
Velkommen til kurs i



 
Metoden er utviklet av forskerene Janice Light og David McNaughton ved Penn State
University. Appen ALL er nå oversatt til norsk gjennom et prosjekt med forskere ved
DART i Sverige samt flere logopeder hos Barnas språksenter
ALL er meget matnyttig hjelpemiddel i arbeid med:
 

å hjelpe barn uten talespråk å lese og skrive
lesing
barn med fonologiske vansker
barn som strever med begreper
flerspråklige barn

Accessible Literacy Learning (ALL)

ALL er en evidensbasert
metode utviklet for å lære barn
uten talespråk å lese og skrive.
Metoden egner seg også for
barn med språkvansker, barn
som kan produsere lyd, men
strever med å sette bokstav og
lyd sammen.

PÅ KURSET LÆRER DU: 
Teori bak metoden - hvordan kan vi lære barn som ikke selv
produserer lyd å lese
ALL i praksis, gjennom kasus og video
Teknisk innføring i appen ALL
Bruk av ALL

1.

2.
3.
4.

Barnas Språksenter AS //  post@barnasspraksenter.no / /  www.barnasspraksenter.no

Kurset er egnet for:
spesialpedagoger, logopeder, PPT,
lærere - samt foreldre som ønsker
å jobbe med lesing med barnet sitt. 



 
Artilleriverkstedet hvor kurset holdes, er
et gammelt industrilokale som ligger på
historiske Karljohansvern - stedet som
var starten for selve byen Horten. På
området finner man museum, gallerier og
nydelig natur. Mer om historien og
området finner du her.
https://www.vestfold.net/karljohansvern/

 
Det er flere alternativ, de to første alternativene er kun et par steinkast unna    kurslokalene.
 
På Gamlehorten Gjestegård  kan man kjenne roen senke seg.Rommene har deilige senger og en
egen sjarm, ikke hotellstandard, mer som et gjesterom,  men også veldig rimelige på pris. 

OVERNATTING

Adresse: Kommandørkaptein Klincks vei 1, 3183 Horten

KURSLOKALENE

Sjømilitære Samfund noen meter lenger bort er Hortens mest spesielle hotell med en unik
kombinasjon av stil, eleganse, tradisjon og moderne komfort. Som gjest er du satt i høysetet og du
kan forvente et opphold utover det vanlige.
Begge stedene ligger i idylliske omgivelse med strand og turområder nesten rett utenfor døren.

Noe lenger unna kurslokalene, men ved havn og sentrum ligger Thon Hotel Horten, som ble
renovert i 2016, med bar, lounge og flere rom med utsikt mot Oslofjorden. Det vil ta ca 20 minutter å
gå til kurslokalene herfra.

https://www.vestfold.net/karljohansvern
https://www.gamlehorten.no/
https://www.smshotell.no/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/horten/thon-hotel-horten/


 
 
BIL
Horten ligger 88 kilometer sør for Oslo, det tar ca 1t. og 20 min. med bil derfra. Følg E18
sørover. Videre tar du enten Rv310 eller Rv306 til Horten. Når du kjører over kanalbrua er du
på Karljohanssvern hvor kurslokalene og flere overnattingssteder ligger.
 
TOG
Det går tog til Skoppum som er 8 kilometer utenfor sentrum, derfra kan du finne buss inn til
byen eller ta en taxi.
 
BÅT
Kommer du fra Østfold-siden, tar du Bastøfergen fra Moss. Den er gratis om du går eller sykler,
har flere avganger i timen og tar ca 30 min.
 
FLY
Torp Flyplass ligger ved Sandefjord ca 35 minutter med bil fra Horten. Gardermoen ligger ca
1t. og 45 minutter fra Horten med bil. Det er både buss- og togforbindelser fra begge flyplasser.

REISE

Horten har mange fine restauranter, caféer, kjøpesenter, småbutikker, konsertsteder, kino,
turområder, museér, gallerier mm., det er ingen grunn til å kjede seg. På byens egen portal -
hortenlove.no finner man aktuell informasjon, oversikt over spisesteder, turområder og en
kalender, som til en hver tid er oppdatert med det som skjer i byen.
 

OPPLEVELSER

Vi gleder oss til å ta i mot dere 

her i Horten !

i

https://hortenlove.no/

