Sommerleir for familier 2019
24-28 juni Kragerø

I år skal vi til «sørlandsperlen», Kragerø. Vi skal bo på Kragerø Sportell, beliggende så å si i fjæresteinene.
Her bor foresatte og barn sammen i dobbeltrom eller familierom.
Vi lager en stor familieleir hvor hovedfokus er mestring og moro, men hvor vi også skal fokusere på de ulike
vanskeområdene vår organisasjon jobber for.
Det blir kunnskapsdeling om dysleksi, dyskalkuli/mattevansker og spesifikke språkvansker, vi ser på
strategier, hjelpeprogrammer og følgevansker. Det blir også mulighet for en-til-en-veiledning.
Faglig ansvarlige på leiren er Vidar Waaler.
Tid: 24-28 juni
Sted: Kragerø Sportell, Kragerø
Pris: 4200 kr for voksen, 2200 kr for barn, dekker oppholdet/måltider og alle aktiviteter i programmet.
For hvem: Leiren er for familier, altså foreldre og barn (som er elever i grunnskolen fra kommende høst)
som har lese- og skrivevansker, mattevansker og/eller spesifikke språkvansker. Av kapasitetsmessige
grunner kan ikke barn uten vansker meldes på i utgangspunktet. Men dersom det er nødvendig for å kunne
delta, så kontakt oss før påmelding: kurs@dys.no
Påmeldingsfrist: 20 mai, bindene påmelding.
Dagene i Kragerø vil se omtrent slik ut:
Mandag: Vi møtes til middag kl 18.00 og blir kjent utover kvelden med forskjellige aktiviteter.
Tirsdag: Hjelpemiddeldag. Felles aktiviteter.
Onsdag: Kurs frem til lunsj. Felles aktiviteter
Torsdag: Kurs frem til lunsj. Felles aktiviteter.
Fredag: Kurs frem til lunsj. Avreise etter lunsj.
Detaljert program og all nødvendig informasjon sendes ut til alle deltagere i forkant av leiren. Dette er i all
hovedsak en familieleir, så foreldrene har ansvar for sine egne barn under hele oppholdet. Vi har med
ledere fra Dysleksi Norge som skal ta hånd om det faglige og noe av den programfestede aktiviteten, men
vi forventer at foreldrene hjelper til med organisering av dette.
All påmelding skal skje via vår nettside. Vi tar ikke imot påmeldinger på e-post eller telefon. NB: Et
skjema pr. påmeldt barn.
ALLE PÅMELDTE MÅ VÆRE MEDLEM I DYSLEKSI NORGE.

