
SUNDSGÅRDEN

PROGRAM
Barnplantornas sommarläger på Sundsgårdens Folkhögskola

Helsingborg, 31/7–5/8 2022
För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat



Hej allesammans!
Sommar, sol, vajande sädesfält, hav och en hänfö-
rande utsikt över till Danmark. Eftersom lägret inte 
kunde genomföras 2021 på grund av pandemin, 
längtar nog många av er extra till Sunds gårdens 
Folkhögskola utanför Helsingborg  –  platsen för 
familjelägret. 

I sedvanlig ordning erbjuder vi ett spännande 
program med unik kunskap och kvalificerade fö-
reläsare. Glöm inte heller bort alla aktiviteter för 
barnen. Pysselrum, fotboll, brännboll, filmvisning 
och festmiddag. 

Anmälan 
Tveka inte att anmäla er till Barnplantornas 
fjortonde sommarläger  –   lägret är populärt så 
anmäl er tidigt, antalet platser är begränsat. 
Anmälningsblankett www.barnplantorna.se (se 
sidan Kurser och familjeläger). Priser finns på 
anmälningsblanketten. 

I priset ingår: 
• Kost och logi i familjerum med dusch/toalett. 

Sänglinne och handdukar finns. Begränsad 
möjlighet till lån av spjälsäng. (Ange detta på 
registreringsblanketten.)

• Frukost, förmiddags-/eftermiddagsfika, 
lunch samt middag (intages i Sundsgårdens 

Barnplantornas familjekurs/
sommarläger på Sundsgårdens 
Folkhögskola den 31/7–5/8 2022

matsal). Söndag kväll, vid ankomst, serveras 
smörgås, kaffe/te/juice etc. under kvällen. 

• Möjlighet att tvätta (tvättmaskin, torkskåp). 

Lekledare och ansvar 
Föräldrar hjälps åt med barnen och både mamma 
och pappa kanske inte kan ta del av alla föreläs-
ningar. Våra lekledare (ungdomar) kommer att 
hjälpa till vid en rad olika aktiviteter. Det är dock 
viktigt att påpeka att lekledarna inte är några 
barnvakter  –  kostnaden och ansvaret blir för stort. 
Läs gärna reportage på www.barnplantorna.se 
om du vill veta mer om lägren. Lekledarna be-
driver kioskförsäljning under veckan. Betalning 
sker via Swish.

Sundsgården Folkhögskola 
Mer information om Sundsgårdens Folkhögskola 
finner du på deras webbsida www.sundsgarden.se. 

Har du frågor om lägret? 
Hör av dig till info@barnplantorna.se. 

Vi ses på Sundsgården!
 
Hälsningar 
Ann-Charlotte Gyllenram
Ordförande, Barnplantorna

OBS! Programmet är preliminärt och smärre justeringar kan förekomma. 
Programmet är anpassat till stora delar huruvida du har barn med CI, benförankrad hörapparat eller konventionella hörapparater.



Söndag den 31 juli

16.00 –21.00

Måndag den 1 augusti

8.00–9.00

9.00 –10.00

10.00 –10.30

10.30 –12.00

12.00 –13.30

13.30–15.00

15.00–15.30

15.30–16.30

16.30–17.30

17.30–18.30

19.00–22.00

Ankomst och incheckning

(Lättare förtäring tillgängligt i matsalen under kvällen.)

Frukost

Introduktion kursveckan
Ann-Charlotte Gyllenram
Ev. forskarlag presenterar sig.

Kaffe

Tillverkarna rapporterar:
Aktuella frågor antingen ditt 
barn har CI, Baha eller hörapparater
Cochlear Nordic, MED-EL Nordic, Oticon Medical, Phonak.

Lunch

CI-teamens verksamheter  –  aktuella frågor 
(från pandemins påverkan till aktuell forskning)
Läkare vid barn-CI-verksamheterna i Lund, Göteborg, Linköping, 
Stockholm och Uppsala.

