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Intervention over for skolebørn i alderen 7-13 år, der stammer 
I samarbejde med Logopædisk Forum, Audiologopædisk Forening og Foreningen af Universitetsuddannede 
Audiologopæder arrangerer Stammeforeningen i Danmark igen i år stammekursus for logopæder. For at 
tilgodese så mange som muligt, holder vi samme kursus i Jelling og i Københavnsområdet. 
 
Dato og sted: 3. november 2020 University College Lillebælt, Vejlevej 2, 7300 Jelling. Stedet ligger tæt på 

banegården i Jelling. 
4. november 2020 Københavns Universitet Amager (KUA) (Nøjagtig adresse kommer i det 
detaljerede program i oktober)  

Overordnet program (detaljeret program sendes til deltagerne i oktober) 
9.30-10.10  Kaffe og velkomst 
10.10-12.15 Forelæsning 
12.15-13.00 Frokost 
13.00-15.30 Forelæsning 
15.30-16.00 Opsamling 
 
Deltagergebyr: 950 kroner, indbefatter kaffe/te og frokost  
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020 
Tilmelding pr. e-mail til fsd@fsd.dk. Tilmeldingen skal indeholde dit navn, e-mailadresse, om du ønsker at deltage i 
Jelling eller på KUA, ean.nr., adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt. ean kode/person   
 
Mål  
Deltagerne får viden om faktorer, der kan forme stammen og identitet hos yngre skolebørn, hvordan man som 
logopæd i PPR kan etablere og understøtte et forstående og hjælpende miljø for eleven i skolen og i hjemmet, 
og hvordan man som logopæd kan hjælpe eleven med hans/hendes ydre og indre stammen. 
 
Indhold  
Udgangspunktet er elevens situation. Eleven stammer stadig og er dermed en del af det mindretal, der ikke er 
ophørt med at stamme. Den ydre stammen bliver hårdere og den indre stammen udvikler sig potentielt til skam- 
og skyldfølelser, frustration, taleangst og undgåelse. Lærere og forældre ved ofte ikke, at elevens hverdag kan 
være præget af en konstant anspændthed, hvor man er bange for at skulle sige noget i klassen, og hvor 
telefonen er en konstant angstfaktor. 
Kurset omhandler indsatsen, der kan bestå af en kombination af alderstilpasset stuttering modification og 
fluency shaping – i kombination med arbejde med elevens lærere og hjemmet for at skabe et befordrende miljø 
for eleven. Som altid må der inden for stammen tages særlige forholdsregler hvad angår transfer/overførsel af 
behandlingsresultaterne fra behandlingsrummet til skolen og til hjemmet. 
Undervisningen vil forløbe i en blanding af korte, teoretiske oplæg, praktiske indslag/hands on, 
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. tilmelding: Karen Thorsen, fsd@fsd.dk.  
Vedr. indholdet af workshoppen: Hermann Christmann, hc@nordfiber.dk 


