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Tak til bestyrelsen for godt arbejde, vedholdenhed og positivisme. 

 
Medlemstal; 16 familier, 41 enkelt og 1 institution. 

 
Arbejdsgrupperne. 

• Sommerskole 

En kæmpe succes med 27 fokusbørn og deres netværk. Tak til de frivillige, der 
støtter sommerskolen. Tak til Ellebækskolen for lån af lokaler og legeplads.  

Fin sommerskoleevaluering, dog skal vi overveje deltagerantal.  
Vi fik 127.004kr. fra Handicappuljen, hvilket foreningen brugte til at nedsætte 

deltageromkostningerne.  
Der var i år en koncert med Troldebierne fra Hverdagspoesi (se link på vores 

hjemmeside). De sang og spillede ordklassesange på grammatikdagen. 
 

I 2018 vil der være sommerskole på Sjælland i uge 27 og i Jylland i uge 31. 

 

• Bogteam 

Vi fortsætter vores samarbejde med Matcen. 
Vi læser korrektur på tegn til tale bøger og kommer med ideer til materialer. Vi 

er i gang med at få udgivet Lasse bøger med tilhørende ordkort. Tak til 
bogteamet Ellen, Mette S og Anette for det store engagement. 

 

• Public service 

Vores møde med DR har båret frugt. Der blev lavet Ramajetternes jul med 

støttetegn (tak for det store arbejde Anette og Vanessa).  

 
 

 

• Hjemmeside 

Vi stræber efter at have en opdateret og spændende hjemmeside, så kom 

gerne med inputs og billeder til Mette GH eller Lisa. Tak til Mette GH for 
opdateringer og vedligeholdelse. 
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Uddannelse 

Irene har startet vejlederuddannelse op i Arvika, hvor 3 fra DK er startet. 
 

Kursusleder kursus september; det gik rigtig fint med næsten fuldt hus af 
vejledere. 

 
 
IAKM org. 

Bestyrelsen vil arbejde med at kvalitetssikre og fremtidssikre Karlstadmodellen 
og de projekter/initiativer/tiltag, de nationale foreninger er en del af.  

Der arbejdes på at få lavet en international platform for vejledere, hvor man 

kan dele viden, materialer og erfaringer. 
 

Steget føre som prioritetsområde for 2018. Bestyrelsen i org. støtter dette og 
opfordrer samtidig de nationale bestyrelser at aktivt arbejde med dette 

område i 2018. Mai-Britt og Åse lager en invitation til denne opfordring og 
beder om input til næste års workshop. 

 
https://www.iakm.org/ 

Konference i Norge 
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Berigende to dage med mange inputs, erfaringsudveksling og skønne 
personlige beretninger. Vi var 7 fra DK, der holdte et oplæg. Tak til Irene og 

værterne i Norge. 
 

Workshop I Arvika for vejledere i nov. 
Alle har ret til en stemme. 

Vinkel man skal arbejde med er ”et stridt foran” i de nationale foreninger. Vi 

ønsker flere praksisfortællinger i DK. 
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Aktiviteter 

Videndeling 
Vi har tilbudt videndeling i Jylland for at støtte og styrke de familier og 

fagpersoner, der ønsker at arbejde med Karlstadmodellen. Der annonceres 
datoer på Facebook. 

 
Projekter 

Lovende praksis projektet blev afslået. Men blev beskrevet som lovende 

praksis. Lisa og MBSR går videre og forsøger at få os på listen over lovende 
praksis  

Familienetværk i skolen – desværre afslag på første ansøgning. Carsten 
ansøger nye fonde. 

 
Vi har afholdt biblioteksmøde i Køge (Ellen og Lisa) i uge 8. Hvor vi havde 

dialog om; tilgængelighed af materialer med tegn til tale. Kan man samle 
bøger med sproglige temaer og rammesætninger (børnebøger med samme 

sætningsstruktur). Kan foreningen bruge biblo til højt læsning, integration, 
inklusion? Hvad kan vi bidrage med? 

 
Vi er registreret som frivillig forening i Køge kommune. 

 
Valgcafe på Køge bibliotek; Lisa Aalbæk, landsformand for IAKM-DK tog 

initiativ til at afholde en valgcafe for alle under mottoet "Alle har ret til en 

stemme” i samskabelse med Køge bibliotek/Lena Hardis. 
For at blive medborger, har man brug for et sprog. Ønsker man at inkludere så 

mange som muligt, skal så mange som muligt have en stemme. Og jo flere 
forskellige stemmer, man har, jo stærkere bliver vores demokrati. Foreningen 

arbejder på tværs af forudsætninger, diagnoser, alder, etnisk baggrund og 
handicaps. Det er de sproglige udfordringer, der er fælles. Sproget er 

indgangsbilletten til fælleskab og delagtighed i samfundet.  
Men husker man på disse medborgere i den aktuelle valgkamp? Har alle lige 

adgang til den demokratiske debat og de demokratiske værdier? 
12 håbefulde byrådskandidater valgte at være en del af debatten og de fik alle 

en udfordring. De skulle læse et stykke tekst om demokrati højt, men de fik 
alle en udfordring først (læsebesvær-kun stavelser, social angst - alt tekst flød 

sammen-hvordan kan man være steder til debatter, når det med mange 
mennesker er svært, uden talesprog - hvordan hvis man ikke kan bruge tegn, 

flygtning der skulle læse teksten på hebraisk-hvordan med sproget/teksten, 

multihandicappet med talemaskine-hvordan med teknikken, kørestolsbruger-
teksten lå på et højt bord, så man kunne næsten ikke se den-hvordan med 

hjælpemidler, blindhed-hvordan med blindskrift, døvhed-hvordan med 
feedback, nedsat syn - hvordan med teksten-mulighed for oplæsning).  

Herefter var der samtalecafe med de fremmødte borgere og politikkere med 
spørgsmål og diskussion til demokrati og de demokratiske værdier F.eks. 

”Hvad betyder tilgængelighed for dig”? Hvordan kan man som borger få 
indflydelse på det nære demokrati? Hvad betyder inklusion for dig? Hvad 
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betyder nærhed for dig? Vi ønsker et mangfoldigt samfund med plads til alle, 

men gælder det altid? 
To timer om demokrati, værdier og om samfundets svageste i Køge. Kan det 

lade sig gøre en torsdag eftermiddag i november? Ja, vi fik ikke lokket mange 
medborgere med på ideen, og politikerne var klart i overtal. Alligevel var 

eftermiddagen givende for os, der deltog. Erfaringer fra medborgerne og nogle 
af kandidaternes egne erfaringer viser, at man ikke altid oplever, at systemet i 

Køge hjælper, når man først er lagt ned. Det kræver hjælp at få hjælp. Det 

kræver at vi står sammen og får skabt en rød tråd i systemet.  
 

Foredrag i Sind i Køge om Karlstadmodellen og IAKM-DK (Lisa) 
 

Vi arbejder på at få ”udbygget grammatik” oversat til dansk. Vi har pt 
prøvet SPF, Karlstadmenow og lige nu ligger forespørgslen hos Hattenforlag. 

 
Facebook 

Vi har 1189 medlemmer af Facebookgruppen – Karlstadmodellen i hverdagen. 
Her kan man få inspiration til sprogtræning og dele erfaringer. Man kan stille 

praktiske spørgsmål og få information om Karlstadmodellen. 
 

Formand for IAKM-DK, Lisa Aalbæk 
 

 

 

 

 

 


