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Generalforsamlingen  
 
Den årlige generalforsamling skulle have været afholdt den 25. april, men blev 
aflyst på grund af corona-nedlukningen 
 
Nu er situationen meget glædelig, at der kan forsamles op til 50 personer, blot at der holdes 
afstand på en meter, og de nødvendige restriktioner med anvendelse af håndsprit og hygiejne 
overholdes.  
 
Derfor kan vi meget glædeligt indkalde til generalforsamling den 15. august. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Aalborg. Ved redaktionens afslutning er det uafklaret, hvor 
generalforsamlingen afvikles. Der indhentes tilbud fra forskellige hoteller og 
konferencecentre. 
Sekretariatsleder Karen Thorsen udsender personlige mails, så snart alt er afklaret.  
 

 

Bornholmertræffet 
 

Det er meget glædeligt, at vi kan fortælle, at Bornholmertræffet afvikles i år.  
 
Der er tilmeldt 16 unge i alderen 14-18 år. Heldigvis har situationen med corona udviklet sig 
positiv, så der kan forsamles op til 50 personer, og derfor er arrangørerne også parate til at 
tage imod de unge, der fra den 28. juni til den 5. juli skal have en skøn uge på Bornholm med 
sjove oplevelser.  
  
Bettina Pedersen, der er næstformand i Stammeforeningen, har været med til at arrangere 
træffet i 19 år. Jens Kristensen, der er bestyrelsesmedlem, har været arrangør i 15 år. 
Sebastian Ladegaard, også bestyrelsesmedlem, er 27 år. Han har været med til at arrangere 
træf i fire år og var deltager alle fem år, fra han var fra 14 til 18 år gammel. 
 
Bettinas søn, Martin og Jens’ søn, Michael er også i år med i ledergruppen, og det glæder 
Bettina, at der er flere unge med i ledergruppen.  

 

 



Man skal passe på med at falde tilbage til det gamle 

Ved at anvende den virtuelle undervisning, kan man hjælpe flere. Den er mere 

fleksibel og lige så effektiv som normal undervisning, men det kan være en 

udfordring at vænne sig til den virtuelle undervisning.    

Som så mange andre har Marc Egede oplevet at skulle arbejde hjemmefra på grund af 

coronaen, og der har ikke været den sædvanlige kontakt til de borgere, som han hjælper, bl.a. 

med stammen. Marc Egede arbejder som logopæd ved Tale-Høre-Syn ved Center for 

Specialundervisning og Kommunikation i Haderslev, hvor han og kollegerne har været nødt til 

at anvende virtuelle virkemidler i undervisningen. I næsten tre måneder har Centeret været 

lukket ned, og det har derfor været nødvendigt at anvende som f.eks Microsoft Teams, der er 

den virtuelle platform, der anvendes ved Tale-Høre-Syn ved Center for Specialundervisning 

og Kommunikation i Haderslev og i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.  

-Vi har været tvunget til at tænke anderledes under corona-nedlukningen, og det kan 

anvendes til noget positivt, hvor vi nemmere kan samarbejde, og samarbejdet er blevet mere 

effektivt, og det samme gælder undervisningen. Derfor skal vi sørge for ikke at falde tilbage til 

de gamle mønstre fra før corona-nedlukningen, fortæller Marc Egede.  

Læs nærmere. 

 

Center for Specialundervisning for Voksne og coronaen 
 
På Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i København var der meget 
lidt kontakt med borgerne den første måned efter nedlukningen, fortæller Inge 
Brink Hansen og Lise Reitz, der har ansvaret for stammeundervisningen på CSV.   
 
-Da vi blev hjemsendt den 11. marts på grund af coronaen, blev borgerne kontaktet personligt 

telefonisk, og herved fik vi talt om baggrunden for den enkeltes udfordringer med stammen. 

Al øvrig undervisning gik i stå, da Microsoft Teams, det system, som man i Københavns 

Kommune anvender til virtuel undervisning, endnu ikke var klart. Vi måtte aflyse en 

stammegruppe, som vi netop havde startet og måtte også aflyse vores intensive 

weekendkursus for stammegruppen. Gruppen er i øvrigt begyndt igen for et par uger siden, 

fortæller Inge Brink Hansen og Lise Reitz, der begge arbejder med voksne, der stammer.  

Både Inge Brink Hansen og Lise Reitz har i coronatiden oplevet, at den virtuelle kontakt via 
Microsoft Teams kan være et brugbart hjælpemiddel, der kan anvendes.  Det har bl.a. givet 
mulighed for at samarbejde med taleinstituttet i Aalborg om at planlægge dette års 
stammenetværksmøde, hvor de er tovholdere. Netværksmødet arrangeres i samarbejde med 
DTHS = Tale- og høreinstitutterne, hvor bl.a. stammelogopæder fra hele landet på 
voksenområdet mødes og udveksler viden og erfaringer. Se nærmere: 
https://dths.dk/forside.aspx 

Lise Reitz udtrykker, at hun ikke er den store tilhænger af online-undervisning, men kan se, at 
det er en nødvendighed i visse situationer. Ved møder med kolleger synes hun, at det er bedst 
face mod face, men det sparer transport, og det er også væsentligt.   
 
Både Inge Brink Hansen og Lise Reitz fortæller, at det har været ok at afholde møderne via 

Microsoft Teams, da der har været få deltagere, men at det også har givet anledning til 
frustration, når teknikken drillede. 

Læs nærmere. 
 

https://stammeforeningen.dk/marc-egede/
https://dths.dk/forside.aspx
https://stammeforeningen.dk/csv/


 

Hvad du kan læse i FSD-Nyt august 2020. 
 
Reportage fra generalforsamlingen den 15. august.  
 
Reportage fra Bornholmertræffet. 
 

 

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.  

 

Læs nærmere.   

 
 

 Sekretariatet kontaktes på tlf.: 3049 2696 eller mail : kmt@fsd.dk 
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