
    

Språkskole for ungdom 2019 
       Bristol England 

 
For 14 året på rad inviterer vi ungdom på språkskole i England. Denne gangen til kystbyen Bristol,   
2 timers busstur vest for London.  
 
For hvem? 
Ungdom som går på ungdomsskole eller videregående skole (til og med 19 år).  
Vi forutsetter at ungdom som meldes på er i stand til å reise med gruppen uten følge med foresatte. 
Dersom du er i tvil om dette for din ungdom, så anbefaler vi at du venter et år med å melde på til turen.  
 
Når?  
Vi avvikler to turer i høst, en i uke 40 og en i uke 41, det er da plass til 20 ungdommer hver uke. Vi reiser fra 
Gardermoen henholdsvis søndag 29 september og søndag 6 oktober, og kommer hjem påfølgende lørdag.  
 
Pris 
Kr 12 500 pr deltager, dette dekker reise t/r Gardermoen, opphold, tre måltider pr dag, og undervisning.  
 
Lærere 
Vi har med oss egne lærere fra Norge, to dyktige spesialpedagoger som har jobbet mye med tilpasset 
opplæring i engelsk for de med lese- og skrivevansker. I tillegg vil det være med 2 eller 3 voksne til som er 
sammen med ungdommene hele tiden.  
 
Program 
Søndag går med til å installere oss på overnattingsstedet, ungdommene bor 3 og 4 på hvert rom.  
Mandag –fredag: undervisning fra 10-16. Det vil være felles obligatoriske aktiviteter på ettermiddagen, 
dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg.  
Lørdag er dagen for hjemreise, og på grunn av at mange skal videre fra Gardermoen, så reiser vi fra London 
tidlig på morgenen. 
 
Påmelding 
Påmeldingsfrist 20 mai, de som får plass får beskjed senest 3 juni og må da bekrefte om de vil beholde 
plassen, fra da av er påmeldingen bindene.   
Vi vil prioritere ungdom som ikke har vært med tidligere, og må i tillegg tilpasse gruppen med hensyn til 
alder og kjønn, for øvrig er det «først til mølla» som gjelder.  
All påmelding skal skje på dette skjemaet, vi tar ikke i mot påmeldinger på e-post eller telefon.  
ALLE PÅMELDTE MÅ VÆRE MEDLEM I DYSLEKSI NORGE.  
 
 
Mål:  



Engelsk er et utfordrende språk å lære for dyslektikere. Kompetansen på skolene, i forhold til å tilpasse 
undervisningen i engelsk for elever med dysleksi, er liten. Og for denne elevgruppen kan dette få store 
konsekvenser. Engelsk er et fag der dyslektikeren er avhengig av hjelpemidler. Dersom det ikke legges til 
rette for opplæring og tett oppfølging i bruken av dette, vil eleven raskt henge etter sine medelever.  
Dysleksi Norge har i en årrekke arrangert språkskole i England for ungdommer med dysleksi. Kurset er 
utviklet av erfarne spesialpedagoger, med mange års undervisningserfaring i engelsk for elever med 
dysleksi.  
Målet med språkskolen er å lære å bruke hjelpemidler på en slik måte at det vil kompensere for elevens 
vansker med å lese og skrive i engelsk. Videre vil vi jobbe med å utvide ordforråd og grammatiske 
ferdigheter, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. For mange dyslektikere er det å snakke 
engelsk svært utfordrende. I trygge rammer, hvor mange ungdommer møtes med samme vanske, har 
erfaring vist at dette oppleves positivt. Vi vil benytte oss av det engelske miljøet og legge opp til mye 
muntlig aktivitet.  

Alle deltagere må ha med seg PC/Mac, og det er fint om de har lastet ned Lingdys 4 Engelsk/Lingright 
(PC)/Lingpilot (Mac), enten egen lisens eller demoversjon.  

Vi ønsker at deltakerne på kurset skal utvikle motivasjon og mestring for videre læring i engelsk! 
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