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Workshop:
Intervention over for unge i udskolingen, der stammer
I samarbejde med Audiologopædisk Forening, Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen og Foreningen af
Universitetsuddannede Audiologopæder arrangerer Stammeforeningen i Danmark igen i år en workshop
for logopæder/talepædagoger. For at tilgodese så mange som muligt, holder vi samme workshop i Jelling
og i Taastrup.
Praktiske oplysninger
Dato og sted: 7. november 2018 University College Lillebælt, Vejlevej 2, 7300 Jelling. Stedet ligger tæt på
banegården i Jelling.
8. november 2018 Danske Handicapforeningers bygning, Blekinge Boulevard 2, DK 2630
Taastrup. Stedet ligger seks minutters gang fra Høje Taastrup station
09.30-10.00
10.00-10.05
10.05-10.15
10.15-11.00
11.00-11.15
11.15-12.15
12.15-13.00
13.00-14.00

14.00-14.30
14.30-15.30
15.45-15.50
15.50-16.00

Ankomst - kaffe/te og rundstykker
Velkomst og praktiske bemærkninger v/Hermann Christmann
Velkomst ved repræsentanter for de fire arrangerende foreninger
Bjarne Dammsbo: Forelæsning om logopædiske interventionsmuligheder over for
målgruppen - i lyset af lovgivning, evidens, tradition og praktiske rammer
Pause
Bjarne Dammsbo: Forelæsning om springet fra teori til praksis: Konkrete
interventionsmuligheder og deres faldgruber
(Herunder øvelser i mindre grupper)
Frokost
Bjarne Dammsbo: Forelæsning om konkrete interventionsmuligheder og deres faldgruber
(fortsat) – samt refleksioner om den unges miljø og om hvordan vi gør intervention
meningsfuld
(Herunder øvelser i mindre grupper)
Refleksion og spørgsmål v/ Bjarne Dammsbo – kaffepause, kaffe/te
Bjarne Dammsbo: Opsamling på dagen og drøftelse af, hvordan deltagernes refleksioner og
spørgsmål lever videre ude i praksis
Afslutning v/Hermann Christmann
Afslutning v/repræsentanter for de fire arrangerende foreninger

Mål
Deltagerne får viden om faktorer, der kan forme stammen hos unge i udskolingen, hvordan man som
logopæd i PPR kan etablere og understøtte et forstående miljø for eleven, og hvordan man som logopæd
kan hjælpe eleven til selv at arbejde med sin stammen og derved reducere elevens stammeproblem.
Indhold
Kurset omhandler logopædisk intervention fra PPR over for stammen hos unge i udskolingen (7. til 10.
klassetrin). Der er en gennemgang af omgivelsesfaktorer, der kan forme såvel den ydre som den indre
stammen, og konkrete forslag til, hvordan logopæden i mødet med den unge kan fremme et miljø, hvori
han føler sig mødt og forstået, og samtidig rustet til at arbejde med sin stammen i hjemmet, timerne,
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skolegården, fritiden og til eksamen. Der er forslag til, hvordan logopæden kan understøtte dette
forstående miljø, hvori negative lytterreaktioner og sekundær stammen reduceres – om så målet er accept,
stammemodifikation, fluencyshaping eller en kombination af dem. Undervisningen vil forløbe i en blanding
af korte, teoretiske oplæg, gruppediskussioner og erfaringsudveksling i plenum.
Leder af workshoppen
Bjarne Dammsbo er tale-høre-konsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. Han underviser desuden på UCC og
er ekstern lektor på audiologopædiuddannelserne på KU og SDU, hvor han underviser i stammebehandling
ift. børn, unge og voksne. Bjarne Dammsbo har tidligere arbejdet i PPR Indre By/Østerbro og på Center for
Stammeundervisning (CFS), begge i København.
Yderligere oplysninger:
Vedr. deltagelse: Karen Thorsen, fsd@fsd.dk.
Vedr. indholdet af workshoppen: Hermann Christmann, hc@nordfiber.dk

Side 2 af 2

