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Resumé
I Danmark bliver behandling af stammen hos langt de fleste børn udført på PPR, hvor især talepædagoger, og til
en vis grad andre faggrupper, er involverede i indsatsen. Det er kendetegnende for PPR, at talepædagogerne
arbejder med alle former for tale- og sprogproblemer, og der er ingen, der udelukkende arbejder med stammen.
Denne artikel omhandler de første resultater fra et projekt, hvis mål er at udvikle modeller, der kan sætte små
behandlingssteder som PPR i stand til at yde en stående indsats af tilstrækkelig kvalitet til stammende børn og
disses forældre. En vigtig side af projektet er at opnå, at talepædagoger bliver opmærksomme på det vigtige i at
arbejde inden for systemet for ad den vej at kunne arbejde på at få indsatsen forankret i PPR-funktionen. Nærvæ-
rende artikel er en dansk bearbejdelse af forfatterens indlæg om projektet på IFA-kongressen i Montreal i Cana-
da i august 2003 (Christmann 2004).

1. Indledning
Projektet udspringer af et tidligere projekt, som Foreningen for Stammere i Danmark gennemførte i perioden fra
efteråret 1997 til udgangen af 1999. Projektet blev udførligt beskrevet i en rapport (Christmann, 1999), i artikel-
form (Christmann 2000) og i indlæg på IFA-kongressen i Nyborg i august 2000 (Christmann 2001a, 2001b;
Niclason 2001). Projektet viste, at stammebehandling i PPR-regi er kendetegnet ved at være flygtig i den enkelte
PPR og stærkt varierende fra den ene PPR til den anden.

Man kan se det samme mønster i andre lande. I England er stammebehandlingen en del af sundhedssystemet,
National Health Service, der er en statslig forvaltning med centre placeret ud over landet. Selv om stammebe-
handlingen således er organiseret vidt forskelligt fra den danske, så går mange grundlæggende problemer igen i
de to systemer (Humphreys, 2002a). I begge lande varierer den ydede service meget fra center til center og den
er afhængig af, om personalet på et center er interesseret i at arbejde med stammen eller ej, og afhængig af per-
sonalets kompetence i at arbejde med stammen. Ledelsen på de enkelte centre har således ikke været i stand til at
etablere egnede rammer for det professionelle personale, så man kunne etablere en konsistent service på et pas-
sende kvalitetsniveau.

På baggrund af de meget sammenfaldende erfaringer fra to vidt forskellige organisationsformer er det nærlig-
gende at antage, at en stor del af problemet ligger i de små og spredte behandlingssteder med manglende mulig-
hed for at skabe faglige miljøer inden for tale- og sprogområdet, som man ikke desto mindre ifølge lovgivningen
skal tage hånd om de pågældende steder.

I Danmark har kommunerne selvstyre, og dermed, inden for visse rammer, myndighed til selv at træffe beslut-
ning om serviceniveauet for et givet område under hensyntagen til de politiske mål, prioriteter og lovgivning.
Selvstyret kan imidlertid have den utilsigtede bivirkning, at f.eks. økonomiske problemer i en kommune kan
være en hindring for, at lovens bestemmelser rent faktisk bliver gennemført, selv om indsats over tale- og sprog-
problemer hos børn er et såkaldt skal-område. Denne konflikt er svær at løse, da der ikke er hjemmel for at
iværksætte sanktioner over for de kommuner, der således overtræder loven. Et yderligere aspekt er, at der ikke
findes et sæt standarder eller minimumskrav, som indsatsen skal leve op til.

