
Stammeforeningen i Danmarks årsberetninger for 2021 
 

 

 

Træf 

År 2021 har været et godt Træf-år.  Vi gennemførte Langeland med 5 familier, Ungetræffet med 8 unge og 
på Bornholmstræffet havde vi stor succes, med i alt 22 deltagere i år. 

 

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 
 

 

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.  

• I 2022 er sekretærens som følge af foreningens økonomiske situation arbejdstid reduceret fra 18 ½ 

timer til 10 timer om ugen. Der vil derfor være mindre service fremover.  

 

Karen Thorsen 

 

 

 



Forlag 

I 2021 har der ikke været nyoptryk af bøger eller materialer. 

 

Bogsalget fortsatte i 2021 på lavt niveau. 

 

Hermann Christmann 

 

 

Arkivalier 

Der har ikke været aktiviteter i 2021. 

 

Hermann Christmann 

 

 

Efteruddannelse i stammen 

Efteruddannelsen i stammen afholdes i fællesskab af Audiologopædisk forening, Logopædisk Forum og 

Stammeforeningen i Danmark. 

 

En arbejdsgruppe bestående af Helle Blunk Brandt, Ellen Lystbæk, Torben Møller Jensen, Per Fabæch 

Knudsen og Hermann Christmann sammensatte i årene 2018 og 2019 et forløb for 

stammeefteruddannelsen, der består af fire moduler. Modul 1 giver et overblik over stammen og løbsk 

tale, Modul 2 omhandler stammen hos børn i førskolealderen, Modul 3 omhandler stammen hos yngre 

skolebørn (alderen 7-13 år) og Modul 4 omhandler stammen hos teenagere i alderen 13-18 år, og løbsk 

tale.  

 

Første forløb af efteruddannelsen begyndte med modul 1 i september 2020. Efter planen skulle forløbet 

have varet ca. et halvt år, men corona gjorde, at vi var nødt til flere gange at udsætte de følgende moduler, 

så Modul 4 først blev gennemført i september 2021. Til trods for forsinkelserne, var deltagerne godt 

tilfredse med stammeefteruddannelsen. Derfor planlagde arbejdsgruppen i efteråret 2021 et nyt forløb af 

efteruddannelsen til at finde sted i perioden fra januar til maj 2022.  

 

Efter det andet forløb ændres arbejdsgruppen, idet de faglige foreninger da bliver mere formelt 

repræsenteret i gruppen, end de hidtil har været. Arbejdsgruppen mødes inden sommerferien 2022 for at 

beslutte, om der skal gennemføres flere forløb, og i givet fald hvilken form disse nye forløb skal have. 

 

Per Fabæch Knudsen og Hermann Christmann, kursusledere 

 

  

Stammekurser for fagfolk, “Novemberkurserne” 

De såkaldte november kurser bliver afholdt i fællesskab af Audiologopædisk Forening, Logopædisk Forum 

og Stammeforeningen i Danmark.  

 



I november 2021 blev der afholdt to engangskurser på UCL i Jelling og på Danhostel Bellahøj i Brønshøj, 

omhandlede indsats over for stammen for børn i alderen 7-13 år. Kurset skulle have været afholdt i 

november 2020, men blev udskudt et år på grund af corona. Der var i alt ca. 130 deltagere på de to 

endagskurser. 

 

I november 2022 er der planlagt et tilsvarende endagskursus de to steder med emnet løbsk tale. 

 

Torben Møller Jensen og Hermann Christmann 

 

Lokalafdelinger 
Hvidvaskloven giver problemer for lokalafdelingerne, idet hvis der søges offentlige tilskud kræves cvr nr. 

med tilknyttet NemKonto, sådan en konto kræver dels at lokalafdeling er formelt organiseret med 

vedtægter mv. samt at der er store gebyrer som hurtigt æder tilskuddet.  

 

Henrik Jensen 

 

 

Arbejdsmarkedet 

Ja alle siger, at de handicappede skal på arbejdsmarkedet, som “sukker efter arbejdskraft”; men er 

erhvervslivet nu så fleksibelt, som de kræver alle andre skal være? 

Hvis du oplever problemer ved ansættelse eller på arbejdet pga. din tale, må du gerne rette henvendelse til 

foreningen, så vi er opdateret om hvordan den aktuelle situation er. 

 

Henrik Jensen 

 

 

Hjemmesiden 

Siden sidste generalforsamling har der ikke sket så meget på hjemmesiden pga. manglende input fra de 

sædvanlige kilder, men siden holdes kørende med diverse opdateringer og backups som nu er blevet endnu 

vigtigere set i lyset af den optrappede situation i Ukraine. 

