
Stammeforeningen i Danmarks årsberetninger for 2020: 
 

 

Lokalafdelinger 
Der er startet en ny lokaleafdeling i Aalborg med Emil Stenderup Bækdahl i spidsen og de har allerede 

afholdt deres første arrangement med god tilslutning. Vest- og Midtjylland har haft arrangementer i løbet 

af året, ligesom Aarhus lokalafdeling også har været aktive i år.  

 

Hvis der nogle er der har lyst og energi til arbejde med lokalafdelinger, er I meget velkomne. Kontakt 

Bettina på tlf. 26 73 00 14 

 

Bettina Pedersen 
 

 

Rådgivning 

Vi får mange henvendelser hvert år til sekretariatet. Sekretariatet klarer mange af opgaverne, og fungerer 

samtidig som sluse for de opgaver som kræver specialiseret rådgivning fra undertegnede områdeansvarlige. 

 

Vi fører ikke statistik eller journal, men henvendelserne er mangeartede og kommer bl.a. 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  

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

• Talepædagoger/logopæder 

• Mange forældre har været bekymret om hvorvidt deres børn efter hjemmeundervisning pga. covid-
19 kan klare at komme tilbage i skole igen 
 

Hermann Christmann og Bettina Pedersen 

 

 

Forældregruppen 

År 2020 blev et udfordrende år for træffene som følge af covid-19.  Vi var nødt til at aflyse ungetræffet i 
foråret 2020, men vi kunne heldigvis gennemføre både Langelandstræf med 8 familier, samt 
Bornholmstræffet, hvor vi havde stor tilslutning med i alt 17 deltagere. Det kunne tydligt mærkes på 
deltagerne, at de i år havde et øget behov for social samvær med andre unge. 

  

Vi har været aktivt opsøgende hos samtlige PPR, og forsøgt at synliggøre træffene mere på Facebook. 

Alle træffene er tilrettelagt af frivillige, der lægger et stort arbejde i planlægningen og gennemførelse af 
aktiviteterne.  
 

Vi har igen i år modtaget mange positive tilbagemeldinger fra både deltagerne og deres forældre. 

  

Bettina Pedersen og Jens Kristensen 



Sekretariatet  

Sekretariatets arbejdsområder er mange og varierede. Hver dag byder på nye udfordringer og kontakten til 

mange nye mennesker. En væsentlig del af arbejdet består i oplysninger om foreningen/stammen, 

servicering af bestyrelsesmedlemmer, hjælp til nye medlemmer, arrangere møder og kurser, formidle 

kontakter, føre statistik m.m. 

 

Af større opgaver kan nævnes  

 

• Afviklingen af FSD´s træf til Langeland, Bornholm samt ungdomstræf til Fyn.  

Sekretariatet påbegynder arbejdet hermed fra januar, og afslutter det først i august med 

evalueringen af de afholdte lejre. De løbende arbejdsopgaver hermed er bl.a. udsendelse af 

træfprogram, orientering af samtlige PPR afdelinger i landet, breve til deltagere, opkrævning af 

egenbetaling, børneattester på arrangører, fotoattester fra alle forældre mv. 

• Koordinering af årets fagkurser, herunder bl.a. opkrævninger via e-faktura og udsendelse af 

materiale. 

• Koordinering af særlig 2 årig efteruddannelse for talepædagoger.  

• Distribution af FSD-Nyt samt årets nytårsbreve. 

• Opkrævning af kontingent, herunder betalingspåmindelser samt generel vedligeholdelse af 

medlemsdatabase.   

• Covid-19 har også for sekretariatet givet en masse ekstra arbejdsopgaver, da arrangementer har 

skullet ændres, flyttes, udskydes eller aflyses af flere omgange.  

 

Karen Thorsen 

 
 
Forlag 

Der er ikke sket tryk eller genoptryk i 2020. 

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 2020 

 

Hermann Christmann 

 
  



 
Kurser for fagfolk 

 
Intervention over for skolebørn i alderen 7-13 år, der stammer 

 

der gennemføres i samarbejde mellem de tre logopædforeninger og Stammeforeningen, skulle have fundet 

sted den 3. november i Jelling og den 4. november 2020 i Hellerup. 

På grund af coronarestriktionerne blev vi desværre blevet nødt til at udskyde kurset et år, til november 

2021, hvor det vil finde sted den 9. og 10. november i henholdsvis Jelling og i Københavnsområdet 

 

Hermann Christmann og Torben Møller Jensen 

 

 

Stammeefteruddannelse 

I samarbejde med de tre logopædforeninger deltager Stammeforeningen i en arbejdsgruppe står bag 

efteruddannelse inden for stammen og løbsk tale, kaldet Stammeefteruddannelsen. 

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

Hermann Christmann.  

