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Höstskolan ”Elever med behov av språkträning och skolan”  vänder sig till elever som 
använder eller önskar använda Karlstadmodellen i språkträning och deras sociala nätverk (familjer, 
skolledning, skolpersonal, släktingar och andra engagerade).  

Det är ett tillfälle för alla i elevens nätverk att tillsammans lära sig om de krav som ligger på skolan 
att verka för varje elevs bästa. Det är också ett tillfälle att dela goda historier om vilka anpassningar 
som är tillåtna, möjliga och nödvändiga inom skolans ramar. Värdegrund,  språk,  delaktighet och 
tillgänglighet kommer att genomsyrar dagarna och tillämpas i enlighet med Karlstadmodellen. 
Praktiska och teoretiska moment varvas liksom aktiviteter i grupp och individuellt.  

 
Höstskolan omfattar schemalagda aktiviteter under tre dagar med start kl. 10.00 dag 1 (09.00 övriga 
dagar) samt avslut  kl. 17.00 dag 1 (16.00 övriga dagar). Det står var och en fritt att delta i de olika 
aktiviteterna allt efter lust och ork.  
 

Höstskolans mål för eleverna och deras syskon 
Höstskolans mål är att varje deltagande elev ska erbjudas en språklig kartläggning samt få förslag på 
språklig träning med sig hem. 
 
Grupper för eleverna och deras syskon erbjuds – innehåll meddelas senare. 

Höstskolans mål för de vuxna 
Höstskolans mål för de vuxna är att de ska ges tillfälle att utveckla sig själva inom området Elever 
med behov av språkträning och skolan enligt mottot kunskap ger frihet att välja. Det kommer att 
ges föreläsningar och planerade diskussionsgrupper men också tillfällen till spontana grupperingar 
med diskussioner som växer fram i mötet mellan deltagare. Det är ett tillfälle att lyssna till andras 
erfarenheter och tankar, lika mycket som att själv få delge andra sina erfarenheter och tankar.  
 
 

Anmälan 
Anmälan sker på särskilt formulär – se hemsidan. Det finns ingen övre gräns för hur många vuxna 
som kan anmälas kring en elev. 
Sista ansökningsdag är 1 juli 2018. 
 

Kostnader 
Ingen avgift för barn. Rabatterade avgifter för vuxna. 

Person nr kostnad (moms tillkommer) 

1.  1 500 kr  

2.  1 200 kr 

3- .. 1 000 kr 

 

       

I priset ingår inte mat eller boende. Matbeställningar görs efter antagningen till Höstskolan. 

 

Boende 
Förslag på boenden i närheten av kurslokalerna: 

- Vandrarhem Bergsgården www.bergsgarden.net 

- B&B Kvarntorps Herrgård www.kvarntorpsherrgard.se 

 

http://www.bergsgarden.net/


Schemalagda aktiviteter 
 

 

kl Fredag 10 augusti Lördag 11 augusti Söndag 12 augusti 

09.00  Inledning 

Strukturerad 

begreppsinlärning 

Inledning 

Syskonskap 

10.00 Inledning 

Styrdokumenten 
Vilka anpassningar är 

tilllåtna, möjliga, 

nödvändiga? 

Diskussion 

Strukturerad 

begreppsinlärning 

Diskussion 

Syskonskap 

11.00 Diskussion 

Styrdokumenten 

Inledning 

Strukturerade 

textsamtal 

Inledning 

Kamratskap 

12.00 Lunch   

13.00 Inledning 

Hur organiserar 

skolan?  

 

Diskussion 

Strukturerade 

textsamtal 

Diskussion 

Kamratskap 

14.00  Diskussion 

Skolans 

organisation 

Inledning 

Lathundskonceptet 

 förberedelse 

 Mål 

 uppföljning 

Inledning 

Samarbetsformer 

15.00 Inledning 

Språkträning i 

skolan - Olika 

modeller. 

Diskussion 

Lathundskonceptet 
Diskussion 

Samarbetsformer 

16.00 Diskussion 

Språkträning i 

skolan 

  

 

Individuella sessioner med certifierad handledare i Karlstadmodellen kommer 

att avtalas efter antagning till höstskolan. 