2. Stammen som en “low incidence”-funktionshindring
Manglerne (Christmann 1999, 2001a, 2001b) er: Utilstrækkelig grunduddannelse af talepædagoger; Et decentra-
liseret behandlingssystem i kombination med stammen som en "low-incidence"-funktionshindring, som Hum-
phreys (2002a) har udtrykt sig, vil give utilstrækkelig on-the-job training; Der er problemer med at ansætte kom-
petent stammebehandlingspersonale; Der sker ingen samling, men snarere en spredning, af stammebehandlings-
kompetence – i modsætning til tilstanden i centrale og større behandlingssteder; PPR er sårbar over for kompe-
tencetabet, når personalet finder andet job eller går på pension; Ofte er behandlingen baseret på ildsjæles indsats:
Man er ofte ”bare gået i gang” med et tilbud og man har set stort på ”plejer” og på kontoriusseri og andre hin-
dringer. Men bagsiden af medaljen er, at servicen ikke er ”systemforankret”, og dermed er den sårbar. Ildsjælene



er nødvendige, de kan ikke undværes, men de skal have systematisk støtte og tilskyndelse fra deres chefer og fra
PPR-funktionen som sådan. Derved ville deres indsats blive systemforankret og robust over for ændringer.

Således opstod ideen om et projekt, der beskæftiger sig med samspillet mellem de organisatoriske, ledelsesmæs-
sige og uddannelsesmæssige betingelser for at kunne yde en kompetent indsats over for stammende børn og
disses forældre.

Foreningen for Stammere I Danmark leverer projektlederen (nærværende artikels forfatter), der samarbejder med
syv PPR. Socialministeriet yder den finansielle støtte.

3. Mål
Projektets mål er at udvikle modeller, der gør, at et stammende skolebarn eller småbarn til enhver tid kan tilby-
des et fagligt kvalificeret tilbud.

At indsatsen er forankret i kommunernes PPR vil sige, at der eksisterer et stående tilbud til stammende børn og
deres forældre. Etablering, opretholdelse og udvikling af tilbudet er en ledelsesopgave, og er baseret på faglig
kompetence inden for stammeområdet og på nedskrevne mål, planer og procedurer for indsatsen, der således
ikke i samme grad som nu er afhængig af enkeltpersoner.

Projektet beskæftiger sig således lige så meget med organisationsudvikling, heri indbefattet mål-middel-
tankegange, videnledelse, videnskabelse og læring, som det beskæftiger sig med rent stammebehandlingsfaglige
emner.

Projektets resultater, både hvad proces og resultater angår, skal formidles, således at andre PPR end de, der del-
tager i processen, kan finde inspiration og gode ideer til deres egen indsats over for stammen hos børn.

4. Kompetencestyring i den offentlige sektor
Kompetencestyring er blevet aktuelt fra 1990'erne, da man har kunnet forudse en på flere områder skærpet situa-
tion for den offentlige sektor, herunder også for PPR. Dels er der fra statens side opstillet snævre økonomiske
rammer, dels er der fra befolkningens side krav og forventninger om stadigt flere, bedre og mere fleksible ydel-
ser. Inden for specialundervisningsområdet er antallet af henviste børn øget stærkt i de senere år. I PPR går hen
ved halvdelen af personalet på pension i løbet af den kommende halve snes år. Herved opstår der behov for at
bibeholde den kompetence, som personalet besidder, da det er mere økonomisk at bibeholde og vedligeholde den
eksisterende kompetence, end det er at skabe en ny helt fra bunden.

PPR bliver således presset på ressourcerne, på krav til ydelser og på adgangen til den kompetence, der skal sikre
omdannelsen af ressourcer til ydelser. Derved opstår der naturligt et behov for at prioritere det, man gør, og at
overveje nye måder at gøre det på. Da der inden for specialpædagogikken, herunder tale- og sprogområdet, er
tale om opgaver, der ifølge loven skal udføres, er der således alene tilbage at producere ydelserne – på et givet
kvalitetsniveau – så økonomisk som muligt. Kommunernes Landsforening har da også iværksat bestræbelser
inden for videnstyring, videndeling, kompetenceudvikling mm. dels for at sikre en tilstrækkelig kompetence,
dels for at sikre, at den viden, der eksisterer i den enkelte forvaltning, ikke går tabt, når medarbejdere skifter job
eller går på pension.