Kaffe

Samtalsgrupper – lära känna varandra 

Egen tid :-)

Middag 

Korvgrillning + brännbollsspel
”Lära känna varandra”-kväll.



Tisdag den 2 augusti

Frukost

Föräldrar möter läkaren. Läkaren möter föräldrar.  
En föreläsning om frågor och svar.
Radi Jönsson, MD, ÖNH/CI Sahlgrenska/SU Göteborg 

Kaffe

WORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5
Phonak, Oticon, Front Row, Cochlear, MED-EL
Varje workshop är 30 minuter.

Lunch

WORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5
Phonak, Oticon, Front Row, Cochlear, MED-EL

Kaffe 

Intervention för barn/ungdomar med hörselnedsättning 
Ulrika Löfkvist, PhD/leg. logoped Uppsala universitet   

Middag 

Egen tid

Frukost

Vi har båda CI och är syskon – våra erfarenheter
Marcus och Engla Verené

Kaffe

8.00–9.00

9.00 –10.00

10.00 –10.30

10.30–12.00

12.00–13.30

13.30–15.00

15.00–15.30

15.30–16.30

17.30–18.30

18.30–

Onsdag den 3 augusti

8.00–9.00

9.00 –10.00

10.00 –10.30



WORKSHOP 1 
Building strong language 
foundation in children with hearing loss
Amy McConkey Robbins, logoped, cert. AVT-terapeut, USA

WORKSHOP 2 
Barn med hörselnedsättning  –  vad behöver 
du som förälder veta?
Jan Andersén, psykolog CI-teamet/SU, Göteborg

Lunch

WORKSHOP 3
Building strong language 
foundation in children with hearing loss 
Amy McConkey Robbins, logoped, cert. AVT-terapeut, USA 

WORKSHOP 4 
Ungdomar med hörselnedsättning  –  vad behöver 
du som förälder veta?
Jan Andersén, psykolog CI-teamet/SU, Göteborg

Kaffe

Samtalsgrupper under vägledning av
1. Jan Andersén
2. Ulrika Löfkvist
3. Marcus och Engla Verené, Alma Vogel

Middag

10.30–11.30

12.00–13.30

13.30–14.30

15.00–15.30

15.30–16.30

17.30–18.30



Torsdag den 4 augusti

8.00–9.00

9.00 –10.00

10.00 –10.30

10.30–12.00

12.00–13.30

13.30–15.00

15.00–15.30

15.30–16.30

18.00–

Frukost

PEPP (Parent Education Preparation Program)  
finns det i Sverige?
Ulrika Löfkvist, PhD/leg. Logoped Uppsala universitet 

Kaffe

Study smarter not harder  –  school success 
with boss-the-brain strategies
Amy McConkey Robbins, logoped, cert. AVT-terapeut, USA

Lunch

Samtalsgrupper – dela erfarenheter

Kaffe

Samtalsgrupper

FESTMIDDAG – enligt tradition :-)



Fredag den 5 augusti

Frukost

Barnplantornas hörselenkät-rapport. 
Hur kan föräldrar vara aktiva i ett förändringsarbete  
av intervention (hörselhabilitering)?
Ann-Charlotte Gyllenram

Kaffe
(samt packa och lämna nyckel till rummet i receptionen)

Vad är bra familjeintervention? Finns det goda exempel?
Ann-Charlotte Gyllenram och Jan Andersén

Lunch

Storgruppsdiskussion 
Föräldrars feedback på kursveckan

Kaffe och avresa hemåt

8.00–9.00

9.00–10.00

10.00–10.30

10.30–12.00

12.00–13.30

13.30–15.00

15.00–



BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A

426 68 Västra Frölunda

Telefon: 0707-41 14 14
info@barnplantorna.se

www.barnplantorna.se

Registreringsblankett och  
mer information finns på 

www.barnplantorna.se
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Observera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras.


