
Korta kurser för personer med afasi

Anmäl dig nu!

SUNDSGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

2021
17-21 maj 
24-28 maj  
13-17 september  
18-22 oktober (läsning)



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.

Våra kurser för personer med afasi fyller en viktig funktion för den som önskar 
att intensivträna sitt språk och sin kommunikation i grupp. Skolan driver sedan 
1988 den långa profilkursen Afasilinjen. Genom personcentrerad utbildning 
arbetar deltagarna med att förbättra och använda sina språkliga förmågor efter 
stroke. Vi erbjuder även korta kurser med olika inriktningar. Kurserna syftar till 
en ökad självständighet och delaktighet samt fördjupad kunskap om afasi. 

Kurs för personer med afasi
Denna kurs speglar undervisningen på Afasilinjen och fokuserar på:

• samspel, friskvård, röstträning
• språkliga och matematiska uppgifter
• kreativt skapande
• fördjupt lärande genom diskussion och turtagning

Du får träning i att känna dig trygg och delaktig när du talar, läser, skriver och 
lyssnar. Vi uppmuntrar till samarbete med andra. Vi tror också att kreativa och 
digitala verktyg skapar motivation och ökad lust att lära sig saker efter stroke. 



Folkhögskolekurs, närstående och ekonomi
Kurserna är folkhögskolekurser, vilket innebär betydande ekonomiska  
fördelar för dig som deltagare. Undervisningen är avgiftsfri, men för kost  
och logi betalar du 500 kr per dag. Varje medföljare betalar 300 kr per dag. 

För vissa kurser finns det möjlighet för yrkesverksamma att erhålla ett kort- 
tidsbidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM. Du behöver i  
så fall ha ett intyg från din arbetsgivare som styrker det antal lönetimmar du  
går miste om när du är på kursen. Bidraget är 96 kr per timme. Kostnad för  
resa, till och från kursen, ersätts om summan överstiger 237 kronor.  
Maxbeloppet är 946 kr/deltagare. Egenavgift vid färdtjänst ersätts ej.  
Hör med någon av oss om du vill veta mer. 

Anmälan och samarbete
Du skickar in din ansökan till Sundsgårdens folkhögskola och får sedan 
besked per post, och/eller mail, om du är antagen. För frågor kontaktar du 
någon av våra kursföreståndare. Kurserna kan anordnas genom ekonomiskt 
stöd från SPSM. 

Anmälan helst en månad före kursstart!

Kurs för personer med afasi (läsning) 
Denna kurs fokuserar på:

• läsning, läsförmåga och läsförståelse

Kursen vänder sig till dig som vill få nya redskap i din läsning. Vi går igenom vad 
som gör en text begriplig samt vad en mer aktiv läsning skulle kunna innebära 
för just dig. Under kursen läser vi olika typer av texter. Vi varvar fakta med 
skönlitteratur. Vi använder oss även av högläsningsmetoden ”Shared Reading”.



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

Kontaktpersoner på Sundsgården 
Kursföreståndare Afasi
Ulrika Tajthy 
042-19 38 22 
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

Kursföreståndare Afasi
Camilla Olsson 
042-19 38 23 
camilla.olsson@sundsgarden.se 

Administration
Sara Rooth
042-19 38 46
sara.rooth@sundsgarden.se

Välkommen 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.

Anmälan och kursarrangör
Sundsgårdens folkhögskola
255 92 Helsingborg
Tel 042-19 38 00  
www.sundsgarden.se
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