I den forbindelse er projektets rolle at støtte bestræbelserne på at skabe forudsætninger for, at PPR til enhver tid
har tilstrækkelig kompetence, og dermed service, til rådighed inden for stammeområdet. Samarbejde med andre
kommuner og amtet indgår som en blandt flere muligheder, især for de mange kommuner, der er så små, at man
ikke alene kan klare alle opgaver. Mange kommuner har således i den tidligere omtalte undersøgelse nævnt, at
man ofte havde svært ved at finde børn "nok" til at danne en stammegruppe, især var det et problem for børn i
skolealderen.

5. Projektfaser
Projektet er opdelt I fire faser:
Fase 1. Kontakt og målbeskrivelse. Hver af de deltagende PPR formulerer sit mål for at deltage i projektet
Fase 2. Kortlægning, erfaringsindsamling og planlægning af aktiviteterne
Fase 3. Gennemføre konkrete aktiviteter for at afprøve, hvorvidt de kan styrke servicen



Fase 4. Forankring af projektet og dets resultater. De opnåede erfaringer og resultater skal dokumenteres og
formidles, så andre kommuner end de involverede kan få gavn af dem.

Projektet varer fra 2001 til 2005.

6. De deltagende PPR
Som nævnt deltager syv PPR i projektet. De kommer fra kommuner, der generelt er noget større end gennem-
snittet af samtlige kommuner i Danmark. Men de syv kommuner, Nørre Snede, Sønderborg, Værløse, Fredericia
Skanderborg og Ry, Århus og Aalborg, varierer dog meget i indbyggerantal og personalestørrelse. Indbygger-
tallet varierer fra 7.000 i den mindste til 280.000 i den største kommune. Det gennemsnitlige indbyggertal er
81.000, medianen er 29.000. At medianen er væsentligt mindre end gennemsnittet er udtryk for, at to af de delta-
gende PPR kommer fra kommuner, der er meget større end de resterende fem, hvis gennemsnitlige indbyggertal
er 24.000, og som er mere i tråd med den gennemsnitlige kommunestørrelse i Danmark på ca. 19.000 indbygge-
re. Medianen for samtlige kommuner i Danmark er godt 10.000 indbyggere og den øvre kvartil ligger mellem
18.000 og 19.000. Der er med andre ord mange små kommuner i Danmark.

Antal talepædagoger i de syv PPR spænder fra en til 32 fuldtidsstillinger. De fleste steder er der opstået en slags
specialisering, idet nogle af talepædagogerne tager sig af størstedelen af stammeindsatsen, mens de talepædago-
ger, der arbejder i distrikterne, henviser til det mere specialiserede tilbud. De fleste i distrikterne udfører dog
også rådgivning, nogle udfører også undersøgelser og udredning og tager sig af behandlingen af de mere enkle
tilfælde. Men igen, organiseringen af arbejdet har alle variationer, nogle steder arbejder alle talepædagoger i
distrikterne, hvor de ”specialiserede” i stammen så frigøres i den tid, de arbejder med stammen. Ingen arbejder
udelukkende med stammen, men beskæftiger sig også med andre opgaver inden for tale- og sprogområdet. An-
tallet af “specialiserede” talepædagoger er de fleste steder fra to til fire, dog er der et enkelt sted så mange som
12 talepædagoger, der regelmæssigt arbejder med stammen.

Det var slående for projektlederen, at selv om arbejdet med stammen udgør en pæn del af deres opgaver, er der
meget få talepædagoger, der føler, at de er specialister på den måde, at de synes, at de har noget at byde på, f.eks.
ved at skrive artikler om deres indsats. Ej heller synes talepædagogerne, at de kan bruge meget tid på at udbygge
deres kompetence ved f.eks. at læse litteratur om stammen. Mange føler behov for lærebøger og andet materiale,
der på en praktisk og direkte anvendelig måde henvender sig til hverdagen i en PPR.

