
 

Stammeforeningen i Danmarks årsberetninger for 2019: 
 
 
 

Kursus for fagfolk                            
 

Årets kursus: 

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

 
der igen i år blev gennemført i samarbejde mellem de tre logopædforeninger og Stammeforeningen, 

fandt sted den 6. november i Jelling og den 7. november 2019 i Hellerup. 

Der var stort fremmøde, i alt 140 deltagere i alt for de to dage. Underviseren, Kevin Fower fra 

Michael Palin Centre i London, gjorde et godt arbejde og fik stor ros fra deltagerne. 

 

Planlægning af: 

Stammeefteruddannelse 

I samarbejde med de tre logopædforeninger deltager Stammeforeningen i en arbejdsgruppe, der 

skal komme med forslag til en efteruddannelse inden for stammen og løbsk tale. 

Arbejdsgruppen består af Helle Blunk Brandt, Ellen Lystbæk, Torben Møller Jensen, Per Fabæch 

Knudsen og Hermann Christmann. Maria Rønlev har, på grund af barsel, alene deltaget i en del af 

arbejdsgruppens møder. 

Arbejdsgruppen sendte i eftersommeren 2019 et forslag til de fire foreninger, som gik ud på, at der 

skulle afholdes et Stammeefteruddannelsesforløb i form af fire to-dagssessioner, der skulle finde 

sted med to sessioner i efteråret 2020 og to sessioner i vinteren og foråret 2021. Forløbet er tiltænkt 

logopæder, der arbejder stammen og løbsk tale hos børn og unge i alderen op til 18 år. De fire 

foreninger har godkendt forslaget, hvorefter arbejdsgruppen er gået i gang med forberedelserne til 

Stammeefteruddannelsen. Efter planen bliver Stammeefteruddannelsen annonceret i marts 2020. 

 

Torben Møller Jensen og Hermann Christmann 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

 

Se årsregnskabet 

Henrik Jensen 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Se årsregnskabet 
 
Henrik Jensen 

                        



 

Handicappolitik & arbejdsmarked:    

 

På det handicappolitiske område er det vigtigt for Stammeforeningen at påpege overfor Danske 

Handicaporganisationer og over for Socialstyrelsen, at handicappede mennesker ikke kun falder ind 

under det sociale område og sundhedsområdet. 

 

Stammen og stammebehandling hører fortrinsvist ind under specialpædagogikken, hvor indsats over 

for stammen især er omfattet af Folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne med 

tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. 

 

Kun undtagelsestilfælde kan der, i forbindelse med stammebehandling, blive tale om erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Serviceloven, og i disse tilfælde er der oven i købet stor forskel 

på bevillingspraksis fra kommune til kommune. 

 

Der påhviler Stammeforeningen en stor opgave i løbende at tydeliggøre over for dens 

samarbejdspartnere, herunder især Danske Handicaporganisationer og Socialstyrelsen, at stammen 

er et specialpædagogisk område. 

 

På arbejdsmarkedsområdet har der ikke været væsentlige aktiviteter i 2019. 

 

Henrik N. Jensen og Hermann Christmann  

 

 

Forlag 

 

Der er ikke sket tryk eller genoptryk i 2019. 

Salget i boghandelen fortsætter tendensen fra de senere år, dvs. et begrænset salg af trykte 

materialer og DVD. 

 

Hermann Christmann 

 

 

Arkivalier 

 

Ingen nye aktiviteter i 2019 

 

Hermann Christmann 

 

 

 

 

 



 

 

Forældregruppen 
 

År 2019 har været et godt Træf-år. Vi gennemførte Langeland med 8 familier og Bornholmstræffet 
havde vi stor succes med da i alt 16 deltog i år, mens Ungetræffet var lidt mindre. 

 

Vi har i år 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 
 
Efter at have overtaget rollen som webmaster på FSD.dk så har jeg brugt en del tid på at 
gennemgå alle sider, plugins og opsætninger i baggrunden af selve sitet.  
 
Dette har ført til en del oprydning af især ældre sider og ikke mindst billeder og jeg nu er i gang med 

at sikre os at vi overholder diverse GDPR-regler.  

 

Derudover er der blevet ændret lidt designmæssigt for at give en mere imødekommende forside og 

de vigtigste oplysninger såsom tilmelding, kontakt og kalender ligger nu fast i henholdsvis højre side 

og bunden på hele sitet.  

 

I samarbejde med sekretariatet er der udarbejdet en fyldestgørende tilmeldingsformular til hvert 

enkelt træf som bliver brugt i øjeblikket til alle årets tilmeldinger!  

 

Samarbejdet med redaktøren og alle artiklerne til FSD-nyt er jo nok det der fylder mest i arbejdet 

med hjemmesiden og det har fra start af gået ganske glimrende hvor vi er nogenlunde enige om 

hvordan resultatet skal se ud.  

