
     
 
 
Teckenspråk – påbyggnadskurs 
 
Målgrupp: Anställda i Svenska kyrkan  
Tid: 28-31 Maj 2018 
Plats: Strömbäcks folkhögskola, Umeå 
Senaste ansökningsdatum: 28 februari 2018 
Anmälan görs på bifogad blankett till kontaktperson i  respektive stift 
Kostnad inklusive kost och logi 3480 + moms 
 
Max. antal deltagare: 12 

Förkunskapskrav 
Förmåga att föra ett samtal av vardaglig karaktär på teckenspråk.  
Inför kursen vill vi att du berättar på teckenspråk om t ex ditt arbete, orten där du bor eller om 
någon annan plats du känner till, filmar in det och skickar till oss. Filmen bör vara minst 3 min 
lång. Detta för att vi att lättare ska kunna bedöma vilken nivå ditt teckenspråk är på och för 
att kunna förbereda de individuella uppgifter du ska få arbeta med under kursen.  

Kursens mål 
Kursens mål är att du ska få möjlighet att 

 bli mer medveten om dina styrkor och vad du behöver utveckla i ditt teckenspråk 

 utveckla dina färdigheter i teckenspråk 

 öka din kunskap om teckenspråk 

Kursinnehåll/ Arbetsformer 
 Teorigenomgångar 

 Övningar där vi iscensätter olika situationer så att du i grupp får chans att öva på att 
uttrycka dig både formellt och informellt på teckenspråk. 

 Avläsningsövningar. Du får avläsa teckenspråkstexter, både fakta och berättelser för 
att sedan återberätta innehållet på svenska vid vissa övningar och på teckenspråk i 
andra övningar. 

 Övningar som fokuserar några centrala grammatiska begrepp i teckenspråk 

 VI varvar arbete i helgrupp med individuella uppgifter och parövningar. Du får 
feedback både i grupp och individuellt.  

 Vissa övningar kommer att filmas för genomgång och feedback. 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/300629875883/photos/a.10150091903205884.311615.300629875883/300655605883/?type=1&source=11
http://www.svenskakyrkan.se/


Kursanmälan 
 

Kursanmälan görs på bifogad blankett och lämnas till kontaktperson i    
respektive stift som vidarebefordrar anmälan per post senast 28 februari  
2018 till Strömbäcks folkhögskola. 

 
Stift  Kontaktperson 
Uppsala  Ing-Marie Lundberg   
Lund  Beata Sandell 
Härnösand Akar Holmgren 
Luleå  Annalena Norberg 
Göteborg  Emma Jacobsson 
Strängnäs  Pernilla Folebo 
Växjö  Jessica Lindberg 
Västerås  Åsa Grönberg 

 
     
                                                                                                              

     Anmälningsblankett kurser 2018 
 
Jag anmäler mig till  
 

     Teckenspråk – påbyggnadskurs 28- 31 maj 2018 
     
      Bifoga 3 minuter lång film på teckenspråk 

 
Adress för fakturering  
av kursavgift:............................................................................................. 
 
Efternamn:..................................................................................................   
 
Förnamn:..................................................................................................... 
 
Personnummer:............................................       
  
Adress:........................................................................................................ 
 
Postnummer:............................................................................................... 
 
Ort:............................................................................................................... 
 
Telefon ..........................................Mobiltelefon:....................................... 
 
E-post:......................................................................................................... 
 
Vegetarisk kost         Matallergi:............................................................... 
 
Övrigt:........................................................................................................ 
 
         .......................................................................................................... 
                                        