Arbejdsgruppen lagde i vinteren og foråret 2020 sidste hånd på et Stammeefteruddannelsesforløb i form af 

fire to-dagssessioner, der skulle finde sted med to moduler i efteråret 2020 og to moduler i vinteren og 

foråret 2021. Forløbet er tilegnet logopæder, der arbejder med stammen og løbsk tale hos børn og unge i 

alderen op til 18 år. De fire foreninger godkendte forslaget.  

Det første modul blev afholdt efter planen i september 2020, mens de tre øvrige moduler, på grund af 

coronarestriktionerne, har måttet udskydes til foråret og eftersommeren 2021. 

 

Torben Møller Jensen, Per Fabæch Knudsen og Hermann Christmann 

 

 

Handicappolitik 

Der bliver fulgt med løbende i hvad der sker på området af betydning for personer der stammer.  

 

Arbejdsmarked 

Der er i 2020 trådt reviderede regler for handicappedes adgang til arbejdsmarkedet i kraft.  

Blandt andet er bek. om Fortrinsadgang ved offentlig ansættelse revideret. 

Link til Retsinformation Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 

Henrik Jensen 

 

 

Hjemmesiden 

Jeg har nu fået dannet mig et godt overblik over sidernes opbygning og har fået strømlinet designet 

Så der er et gennemgående tema på hele sitet! 

Der finpudses endvidere for at gøre det så mobil-venligt som muligt 

Kontakt og tilmeldingssiderne er tilpasset og virker som de skal for at gøre det smidigt for alle parter. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1174


Besøgs statistikkerne fortæller at vi har haft 11.250 besøgene i løbet af året som tilsammen har fået vist 

26.760 sider på sitet. 

Artiklen ”Stammen og småbørn” er stadig den absolut mest besøgte på hele sitet men sider som 

ambassadører og lokalafdelinger er også godt besøgt. 

Vi har nu også fuldt overtaget domænet ”stammen.dk” som indtil videre kun peger på den alm. Forside 

Men kan i princippet blive til et selvstændigt site hvis det ønskes! 

 

Thim Pedersen 

Webmaster 

 

FSD NYT 

I 2020 er FSD NYT blevet udsendt: 

Januar – marts – maj – juni – august – september – oktober – december. 

 

Praksis er, at artiklerne den første måned kun er synlig via link i FSD NYT, så medlemmerne har en lille 

fordel ved medlemsskabet. 

 

Der har været følgende artikler: 

Januar 

Spændende kursus opfriskede vores viden om PCI. 

Fokus på den tidligere indsats for småbørn med stammen. 

Marts 
Husna Niazi, 25 år, har stammet lige så længe hun kan huske. 
Blev mobbet i skolen – både af læreren og eleverne. 

Maj 
Eliteløber Mikkel Dahl-Jessen har valgt at gøre noget ved sin stammen. 
Talehørekonsulent i PPR i Frederikshavn undrer dig. 

Juni 
Bornholmertræffet. 
Man skal passe på med at falde tilbage til det gamle. 
Center for Specialundervisning for Voksne og coronaen. 
 
August 
Har deltaget tre gange i Bornholmertræffet og er også klar næste år. 
Arbejder som kirkesanger i Thorning Kirke og er forsanger i et band. 
 
September 
Tina er ikke mere bange for at tale i telefon. 
Et venligt puf hjalp Stig til at springe ud fra 5-metervippen. 
 
Oktober 
Salih har ikke fået taleundervisning i tre år. 
Stammen er ikke nogen begrænsning for Jens. 



December 

Gerhard Jan Tinge – 73 år, og stadig aktiv som talepædagog. 

5-års jubilæum for Fyn-Trekantområdet. 

 

Samarbejdet med Thim Pedersen og Karen Thorsen har været godt. Der har været en hurtig opdatering af 

artiklerne på hjemmesiden, og Karen er meget hurtig til at få udsendt FSD NYT. 

 

Erling Jensen 

 
Facebook 
På Facebook oplever vi øget aktivitet foreningens gruppe hvilket. generelt set er en god ting 
I løbet af året har der været opslag, hvor medlemmer kan hjælpe og rådgive hinanden, samt bare være lidt 

sociale. 

 

Bettina Pedersen og Sebastian Ladegaard 

 

Udbredelse af kendskab til FSD 

Bestyrelsen har startet et samarbejde med undervisningsplatformen ReStudy, som er gratis at bruge for 

folkeskoler og gymnasier. Hensigten er at producere en række små videoer som forklarer, hvad stammen 

er, og hvordan man som lærer, klassekammerat eller forælder forholder sig hertil. I øjeblikket er der 

igangsat en fundraising. 

 

Bettina Pedersen og Sebastian Ladegaard 

 

 
 

 

 

 

 