 

Rent statistisk ligger sitet nogenlunde stabilt med ca. 1500 besøgende hver måned og ca. 4000 

fremviste sider hvor artiklen ”Stammen og småbørn” er den absolutte topscorer udover forsiden!  

 

Langsomt men sikkert vil jeg fortsætte med at gennemgå alle siderne og arbejde på at få en 

gennemgående og mere ensartet hjemmeside der er nem at finde oplysninger på.  

 

Thim Pedersen  

Webmaster 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sekretariatet  

 

Sekretariatets arbejdsområder er mange - oplysninger om foreningen/stammen, servicere 

bestyrelsesmedlemmerne, hjælpe nye medlemmer, arrangere møder, få trykt nyt PR-materialer, 

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. 

• Tilmeldinger til årets fagkurser, opkrævninger via e-faktura, navneskilte og diverse opgaver 

 

Karen Thorsen 

Sekretær 
 
 

Rådgivning 

 

Vi har fået henvendelser pr. telefon og pr. e-mail, nogle er henvendelser, som Stammeforeningens 

sekretariat videresender. 

 

Vi fører ikke statistik eller journal, men henvendelserne er mangeartede og kommer fra  

• Forældre til børn, der stammer, nogle søger andre tilbud, end deres kommune kan give, 
nogle fortæller, at deres barn er kommet i 8. klasse, hvor folkeskolens afgangsprøve nærmer 
sig faretruende, og de spørger efter behandlingsmuligheder 

• Voksne, der stammer, som spørger efter behandlingsmuligheder  

• Udlænding på studieophold i Danmark, der søger en selvhjælpsgruppe  

• Voksne, der er holdt op med at stamme, og som gerne vil promovere deres 
behandlingsmetode 

• Fagfolk (jeg husker ikke, hvad vi talte om) 

• Diverse henvendelser, f.eks. har Københavns Lufthavn søgt foreningsmedlemmer, der kunne 
rådgive om indholdet af en film om kommunikationshandicappede. Søren og Sia deltog. 

 

Hermann Christmann og Bettina Pedersen 

 
 
 

 

 

 

 



 

FSD-NYT 
 

FSD-NYT er udkommet med 9 numre i 2019, nemlig januar, marts, april, maj, juni, august, oktober, 

november og december. 

Redaktionen arbejder løbende på at opstøve beretninger, der har interesse for mennesker, der 

stammer, deres pårørende samt fagfolk på stammeområdet. 

Redaktionen modtager meget gerne tips og forslag til artikler. 

 

Erling Jensen  Hermann Christmann 

Redaktør  Medredaktør 

 

 

Lokalafdelinger 
 
Vest- og Midtjylland samt Århus har haft flere arrangementer. De andre ligger stille i øjeblikket men 

hvis der nogle er der har lyst og energi til arbejde med lokalgruppe er I meget velkomne. Vi har 

lokaldelinger i Haderslev, på Fyn og Trekantsområdet, Bornholm, Vest og Midtjylland og Århus. 

 

Århus lokalafdeling skriver: 

I Århus lokalafdeling har vi i årets løb afholdt en række arrangementer. Det har hovedsagelig været 
en blanding af sociale/kulturelle arrangementer i selvhjælpsgruppen med aktiviteter lige fra en tur i 
biografen, teaterforestillinger, afholdelse af den årlige julefrokost med dertil tilhørende 
generalforsamling mv.  
I det nye år planlægger vi udover de sædvanlige aktiviteter, at afholde en række 
temadage/eftermiddage med foredrag, hvor vi også får det faglige med. 
 

 

Bettina Pedersen 
 
 

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 

 
 

Fundraising 
 
På baggrund af, at Stammeforeningen fra og med 2022 vil få væsentligt færre indtægter end hidtil, 

har bestyrelsen besluttet at oprette en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan 

Stammeforeningen skal arbejde med fundraising for på den måde at kompensere for de færre 

indtægter fra Tips- og lottomidlerne.  



 

Arbejdsgruppen bestod af Karen Dyhr Pedersen, Søren Heidemann, Erling Jensen og Hermann 

Christmann.  

Karen Dyhr Pedersen har desværre senere i 2019 måttet trække sig tilbage fra fundraising-arbejdet, 

da hun fik mere at lave på arbejde. Fundraising-gruppen består ved udgangen af 2019 derfor af 

Søren Heidemann, Erling Jensen og Hermann Christmann. 

Efter årets udløb, (dvs. i 2020) arbejder gruppen på et oplæg til det kommende fundraising-arbejde, 

som skal forelægges bestyrelsen. 

 

Søren Heidemann, Erling Jensen og Hermann Christmann 


