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Kommunikationscentret

Tilbud til børn
med stammen,
udtale– eller
sprogvanskeligheder
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Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn
med vanskeligheder med tale, sprog eller stammen. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.
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et undervisningstilbud eller bede os om først at
foretage en faglig vurdering.
Du har også mulighed for selv at henvende dig og
betale for såvel afdækning som undervisning.
Se de aktuelle ventetider til Kommunikationscentrets tilbud på www.kc-hil.dk

Hvem er vi?
I Kommunikationscentrets børneteam er vi talepædagoger med særlig viden om sprogtilegnelse
og -udvikling. Vi har stor erfaring i at vurdere det
enkelte barns kommunikative og sproglige niveau, og at vejlede forældre og netværk.

Hvem henvender vi os til?
Børn/unge med
 udtalevanskeligheder (dysfonologi)
 sproglige vanskeligheder (dysfasi)
 læbe-ganespalte
 stammen
Vores tilbud retter sig også mod familien og andre i nærmiljøet—barnets kommunale talepædagog, lærere og pædagoger.

Visitation
Det er dit barns bopælskommune—Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR), Børn– og ungerådgivningen eller tilsvarende, der visiterer til Kommunikationscentrets tilbud.
Kommunen kan enten visitere dit barn direkte til
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Hvad tilbyder vi?
 Afdækning
 Eneundervisning
 Rådgivning og vejledning til nærmiljø

Hvad er målet?
Det overordnede mål er at styrke dit barns kommunikative færdigheder. Hvordan og hvad vi arbejder med er individuelt, og afhænger af, hvad
netop dit barn har brug for. Fx:

 At give dit barn en aldersvarende udtale og
sætningsdannelse
 At udvikle sprog og styrke evnen til at kommunikere
 At lære at udtale ord, hvis dit barn har spaltet
læbe/gane
 At lære dit barn at udtrykke sig, hvis det er
hæmmet af stammen
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Afdækning

lærere.

Kommunen kan bede Kommunikationscentret
om at være behjælpelig med en grundig afdækning af dit barns ressourcer og vanskeligheder
med tale, sprog eller stammen.

Sproglige vanskeligheder (dysfasi):

Ved afdækningen tester og iagttager vi dit barn,
og taler med dig om dit barns sprog og generelle
udvikling.
Efter afdækningen udarbejder vi en kort rapport
med konklusion og eventuelle forslag til foranstaltninger.
Afdækningen anvendes som grundlag for en
eventuel anbefaling til visitation. Anbefalingen
sendes til kommunen, som tager stilling til om
der skal visiteres til undervisning.

Målet er at støtte muligheder for at udvikle sprog
og at styrke evnen til at kommunikere. Forældre
og pædagoger/lærere, vil modtage vejledning i
hvordan de bedst kan give støtte i dagligdagen.

Læbe- ganespalte:
Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for flere
kombinationer af misdannelser af læben, gummen og ganen. Spalten kan sidde i den ene eller
begge sider og i sjældne tilfælde i midtlinjen. For
alle typer gælder, at der er stor forskel på spalternes sværhedsgrad, og dermed også på sværhedsgraden af talevanskelighederne.
Vi tilbyder tidlig og opfølgende vejledning til forældre samt undervisning af barnet.

Stammen:

Undervisning
Kommunikationscentrets undervisningstilbud er
tilrettelagt med afsæt i dit barns ressourcer og
vanskeligheder.
Vi kan tilbyde eneundervisning på følgende områder:

For yngre børn, der stammer (i alderen 3-9 år) er
målet at styrke spontantale, at forebygge at
stammen forværres og at stammeadfærden får
en negativ indflydelse på selvopfattelse og sociale relationer.

Målet er at barnet udvikler en alderssvarende udtale og sætningsdannelse. Undervisningen følges
op af vejledning til forældre og pædagoger/

For skolebørn over 9 år er undervisningen rettet
mod at barnet lærer at udtrykke sig, uden at være hæmmet af sin stammen; at forebygge negativ udvikling af stammen og at modificere stammen.
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Talevanskeligheder (dysfonologi):
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Forældre til børn i alderen 3-9 år kan tilbydes et
gruppeforløb sammen med andre forældre til
børn, der stammer. Målet er at give forældrene
bedre forudsætninger for at støtte deres barns
udvikling gennem at modtage viden om stammen fra en talepædagog og udveksle erfaringer
med andre.

Samarbejdspartnere
For at få bedst muligt udbytte af undervisningen,
er det vigtigt at træningen også foregår uden for
undervisningslokalet—i barnets dagligdag. Derfor
lægger vi vægt på samarbejde med dit barns lærere og pædagoger og, ikke mindst, med dig som
forælder.
Vi samarbejder også med bopælskommunen,
som er visitator og ansvarlig for dit barns sag.

Kontakt
Kommunikationscentret har åbent mandagtorsdag fra kl. 8-16, fredag fra kl. 8-13 på tlf.
72 32 38 00.
Du kan læse mere om Kommunikationscentret
og vores tilbud på www.kc-hil.dk
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