Træf-tilmeldingerne ruller ind og besøgstallene ligger nogenlunde stabilt, dog med en lille stigning det 

sidste år så vi nu har haft 11640 besøgene der tilsammen har besøgt 29680 sider hvor artiklen ”Stammen 

og småbørn” stadig er topscorer! 

Besøgene fordeler sig med over 55% fra en mobil-telefon og nu kun 42% fra en PC så det understreger 

vigtigheden af at siden bliver holdt mobil-venlig så meget som muligt. 

 
Thim Pedersen, Webmaster 
 

 

Facebook 
På Facebook oplever vi øget aktivitet i foreningens gruppe, men der har desværre været en del negativitet. 
Den er dog heldigvis vendt til at gruppen fungerer positivt igen. Vi håber på, at I vil bruge vores 
facebookgruppe til at hjælpe og rådgive hinanden, samt benytte den til social kontakt.  
 



Bettina Pedersen og Sebastian Ladegaard 

 

 

Ambassadør 

Vi er nu oppe at have 9 ambassadører og vi arbejder nu på at lave et minikursus for dem. Vi har haft rigtig 

mange henvendelser der gerne vil have de unge ambassadører ud og det er meget positiv  

 

Bettina Pedersen og Nikolaj Bjørn Østergaard 

 

 

Kommunikation 

Stammeforeningen har i løbet af det seneste halve år gjort sig mere synlig på Facebook og Instagram. 

Formålet med tilstedeværelsen på de sociale medier er, udover at gøre opmærksom på foreningens 

aktiviteter, at udbrede viden og fortælle om stammen på de platforme, hvor mange mennesker befinder 

sig. Blandt andet er der blevet lavet opslag under overskifterne ”Vidste du, at…” og ”Myter om stammen”. 

Det er foreningens forventning, at indsatsen på de sociale medier fortsætter og intensiveres med flere 

initiativer med det formål at nå flere mennesker og skabe mere opmærksomhed om stammen. 

Fra begyndelsen af 2022 bestræber foreningen sig på at udsende et nyhedsbrev ca. hver anden måned. 

Dette er en lavere hyppighed sammenlignet med tidligere år grundet, at arbejdet med nyhedsbrevet beror 

på frivillig arbejdskraft. Foreningen tror dog på, at nyhedsbrevet sammen med aktiviteten på de sociale 

medier er et godt udgangspunkt for fremtidigt kommunikationsarbejde. 

 

Emil Stenderup Bækdahl 

 

 

Virtuel stammecafe 

Bestyrelsen besluttede i slutningen af 2021 at forsøge sig med at afholde virtuelle stammecaféer. Formålet 

er at skabe et fortroligt rum, hvor personer med stammen kan tale med hinanden og udveksle erfaringer. I 

begyndelsen var der megen interesse for arrangementet, og de første udgaver havde flere deltagere end 

ventet. Dog er deltagelsen sidenhen dalet, selvom det, ud fra henvendelser på e-mail, Facebook og 

Instagram, fortsat ser ud til, at der rent faktisk er interesse for arrangementet. Foreningen vil derfor 

fortsætte med at afholde virtuel stammecafe, men gøre en ekstra indsats for at få deltagertallet op. 

 

Emil Stenderup Bækdahl 

 

 

Politiske initiativer 

Stammeforeningen bidrog i efteråret 2021 til et vejledningsmateriale rettet mod landets videregående 

uddannelser. Materialet er udviklet af den statslige instans Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 

som led i en politisk aftale vedrørende indsatsen for elever og studerende med handicap. I begyndelsen af 

2022 blev materialet færdiggjort og lagt i postkasserne på alle landets videregående 

uddannelsesinstitutioner, hvor Stammeforeningen håber, at det vil bidrage til en bedre forståelse for, 

hvilke udfordringer studerende med stammen kan have. 



I begyndelsen af 2022 åbnede Socialstyrelsen for den årlige høring på det mest specialiserede social- og 

specialundervisningsområde. Stammeforeningen indsendte i den forbindelse et høringssvar med fokus på 

nedprioriteringen og besparelserne på stammeområdet. Foreningen pointerede blandt andet, at hvis 

Socialstyrelsen skal leve op til egne krav om at være landets eneste centrale instans, der indsamler og 

formidler information om de små socialområder, så bør styrelsen naturligvis også forholde sig aktivt til 

stammeområdet.  

 

Emil Stenderup Bækdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