7. Metode og foreløbige resultater
I et projekt af denne art er det svært at skelne mellem proces og resultat, da processen i sig selv er en del af re-
sultatet. I første projektfase averterede projektet efter deltagere i Foreningen for Stamme I Danmarks tidsskrift
Udtryk og i Talepædagogen, der udgives af Foreningen af Tale- og Hørepædagoger I Folkeskolen. En halv snes
PPR-kontorer henvendte sig for at høre nærmere, og syv valgte at deltage i projektet. De årsager, der blev givet
for at deltage, kunne sammenfattes i et ønske om at kunne yde en god service. Nogle specifikke årsager var: At
opnå en mere ”strømlinet” (dvs. systemforankret og systematisk) service; At højne vore professionelle kvalifika-
tioner; At blive i stand til at udvide vor service (f.eks. til skolebørn); At undgå, at stammen bliver et livsvarigt
handicap; At vedligeholde vor kompetence. De deltagende faggrupper er talepædagoger (i alle syv PPR) og
psykologer (i to PPR).

Uanset størrelsen af PPR har man som talepædagog eller psykolog fuldt op at gøre. Dette forhold udgør en ud-
fordring for projektlederen, der ikke kan forvente, at deltagerne kan vie projektet deres fulde opmærksomhed,
hvilket er ganske naturligt al den stund projektet kan ses som en yderligere arbejdsopgave – i det mindste indtil
dets resultater i form af en mere systematisk og dermed forhåbentlig mindre tidskrævende service viser sig.

Projektet arrangerede i vinteren 2002 et startseminar over to dage, der behandlede centrale emner inden for stra-
tegisk planlægning og kvalitetsstyring: Opstille en vision og mål og midler for at opnå visionen, herunder at
opstille delmål og evaluering og opfølgning af disse. Endvidere fandt deltagerne deres respektive arbejdspladsers
stærke og svage sider, deres aktuelle situation, og hvordan de kunne komme fra deres nuværende ståsteder og
nærme sig de opstillede mål.

Projektet bad hvert PPR-kontor om at opstille dets mål for at deltage i projektet. Ud over deres traditionelle
stammefaglige angrebsvinkel på tingene skulle deltagerne nu udvide deres arbejdsområde til også at omfatte
organisatorisk tænkning for på den måde at sikre rammerne for deres service og for at sikre sig, at servicen bliver
forankret i systemet. Med andre ord skulle deltagerne nu beskæftige sig med organisationsteori og organisati-



onsudvikling, om end på et meget konkret og ”helt-nede-på-jorden”-plan. Konkret skulle deltagerne beskæftige
sig med, hvordan de på deres PPR kunne agere for at opnå deres mål om at yde en god indsats, f.eks. ved at tale
med ledelsen, arbejde på at få indsatsen indført i virksomhedsplanen og måske også i budgettet, blive mere syn-
lig ved at fortælle administrativ og politisk ledelse om indsatsen over for stammen. Desuden udtrykte mange et
behov for at blive mere synlig over for kolleger i andre forvaltninger og over for befolkningen i almindelighed.

I tiden efter startseminaret færdigudarbejdede deltagerne deres visioner og mål for at deltage i projektet, herun-
der forankringen af indsatsen i PPR-systemet. I bilag 1 og bilag 2 er gengivet visioner og mål for en stor og en
lille PPR, der afspejler de forskellige muligheder i de to kommuner.

Startseminaret indeholdt også en brainstorming, der tog hul på projektets anden fase, hvor deltagerne ud fra en
gennemgang af deres egne behov og muligheder skulle finde frem til de konkrete aktiviteter, som hver PPR som
en del af projektet skal arbejde med i fase to og tre.

I foråret 2002 blev der, som et af brainstormingresultaterne, etableret et lukket informations-, dialog- og diskus-
sionsforum på Internettet (på www.groupcare.dk) for projektets deltagere.

Vision, mål, målindikator, målopfyldelse og evaluering
Projektet arbejder med følgende terminologi inden for mål-middel-hierarkiet:
PPR opstiller en vision for, hvordan området skal se ud om f.eks. 5 år. Ud fra visionen opstilles en række mål.
Målene har en intention, nemlig at lede hen til visionen. Målene har en tidshorisont på et års tid.

