Afasilinjen

För dig med afasi efter stroke

Löpande
antagning

AFASILINJEN är en särskild linje som funnits på skolan sedan 1988.
Studiemiljön och pedagogiken är anpassad dig som har afasi efter
stroke. Denna särskilda form av vuxenutbildning i folkhögskolans regi
är godkänd av Folkbildningsrådet, samt SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten).
Du som söker Afasilinjen är motiverad att arbeta vidare med dina språkliga
förmågor. Vi arbetar därför aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva.
Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik.
All undervisning sker i grupp. Kursinnehållet anpassas efter gruppens behov.
Som deltagare på Afasilinjen är du inställd på att arbeta intensivt och långsiktigt
för att forma flexibla former av kommunikation. Vi stöder dig i lärandet utifrån
dina språkliga och kommunikativa behov och har som ambition att möta dina
önskemål med sikte på framtiden.
Din utbildning är stimulerande, utmanande och skapar en känsla av sammanhang.
Efter avslutad kurs har du tränat dina språkliga och kommunikativa färdigheter,
vilket förbättrar dina möjligheter att samspela med din omgivning.

Studiemiljön
- Linjen har plats för 12 deltagare
- Under skoltid finns alltid skolassistenter
- Ansvarig för det pedagogiska innehållet är kursansvarig logoped
- Ansvarig för praktiska moment är kursansvarig assistent
- Studiemiljön stimulerar till ökad digital delaktighet
- Genomförande av gemensamma projekt
- Möjlighet att ta aktiv del av folkhögskolans övriga utbud

Kursinnehåll
- Morgongymnastik
- Färdighetsträning av talad och skriftlig förmåga
- Kreativitet, bild, musik och skapande
- Bokcirkelträning med högläsningsmetoden ”Shared Reading”
- Humanistiska och medicinska perspektiv på språk och språklöshet
- Datorträning med särskilt anpassade afasidatorträningsprogram
- Samhällskunskap och historia
- Matematik och vardagslogik, samt engelska för bruksbehov

Övrigt
Studietakt: 100%
Längd: 1 år, 1-3 år (26 internatveckor varvade med hemstudieperioder)
Boende: Afasilinjens deltagare som väljer att bo på internatet har helpension och
tillgång till sina hotellrum mellan måndag och fredag.

Studiebesök
Om du vill veta mer och kanske vill börja studera på Afasilinjen kan du komma på
ett studiebesök. Studiebesöket varar cirka en halvdag och ger dig möjlighet att
möta personal, bekanta dig med lokalerna och utbyta information samt intervju i
form av motiverande samtal med kursansvarig.

Korta kurser för personer med afasi
För att bli antagen till Afasilinjen ska du ha diagnostiserats med afasi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Dessutom vill vi helst att du vid något tillfälle har
deltagit i vår undervisning på folkhögskolan.
En- och tvådagarskurserna innebär att du tar aktiv del av den pågående gruppens
arbete på Afasilinjen. Veckokurserna följer ett eget program. Du har möjlighet att
bo på skolans internat.

Ansökan
Löpande ansökan. Antagning sker i mån av plats, efter att du varit på intervju
och skickat in din ansökan till oss.
Ansökan till Afasilinjen gör du via vår hemsida www.sundsgarden.se och särskild
blankett för att söka till Afasilinjen. Mejla eller ring Camilla Olsson eller Ulrika Tajthy,
kontaktuppgifter se nedan, om du behöver hjälp med att göra din ansökan.

För att bli antagen krävs:
- Du har dokumenterad afasi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder
- Du har deltagit i någon av våra korta kurser för afasi
- Väljer du att bo på skolans internat behöver du klara dig självständigt
utanför skoltid.
Antagning sker termins- eller läsårsvis, även om man har en plan för flera år.

Vill du veta mer?
Kontakta någon av våra kursföreståndare:
Camilla Olsson
Tel: 042 – 19 38 23
camilla.olsson@sundsgarden.se
Ulrika Tajthy
Tel: 042 – 19 38 22
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

Sundsgårdens Folkhögskola • Örbyvägen 10 • Helsingborg • 042-19 38 00 • info@ sundsgarden.se

www.sundsgarden.se

