
Kortkurser för personer med afasi

Anmäl dig nu!

SUNDSGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Vårterminen 2023
Vecka 12:  20-24 mars
Vecka 20:  15 - 19 maj
Vecka 26: 26 - 30 juni



Här intensivtränar vi språk och kommunikation i grupp.  
Vi utgår från dina behov och arbetar med att förbättra  
och använda språket efter stroke. 
Syftet med kursen är ökad självständighet och  
delaktighet samt fördjupad kunskap om afasi.  

Kortkurs för personer med afasi
Kursen fokuserar på:

• språklig träning

• att prata, skriva och läsa

• kommunikation och digitala hjälpmedel

• friskvård och röstträning

• diskussioner om nyheter 

• hjärngympa och logiskt tänkande

• kreativt skapande 

• samspel och dramaövningar



Kostnad
Undervisningen är avgiftsfri, men för kost och logi betalar du 2600 kr/kurs.  
Varje medföljare betalar 1600 kr/kurs. Om du väljer att inte bo på skolan  
betalar du endast för maten, 1500 kr/kurs.   

Reseersättning
Bidraget för resor är högst 966 kr per person och kalenderår. Du får bara 
bidrag om reskostnaden till och från kursorten är minst 241 kr. Om du reser 
med egen bil kan du få milersättning med 18,50 kr/mil. Om flera deltagare 
samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor. 

Bidrag för yrkesverksamma
Du som är yrkesverksam och som deltar i dessa kurser kan erhålla 
korttidsbidrag, bidrag för förlorad arbetsinkomst, från SPSM.  
Bidraget är 98 kr per timme i upp till åtta timmar per dag och högst  
14 dagar eller 112 timmar per kurs. Du kan som mest få bidrag för  
240 timmar under ett kalenderår.

Anmälan 
Du skickar in din ansökan genom vår hemsida www.sundsgarden.se  
och får sedan besked om du är antagen eller ej per post och mail. 
För frågor kontaktar du kursföreståndare Camilla Ståhl. 

Ansök helst en månad före kursstart!



Hitta till Sundsgården
Med tåg/buss: 
Från Helsingborg C/Knutpunkten 
där SJ’s och Skåne trafikens tåg  
stannar. Ta buss 218 eller 219,  
stig av vid hållplats Sundsgården, 
restid knappt 15 min. Ca 500 m  
promenad.

Med bil: 
E6 och E20, välj första avfarten  
söder om Helsingborg S, vid  
Rydebäck. 

Sväng av från motorvägen och kör 
sedan norrut i rondellen,mot Råå. 
Följ skylt mot Sundsgården efter  
ca 5 km.

Kontaktpersoner på Sundsgården 
Kursföreståndare Afasi
Camilla Ståhl 
042-19 38 23 
camilla.stahl@sundsgarden.se 

Administration
Sara Rooth
042-19 38 46
sara.rooth@sundsgarden.se
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Sundsgårdens folkhögskola 
Sundsgårdens folkhögskola har i mer än trettio års tid anordnat kurser för 
personer med afasi. Skolan ligger strax söder om Helsingborg med utsikt 
över vackra Öresund. Vi är i dag en av landets största folkhögskolor och har 
även en stor hotell- och konferensverksamhet.

Kontaktuppgifter

Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14 
115 38 Stockholm
Tel: 08 - 545 66 360
info@afasi.se
www.afasi.se

Sundsgårdens Folkhögskola • Örbyvägen 10 • 257 30 Rydebäck
042-19 38 00 • info@sundsgarden.se • www.sundsgarden.se