Efter et års tid kan PPR se på målindikatorerne, om målene er nået eller ej. Derpå kan man opstille nye eller
reviderede mål – stadigvæk med visionen for øje.

PPR kunne f.eks. have som vision at ville øge viden om stammen. Som et mål vil PPR derfor uddele 500 foldere
i løbet af året, og som et andet mål vil den holde 10 foredrag for kommunens børnehaver i årets løb. Målindika-
torer er i dette tilfælde en indikation af, om der er uddelt 500 foldere og om der er holdt 10 foredrag. Målopfyl-
delser måles ved at konstatere, om målindikatorerne er opfyldt eller ej, dvs. om PPR har uddelt de 500 foldere
eller ej, og de 10 foredrag er holdt eller ej. Evaluering vil sige at undersøge, i hvilken grad målene har medvirket
til, at PPR er kommet nærmere på at realisere visionen, i dette tilfælde, om folderne og foredragene har aflejret
en øget viden om stammen.

De opstillede visioner og mål har udmøntet sig i, at PPR vil gennemføre aktiviteter i 2003 og 2004, der groft kan
inddeles i seks kategorier:
1. Informationsformidling 2. Inddrage psykolog i stammearbejdet 3. Forankre indsatsen over for stammen i det
administrative og politiske system i kommunen 4. Efteruddannelse 5. Planlægning af specifikke tiltag inden for
stammebehandling, og 6. Samarbejde med nabokommuner og med amtet.

Som tidligere nævnt er de syv deltagende PPR forskellige, og nogle af dem har valgt at arbejde med emner, der
ikke opfattes som problemer i andre. Hver aktivitet nedenfor er ”ejet” af en af de syv PPR.

1. Informationsformidling – synlighed og større opmærksomhed om stammen

Information til lærere for at understrege, at stammebehandling involverer de voksne, der er i kontakt med barnet,
herunder dets lærere.

En del af projektdeltagerne har erfaring for, at det er meget svært at opnå kontakt med lærere. Årsagen kan, i det
mindste delvist, være lærernes rigide arbejdstidsregler. Projektdeltagerne prøver at finde måder at komme i kon-
takt med lærere på.

Information til kolleger på PPR – øge opmærksomheden om stammen blandt de kolleger, der ikke arbejder med
stammen.

Informationsformidling til forældre, børnehavepædagoger og sundhedsplejersker gennem de lokale medier og
foredrag/kurser.

At arbejde på at få indsatsen over for stammen på kommunens (eller PPR’s) hjemmeside på Internettet.



At formidle informationsmaterialer om stammen i skolen, udarbejdet af Dansk Videnscenter for Stammen, til
alle skoler i kommunen.

At øge den offentlige opmærksomhed om stammen ved at deltage i International Stammedag (hvert år den 22.
oktober) og ved at skrive artikler og indlæg til den lokale (uge)presse.

2. Inddrage psykolog i stammearbejdet

Gennemføre et pilotprojekt og ud fra dets resultater afgøre, om man skal inddrage en psykolog.

Ansøge om 200 timers psykologbistand i næste skoleår.

3. Forankre indsatsen over for stammen i det administrative og politiske system i kommunen

Beskrive planerne for indsatsen over for stammen i det kommende skoleår og indføre dem i virksomhedsplanen,
og evt. budgettet, for PPR. På den måde får arbejdet med stammen sin egen ”officielle” placering og det vil des-
uden få større opmærksomhed blandt administrative og politiske ledere.

Årsplan – overordnet planlægning af indsatsen, ligesom de andre områder inden for PPR

Mappe til alle kolleger, skal ajourføres jævnligt. Mappen indeholder information om servicen, såsom lovgivnin-
gen, bedømmelses- og henvisningsprocedure mm.

At kunne give en stående, men dog fleksibel, service.

At begynde at udarbejde statistikker over arbejdet for at kunne forbedre servicen og dele viden om og kompeten-
ce i stammebehandling talepædagogerne imellem.

4. Efteruddannelse

Besøge kolleger andre steder.

