Stammeforeningen i Danmarks Årsberetning for 2018:
FSD Forlag:
Forlagsvirksomheden har fortsat trenden fra tidligere år med et støt faldende salg.
Der har ikke været nyudgivelser i årets løb.
Hermann Christmann

Kursus for fagfolk:
Kurserne for fagfolk på stammeområdet afholdes af Stammeforeningen i Danmark, som den
udførende part, i samarbejde med de tre logopædorganisationer Audiologopædisk Forening,
Foreningen af Tale-Høre-Lærere i Folkeskolen og Foreningen af Universitetsuddannede
Audiologopæder.
Årets kursus havde, som tidligere år, form af to endagskurser, hvor det ene blev afholdt i
Jelling og det andet i Taastrup.
Kursustitel i 2018 var ”Intervention i udskolingen over for unge i udskolingen, der stammer”.
Underviser var Bjarne Dammsbo, og de 100 kursusdeltagere var meget tilfredse med emnet
og underviseren.
Torben Møller Jensen og Hermann Christmann

Fagkurser (Stammeefteruddannelsen):
En arbejdsgruppe nedsat af Stammeforeningen i Danmark, Audiologopædisk Forening,
Foreningen af Tale-Høre-Lærere i Folkeskolen og Foreningen af Universitetsuddannede
Audiologopæder, har i løbet af 2018 arbejdet på et oplæg til en revitaliseret efteruddannelse
af fagfolk på stammeområdet. Arbejdsgruppen forventer at kunne forelægge de fire
foreninger et endeligt oplæg i 2019. Arbejdsgruppens medlemmer er Helle Brandt, Ellen
Lystbæk, Per Fabæch Knudsen,
Torben Møller Jensen og Hermann Christmann.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Se årsregnskabet
Henrik Jensen

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Se årsregnskabet
Henrik Jensen

Forældregruppen:
År 2018 har været et godt Træf-år. Vi gennemførte Langeland med 9 familier og
Bornholmstræffet havde vi stor succes med da i alt 16 deltog i år, mens Ungetræffet var lidt
mindre.
Vi har i 2019 sendt ekstra materiale ud til samtlige PPR-er, og håber det bringer øget
aktivitet.

Alle træffene er tilrettelagt af frivillige, der lægger et stort arbejde i planlægningen. Vi har haft
mange positive reaktioner fra deltagerne.
Bettina Pedersen og Jens Kristensen

Hjemmesiden:
Der er ikke det store at berette om hjemmesiden. Jeg har primært beskæftiget mig med
driften og forsøgt at gøre hjemmesiden enklere og smartere.
Hjemmesiden har været en god kommunikativ platform for foreningens aktiviteter og
projektet intern og ekstern.

Emil Fredeløkke
Sekretariatet:
Sekretariatets arbejdsområder er mange - oplysninger om foreningen/stammen, servicere
bestyrelsesmedlemmerne, hjælpe nye medlemmer, arrangere møder, få trykt nyt PRmaterialer, formidle kontakt, føre statistik, osv.
Af større opgaver kan nævnes
Udsendelse af nytårsbrev og opkrævning af kontingent og diverse påmindelser.
Afviklingen af FSD´s træf til Langeland, Bornholm samt ungdomstræf til Fyn starter for
sekretariatets vedkommende fra januar og varer indtil august. Arbejdsopgaverne er
mange bl.a. breve, opkrævning af gebyr, børneattester på arrangører, fotoattester fra
alle forældre osv
Tilmeldinger til årets fagkurser, opkrævninger via e-faktura, navneskilte og diverse
opgaver
Sekretær Karen Thorsen

Arkivalier:
Der har ikke været aktivitet på området i 2018
Hermann Christmann

FSD-Nyt:
Der har været udsendt FSD-NYT:
2018:
Maj – juni – juli – august – november – december.
2019:
Januar – marts.
Praksis er, at artikler kun kan læses via link i nyhedsbrevet. Efter en måned bliver artiklerne
offentliggjort, så alle kan læse dem på www.fsd.dk
Erling Jensen, redaktør.

Lokalafdelinger:
Der har i 2018 været god aktivitet i afdelingerne rundt i landet, med fokus på sociale og
faglige arrangementer for medlemmerne.
I 2018 opstod der en ny afdeling i Haderslev, tak til Marc Egede for initiativet til denne.
En opfordring skal lyde til at bakke op om arrangementer, idet der lægges et stort arbejde i
at planlægge, ligesom forslag til emner på møder gerne modtages.
Tak til alle som har været involveret i lokalafdelingerne.
Ole Kring Tannert.

Ambassadører:
Er et populært tilbud i Stammeforeningen, det at få en person der stammer eller en mor til et
barn der stammer ud og holde et oplæg, bliver benyttet ofte.
Det er ofte logopæder, som henvender sig med ønske om at få besøg af en ambassadør. Et
besøg har i gennemsnit en varighed på 2 timer.
I november var der en anderledes henvendelse, idet den var fra Go´ morgen Danmark på
TV2 - her sagde Jens Høj, ja tak til at møde på direkte tv, det var en god udsendelse
sammen med Marc Egede, tak til jer begge.
Det at vi er synlige, gør at der løbende er henvendelser fra nye personer, som ønsker at
blive ambassadører, det er glædeligt, idet ønsket og målet i ambassadørkorpset fortsat er at
være opsøgende, så endnu flere personer i landet kan få besøg af en ambassadør.
På et møde for ambassadører, er de første initiativer taget i forhold til at lave en
videopræsentation til hjemmesiden af hver ambassadør, dette arbejde er ikke færdig endnu.
Tak til alle ambassadører som er med til at gøre en forskel gennem deres egen historie.
Ole Kring Tannert.

Facebook:
Forenings gruppe på Facebook vokser og har i år været mere aktiv end hidtil. Det gælder
både privatpersoner, studerende og andre interesserede som vil sætte fokus på stammen
eller informere om hvad der rør sig.
Bettina Pedersen og Sebastian Ladegaard

