Föräldrakraft – igen!
Det är föräldrar som driver utvecklingen De kan, som ingen annan, sätta barnens behov i
centrum. Gång på gång genom historien har vi erfarit hur föräldrar tvingats att stå upp för
sina barns rättigheter, då samhällsinstitutionerna sviktat. Vi har också erfarit att det är
föräldrar som banar vägen och inger modet till de professionella, som ett första steg mot en
förändring.
Ett färskt exempel på föräldrakraft, fick vi nyligen. Det var en föräldragrupp på Färöarna
som ordnade en workshop med temat språkträning. Workshopen arrangerades i Torshavn
och i samverkan med, certifierad handledare i Karlstadmodellen Magna Jógvansdóttir. Från
Danmark inbjöds två kurshållare; Stine Tryk och Linda Ravn Sørensen, båda certifierade
handledare i Karlstadmodellen.
Workshopen stäckte sig från fredag till söndag den
andra helgen i november 2020. Under fredagen höll
Linda och Stine föreläsningar om Enkel grammatik och
Utbyggd grammatik. Under lördagen övade deltagarna
tecken som stöd. Samtidigt pågick en materialverktstad
där material demontrerades och diskuteras. Nätverken
kring varje barn erhöll två indiduella handledningstillfällen under lördagen och söndagen.
Deltagare var föräldrar, syskon och pedagoger. Föräldrar uttryckte att de hade fått
bekräftelse att de är på rätt väg i språkträningen. Allt innehåll i workshopen var inte nytt
och det upplevdes som positivt. Föräldrarna sa att det stärkte dem att veta att de redan
hade en massa kunskaper om Karlstadmodellen.

Linda Ravn Sørensen

” Det var utrolig inspirerende at møde børnenes forældre og
resterende netværk, der alle brugte weekenden på sammen at
lære mere om sprogtræning med Karlstadmodellen.
Forældrenes initiativ til arrangementet er et fantastisk
eksempel på empowerment. De ønskede at få mere viden,
energi og kundskaber til at kunne styrke sine børns
sprogudvikling og det var en fornøjelse at mærke energien,
modet og inspirationen sprede sig mellem deltagerne i løbet af
weekenden.”
”Jeg er så taknemmelig for, at jeg kunne bidrage med fornyet
energi og håb til de færøske netværk, som kæmper en brag
kamp for deres børns ret til sprogtræning. Det var en fornøjelse
at samarbejde med dem alle og ikke mindst de to færøske
vejledere Magna og Bjørg (som stadig er under uddannelse).
Jeg håber, at denne weekend var starten på en færøsk
sommerskole i Karlstadmodellen”.

Stine Tryk

Magna Jógvansdóttir

”Dette er første gang der har været arrangeret sådan en
workshop på Færøerne. Jeg var så heldig at få være med, fordi
jeg har samarbejdet med fem ud af seks familier der deltog. Det
var fantastisk at se, hvor engagerede forældrene og
netværkene ellers var. De kæmper en uendelig kamp for deres
børns rettigheder til sprogtræning. For mig var det også meget
lærerigt at følge, både forelæsningerne og den individuelle
vejledning fra mine kollegaer Stine og Linda. Måske vi, om ikke
så længe, kommer til at arrangere en sommerskole på
Færøerne. Alt i alt en fantastisk weekend, og et bevis på at
empowerment er vejen frem.”