Deltage i Dansk Videnscenter for Stammens netværk for talepædagoger (det være sig for småbørn, skolebørn,
unge og voksne) samt for psykologer, der arbejder med stammen.

Få nye talepædagoger ind i behandlingsgrupperne i en slags mesterlære eller føl-ordning.

Deltage i kurser om stammebehandling.

5. Planlægning af specifikke tiltag inden for stammebehandling

Oprette skolebørnsgrupper med en passende aldersspredning.

“Café” for unge, der ikke har for tiden har lyst til at gå i stammebehandling.

Begynde på at udvikle modeller til at evaluere behandlingsresultater.

6. Samarbejde med nabokommuner og med amtet

Mange deltagere føler behov for at kunne samarbejde med kolleger. Netværkene er nævnt tidligere. Andre sam-
arbejdsmåder kan være at henvise svære tilfælde til taleinstitutterne. Som nævnt har mange kommuner et relativt
lille indbyggertal og derfor kun få stammende skoleelever inden for en passende aldersgruppe. I sådanne tilfælde
kunne det være en mulighed at samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Antologi
Sideløbende udarbejder projektet en antologi over nogle af de tiltag, der landet over gennem årene er gjort for at
etablere stammebehandlingstilbud for børn. Antologien er baseret på interview med personer, der har været cen-
tralt placeret i oprettelsen af tilbudene på de pågældende PPR og taleinstitutter, og den beskriver, hvordan man
har grebet etablering af tilbudene an. Formålet med antologien er at være et ”idekatalog” for de PPR, der over-
vejer at påbegynde en indsats over for stammen hos småbørn og skolebørn.



8. Sammenfatning
Projektet blev påbegyndt, da et forudgående projekt havde påvist, at indsatsen over for stammen hos børn lider af
alvorlige mangler. I særlig grad er direkte indsats over stammen hos småbørn og indsatsen over for skolebørn
utilstrækkelig i langt størsteparten af kommunerne i Danmark. Indsatsen er i høj grad decentraliseret, og der er
politiske initiativer undervejs for at drive decentraliseringen endnu videre. Denne situation resulterer i et svælg
mellem behovene hos stammende børn og stammebehandlernes muligheder for at imødekomme disse behov.

Tre elementer er vigtige i bestræbelserne på at afhjælpe problemerne i den nuværende situation:
Talepædagogernes mangelfulde grunduddannelse inden for stammen.
Den organisatoriske opbygning og funktion af PPR, der ikke tilskynder til at yde en stående service over for
børn, der stammer.
De generelt små enheder, der ikke danner basis for en ansamling af professionel kompetence i arbejdet med
stammen og som gør, at antallet af skoleelever med en passende afgrænset aldersspredning ofte er for lille til at
kunne danne en passende stammegruppestørrelse.

Talepædagogerne er sig fuldt bevidst, at de har en skrøbelig baggrund for at kunne yde en stående service, og at
de, for at kunne forbedre deres betingelser for at kunne give et godt tilbud, skal bruge en del af deres arbejdstid
på at gøre sig synlige inden for systemet og over for ledelsen.

De aktiviteter, som talepædagogerne og psykologerne i projektet har besluttet at arbejde med, omfatter emner
som synlighed, informationsformidling og højnelse af deres faglige kompetence. Aktiviteterne har generelt et
afgrænset sigte. Nogle af aktiviteterne er indført nogle steder, men ikke alle. Især det at arbejde med at agere
inden for organisationen og funktionen for at opnå ens mål er en udfordring for mange talepædagoger, der netop
er talepædagogfaglige og som sådanne er uvante med at skulle arbejde med at skabe de organisatoriske rammer
for indsatsen.

