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FSD-Nyt april 2019. 

Generalforsamling lørdag den 27. april 
 
Generalforsamlingen finder sted kl. 13.00-16.30 på Danhostel Copenhagen Amager, Vejlands 
Allé 200, 2300 København. 

Det kræver ikke tilmelding at deltage i generalforsamlingen. Der ydes ikke transportstøtte. 

Du kan se dokumenterne her.  

 

Stammebehandlingen i Gentofte Kommune 

For ti år siden lukkede taleinstituttet i Hellerup, og i Gentofte Kommune blev 

stammebehandlingen en del af PPR-arbejdet i kommunen. 

Pia Vinther og Bi Jul Gram er ansat som logopæder/tale-hørekonsulenter hos PPR i Gentofte, og de 

dækker det meste inden for stammeområdet, både småbørn og alle aldersgrupper i skolealderen, 

som der laves grupper for. Pia Vinther har flest timer til at tage talesager for andre kollegaer, men 

begge arbejder de dog også med andre opgaver end stammen.  

Læs nærmere. 

 

Intervention over for stammen hos børn og unge i Holbæk kommune 

I Holbæk er der ikke noget taleinstitut. Stort set alle opgaver vedr. tale- og høre-

problematikker varetages af PPR. Pia Hansen og Susanne Bill, der er uddannet talepædagoger, 

har været ansat hos PPR i Holbæk fra 2007, og i 2010 fik de begge en  PD i stammen fra UC-Syd, 

som på det tidspunkt tilbød efteruddannelse i stammen.  

De er en del af faggruppen Sprogkonsulenter, der udfører almindeligt talepædagogarbejde, 

vejledning, rådgivning, undervisning og talepædagogiske undersøgelser, i de daginstitutioner og de 

skoleafdelinger, som er tilknyttet de respektive distrikter i Holbæk kommune.  

Læs nærmere. 

 

 

 

https://stammeforeningen.dk/generalforsamling-2019/
https://stammeforeningen.dk/stammebehandlingen-i-gentofte-kommune/
https://stammeforeningen.dk/intervention-over-for-stammen-hos-boern-og-unge-i-holbaek-kommune/


 

Bornholmertræffet  
 
Stammeforeningens gode tilbud til unge, der stammer, fra 14 til og med 18 år. 
 
Fra den 30. juni – 7. juli 2019 kan unge stammere deltage i træffet, hvor de møder 
ligestillede. Arrangørerne hjælper så meget som muligt med rejsen, og ved ankomsten til 
Hovedbanegården i København modtages de unge af arrangørerne, som hele ugen igennem 
har det overordnede ansvar. 

 
Formålet med træffet er at give den enkelte mere selvtillid og selvværd gennem en række 
forskellige aktiviteter i den Bornholmske natur. 

 
Læs nærmere. 

 

Ungdomstræf  
 
Stammeforeningens gode tilbud til de 18-25-årige. 

Ungdomstræffet afvikles fra Kr. himmelfartsdag den 30. maj til søndag den 2. juni 2019. 

 Under træffet bor vi i en hytte ved Faxe.  Under tidligere træf er vi kørt ud til forskellige 

sociale aktiviteter, og vi har bl.a. været i Faxe kalkbrud, på Stevns klint, til bowling, i 

klatreskoven hos Camp Adventure Næstved og en tur i svømmehallen.  

Sebastian Ladegaard er, sammen med Bettina Pedersen, arrangør af ungdomstræffet. 

Om det, der kommer til at ske i år, kan Sebastian, uden at fortælle for meget, love at der vil 

være endnu flere nye oplevelser for deltagerne. Når ikke vi er af sted på oplevelser, bliver der 
hygget i hytten med grill, bål og spil, lyder det fra Sebastian. 

Der ikke er noget max antal deltagere. Selvfølgelig kan hyttens størrelse måske begrænse, 

hvor mange, der kan komme med, men det er meget utænkeligt, med mindre, der sker det helt 

fantastiske, at over 30 deltagere tilmelder sig. Men selv med så mange tilmeldinger skal vi nok 

finde plads til alle, lyder det beroligende fra Sebastian. 

Læs nærmere.  

 
Kursus 2019 

 
Introduktion til Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI) 
indsats over for tidlig børnestammen. 

 
I samarbejde med Audiologopædisk Forening, Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen og 
Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder arrangerer Stammeforeningen i 
Danmark igen i år kursus for logopæder. For at tilgodese så mange som muligt, holder vi 
samme kursus i Jelling og i Hellerup. 
 
Kurset foregår den 6. november i Jelling og den 7. november i Hellerup. 
 
Læs nærmere.     

https://stammeforeningen.dk/bornholmertraeffet/
https://stammeforeningen.dk/ungdomstraef/
https://stammeforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/03/Kursus-november-2019-1.pdf


 

 

Hvad du kan læse i FSD-Nyt maj 2019. 

 

Reportage fra generalforsamlingen den 27. april. 
 
 

Artikel om Peter Nielsen, der deltog i den meget interessante udsendelse 
på TV2.  
 
Redaktør Erling Jensen besøger Peter og hans forældre på Mors, og du hører om, hvad TV-
udsendelsen har betydet for Peter Nielsen, og hvordan det går med hans stammetræning. 
 

 
Interview med Dieudonne Nsabimana 
 
Dieudonne Nsabimana arbejder med at brede kendskabet til stammen blandt lærere og 
skoleelever i Ruanda. I interviewet vil du høre nærmere om Dieudonne og hans arbejde. 
   

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.  

Læs nærmere.   

 
Sekretariatet har fået nyt telefonnummer:     3049 2696 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/

