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Sommarläger 
på Viskadalens folkhögskola

Den 6-7 maj är det sommarläger på Viskadalens folkhögskola

Hitta ditt sätt att läsa

Anmäl senast 8 April
Från 7 år
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Viskadalen är en framåtsyftande skola i en traditionsrik bygd. Skolan ligger i 
Viskans dalgång. I hjärtat av Sjuhäradsbygden som präglats av hemväverskor, 
”knallar” och därefter textilindustrin. Textilindustrin lever fortfarande men 
inte alls i samma omfattning som tidigare. Nya näringar växer fram i trakten.

Viskadalens geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km från Kinna 
och 60 km österut från Göteborg gör den lättillgänglig. En naturskön och 
rogivande omgivning ger dig möjligheter till en avspänd studiemiljö i förhål-
lande till stressig stadsmiljö. En rad möjligheter finns för dig på skolan; bib-
liotek, gym, sportstuga med båt, fotbolls- & volleybollplaner, vandringsleder, 
badplats, MTB-leder och MTB-cyklar och inte minst god och variationsrik 
mat.

Om Viskadalen

Idéen med lägret är att barn i vår region ska få träffa andra med dyslexi. Vi 
vill att de ska få ett trevligt läger med massa skoj, föreläsningar och överrask-
ningar.
Tanken är också att föräldrar deltar i lägret, möter och diskuterar med var-
andra hur de upplever att ha barn med dyslexi. Föräldratips och tricks i hur 
man hjälper sina barn på bästa sätt så att de kan klarar sin vardag.

Tanken med sommarläger

Välkomna till 
Viskadalens folkhögskola 

den 6 och 7 maj 2023
Samling: 

lördag kl. 10.00 
Avresa: söndag ca kl. 15.00
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Föreläsare

Helena Jacobsson är specialpedagog inom området och har själv barn som 
har dyslexi. Hon berättar att man behöver hjälp så tidigt i livet som möjligt, 
gärna vid sex sju års åldern och om man inte kommer igång med läsningen 
då bör all hjälp sättas in.
Ett tecken på om man har dyslexi är att du har svårt att läsa och förstå det du 
läser. All energi går åt till att avkoda vilket betyder att varje bokstav har ett 
ljud som sen ska bli ett ord och då kommer du inte ihåg vad du läser. Du har 
en bristfällig läsförståelse.

Föreläsning lördag den 6 maj kl. 10.30

Föreläsning Söndag den 7 maj kl. 09.30

Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv

Laszlo Hegedüs berättelse innehåller mycket som känns igen. Hans erfaren-
het av att vara förälder till ett barn som hamnar snett i skolan, liknar många 
andras. Den handlar om den lille killen som gillar fysiska lekar, inte kan sitta 
still och som inte intresserar sig för vare sig bokstäver eller siffror. Om för-
stabarnsföräldrarna som till att börja med nästan inte vet något om skyldig-
heter och rättigheter i skolan, några decennier efter sin egen skolgång. Som 
sakta men säkert börjar förstå att deras barn inte funkar riktigt som andra.

Hitta ditt sätt att läsa
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Lördag 
10.00   Samling/presentation 
10.15  Lära känna 
10.30  Föreläsning/aktiveter 
12.00 -13.00 Lunch 
13.00  Föreläsning/aktiveter
15.00  Mat
16.00  Aktiveter  
18.00  Korvgrilning   
21.00  Läggdags

Aktiviteter mellan lördag kl. 10 till söndag kl. 15  

IPad, smartphone, dator, gympakläder, inomhusskor, ombyteskläder, lite 
varmare kläder,tandborste. 

Bra att ta med sig:

Anmäl via att fotografera QR koden

Obs! För att kunna delta på lägret krävs ett medlemskap i Dyslexiförbundet.
Betala in den avgift som är aktuell för er på SWISCH till nr 123 245 3991
Skriv ert namn och personnummer under meddelanden eller 
medlemsnumret när ni Swishar.

Så här Betalar du

Vad kostar det
200 kr per person

Obs! bekräftelse kommer via e-post

Söndag 
08.00-09.00 Frukost
09.30  Föreläsning/ aktiveter
12.00-13.00 Lunch
14.00  Samling 
15.00  Hemresa

 