Alle deltagere arbejder ihærdigt, i det omfang de har mulighed for det, for at kunne få udbytte af at deltage i
projektet. Deltagerne lærer af hinanden og af udefra kommende fagfolk. I sidste ende er det en værdifuld lære-
proces, såvel inden for det talepædagogfaglige som inden for organisatorisk udvikling og læring. Tiden vil vise,
om de relativt små PPR kan få held til at blive systematisk arbejdende stammebehandlings- og undervisningsste-
der.
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Bilag 1

PPR NN-Købing den 3/6,02/KM

PPR NN-Købing  -  Vision og mål for stammeområdet

Vision
At børnene, der stammer, får optimale muligheder for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt.
At alle børn, der stammer, i perioder får tilbudt undervisning i en lille gruppe.

Mål
Børnene:
At styrke den tidlige indsats

Omgivelserne:
At der formidles viden om stammen, så omgivelserne understøtter barnets muligheder for en positive udvikling.

Synliggørelse:
At synliggøre indsatsområdet via foldere og artikler m.m.

PPR NN-Købing  -   Indsatsområder  (Talehørekonsulenten koordinerer)
Tidlig indsats:

• Dagplejen Hvert 3. år afholde kursus for dagplejepædagoger
2 x årligt afholde kursus for dagplejere
Uformel rådgivning

            Målindikator Er det opfyldt? (planlægning)
Evalueringsskema (kvalitativt)
Kursusholderen er ansvarlig for skemaet, der
benyttes ved hvert kursus.

• Åben Rådgivning Åben Rådgivning som det fungerer i dag

Målindikator Statistik   (kvantitativt)

• Børnehaverne Talepædagogen tilbyder rådgivning og vejledning omkring børn med
tale-sprogproblemer, herunder stammen. Som baggrundsmateriale
anvendes bl.a. Småbørnsvejledningen, udarbejdet af PPR i 2000.

Der tilbydes 1 kursus for pædagoger i børnehaverne hvert andet år.

          Målindikator Er det gennemført? (planlægning)
Evalueringsskema (kvalitativt)
Kursusholderen er ansvarlig for skemaet, der
benyttes ved hvert kursus

                  

• Grupper Etablering af 2 grupper for småbørn
s.2

Målindikator Er det gennemført? (planlægning)



Evalueringsskema (kvalitativt)
Talepædagogerne, der er ansvarlige for grupperne, sørger for
skemaet, der benyttes ved hver periode

Grupper i skoleforløbet:
Bh.kl.     -  2./3.kl Etableres i løbet af efteråret 2002  

Samarbejde/ møder med forældre og lærere

             Målindikator Er det gennemført? (planlægning)
Evalueringsskema (kvalitativt)
Talepædagogerne, der er ansvarlige for grupperne, sørger for
skemaet, der benyttes ved hver periode

3./4. kl.   -      6.kl. Etableres i løbet af skoleåret 2002/2003

               Målindikator Er det gennemført? (planlægning)
Evalueringsskema (kvalitativt)
Talepædagogerne, der er ansvarlige for grupperne, sørger for
skemaet, der benyttes ved hver periode

7.kl.        -    10.kl.: Undervises individuelt.
Henvises efter behov fortsat til Taleinstituttet i Århus.

Synliggørelse af indsatsområdet:

Foldere:
• Forældre
• Dagplejen
• Sundhedsplejersker
• Børnehaver
• Skoler

Information:
• PPR’s hjemmeside
• Artikler (f.eks. Bidsken)
• PPR internt (bl.a. Virksomhedsplan)
• Praksisbeskrivelse – talehøreområdet
• Småbørnsvejledningen

Signeret talehørekonsulenten



Bilag 2

Målsætning for stammebehandling i YY-Købing Kommune.

Vision:

Gøre det muligt i højere grad end nu at imødekomme det reelle behov for stammebehandling i YY-Købing
kommune

Udviklingsmål:

1. Oplyse om stammen til egen PPR, samarbejdspartnere, professionelt personale, forældre.

Tidsramme: 1 år
Målindikator: Hvor mange møder, hvor mange publikationer.

2. Tilbyde stammegrupper tværkommunalt samt vidtgående behandling i Vejle amt.

Tidsramme: 3 år
Målindikator: Hvor mange visitationer til tværkommunale stammegrupper og til vidtgående behandling
i Vejle amt.


