Tecknologen AB
Din resurs när det gäller tecken

Behöver familjen teckenkurs? Vi ordnar den hos er!
Våra veckokurser är öppna för alla både familjer och personal. Men ibland vill man kanske
skapa möjligheter för sitt tecknande barn att kommunicera även med syskon, mor- och
farföräldrar, vänner och bekanta - och för dom kanske fem vardagar en hel vecka känns svårt
att avsätta. Varför då inte anordna en helgkurs?
Vi kan utbilda på plats - var som helst i Sverige! Läs mer om hur ni kan gå till väga!

Hur gör vi?
Helgkurserna för familjer fungerar lite annorlunda än våra vanliga kurser - men i gengäld blir
dom billigare eftersom ni gör en hel del av arbetet. Er uppgift blir att sprida informationen om
kursen och ta emot anmälningar.
Ni ordnar med och står för lämplig lokal (det kan vara en bygdegård eller liknande - det enda
som behövs är en whiteboardtavla) samt för fika och ev. lunch beroende på hur ni vill det ska
fungera.
Vi står för kursen och kursmaterial administrerar deltagaravgifterna på plats.

Olika kunskapsnivå?
Ofta har gruppen som behöver teckna olika grundkunskaper och olika förutsättningar - inga
problem! Kursen anpassas till deltagarna och efter kursen har alla en gemensam plattform att
stå på i ert tecknande.

Kan personal gå också?
Har ni assistenter eller annan personal kring barnet som också vill gå, går detta jättebra.

Antal deltagare
För att vi ska kunna genomföra kursen, behövs ett visst minimiantal deltagare. Vilket antal
som behövs är lite beroende på hur många som går privat och hur många som går i jobbet.
Detta bestämmer vi när vi börjar planeringen.
Som riktlinje kan man tänka sej att ha 15 deltagare från familjen (släkt och vänner) och 10
deltagare från skola, förskola (motsv) för att kursen ska kunna genomföras.

Vad ingår i kursen?
Kursens nivå bestämmer ni, men det vanligaste är att den ligger på en grundnivå. Fokus ligger
på allmän vardaglig kommunikation, men ni kan också ta med er listor på och frågor om ord
som ni känner ni behöver i just er eller era familjer, för att diskutera dagliga saker med hjälp
av tecken.
Alla deltagare får efter avslutad kurs en inloggning till vår repetitionskurs på internet. Där
finns alla genomgångar, ord, meningar och stycken inspelade och förklarade för att ni ska
kunna repetera, enskilt eller i grupp.
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Priser
För att så många som möjligt ska kunna gå kursen, håller vi priserna så låga som möjligt, i
gengäld behövs det ett visst minimiantal deltagare för att kursen ska kunna bli av.
För deltagare som betalar sin avgift själva (familj, vänner m.fl.) kostar det ungefär som en
studiecirkel.
För personal som går kursen (assistenter, lärare, förskollärare etc) får deras arbetsgivare

Prisexempel:
Kurs lördag – söndag
Vuxna: 695:Barn 12 -16 år: 325:Yngre barn: gratis
(priser inkl moms)
Personal: 2.290:(pris exkl moms)
Priserna är exempel, vid varje förfrågan lämnas offert.
betala motsvarande kursavgift som för en normal kurs av samma längd.

Kontakta mej och diskutera helgkurs!
Du är inte längre än ett telefonsamtal eller ett mail ifrån att få hjälp med planeringen av ett
kursupplägg för din familj! Hör av dej till mej om ni tycker att en teckenkurs för familjen
skulle vara intressant!

Håkan Ernklev
hakan@tecknologen.se
0511 - 290 18
0705 - 66 48 22
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