
TALE-HØRE-NYT
MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF TALE-HØRELÆRERE I FOLKESKOLEN

Årgang 36   Marts 2015 Nummer 1

 

Vingsted 2015



2 TALE-HØRE-NYT, Marts 2015         

      Indhold

Fra redaktøren  ............................................................................................................................................................  3

Formandens klumme ..............................................................................................................................................  5

Fra formanden: Overenskomst 2015 - resultatet! .................................................................................  6

Nyt fra kassereren .....................................................................................................................................................  8

Efteruddannelseskursus for Tale-hørelærere i Folkeskolen ...........................................................  10

Foreningen arrangerer følgende sommertræf i 2015  ........................................................................  20

Anmeldelser  .................................................................................................................................................................  23

Annonce  ..........................................................................................................................................................................  29

Fra kassereren  .............................................................................................................................................................  30

FTHFs bestyrelse.........................................................................................................................................................  31



 TALE-HØRE-NYT,  Marts 2015          3

Aktuelt i dette blad
Af Kirsten Andersen

Så nærmer foråret sig hastigt. Lyset er mærk-
bart vendt tilbage og naturen vågner med 
nye blomster, rakler på nøddebuske og fug-
lefløjt.
Det er således også på den tid, hvor det nye 
Vingsted-program lanceres.
Inde i bladet finder du det fulde kursuspro-
gram, som i år bærer hovedtitlen:
Hvad er tale-hørelærerens rolle i skabel-
sen af inkluderende børnefællesskaber?
Programmet er sat sammen, så der skulle 
være meget at hente for mange. Blad hurtigt 
om og se, om det netop er i år, du skal søge 
kurset, som igen forløber over 3 dage.

FTHF’s bestyrelse har valgt at holde fast i 
konceptet med 3 kursusdage incl. en fest-
middag for både at tilgodese ønsker om fag-
lig videns tilegnelse og faglig sparring med 
tale-hørelærere fra hele landet. Der er rig 
lejlighed til begge dele i løbet af et 3 dages 
kursus. Festmiddagen holder vi også fast i, 
fordi det ofte er under uformelle former, vi 
udvikler venskaber på tværs af kommuner 
og land. Og med venskaber kommer også 
mulighed for at lære af hinanden, når kurset 
er slut. Det er langt lettere at tage kontakt 
til en tale-hørelærer, når man kender lidt til 
hinanden og hinandens arbejdsfelter. 
Kursusudvalget ser frem til at byde kollegaer 
fra hele landet velkommen.

Under Formandens Klumme kan du læse 
formandens redegørelse for Ok 15, som har 
givet alle tale-hørelærere en forhøjelse af 
lønnen.

Formanden lægger op til, at vi igen i år skal 
repræsenteres på Folkemødet i Allinge. Alle 
medlemmer, som har lyst til at deltage, er 
velkomne til at give en hånd med. Vi ved 
endnu ikke, hvordan vi skal gøre opmærk-
som på vores fag, men vi ved, at vi kan kom-
me i telt med Bornholms Lærerforening, og 
vi ved, at Københavns Lærerforening delta-
ger med mange medlemmer. 
Skriv til Erik eller Kirsten, hvis du ønsker at 
deltage. Så samler vi en liste over mulige 
hjælpere og informerer løbende om, hvad 
der sker i planlægningsgruppen og beder 
nok også om gode idéer til, hvad vi kan gøre 
i løbet af dagene.
Uanset om vi kommer med et stort eller et 
lille tiltag, er der kun at sige, at det er rigtig 
givtigt at deltage i Folkemødet. Man kom-
mer virkelig hjem med mange gode oplevel-
ser, som også fagligt kan give et løft.
Bagest i bladet finder du en del bøger om-
talt under fanen Bognyheder. Der er mange 
bøger, der omhandler forhold, som ikke lige 
er rent talepædagogisk relevante, men som 
alligevel er vedkommende i og med, at vi 
som tale-hørelærere møder børn med man-
geartede forudsætninger i livet. Vi kan ikke 
se bort fra disse forudsætninger, når vi går i 
tværfagligt samarbejde for at støtte op om 

Fra redaktøren
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børnenes alsidige udvikling. I en af bøgerne 
skriver en forfatter, at det ikke er muligt at 
undervise børn, hvis deres sind overskyg-
ges af følelsesmæssigt uløste konflikter. Og 
det er der nok rigtig mange undervisere og 
tale-hørelærere, der vil kunne nikke genken-
dende til. 
Bøgerne er en fin pendant til nogle af de 
foredrag og workshops, der tilbydes på årets 
Vingsted kursus.
Der er også en nyhed fra Lotte Salling. Hun 
har denne gang begået en bog som indehol-
der rim og sange på både dansk og engelsk.

Næste blad udkommer i juni 2015. 
Deadline til dette blad er 18. maj.

Øvrige deadlines er 17. august for september 
bladet og 9. november for december bladet.

På bestyrelsens vegne sender jeg en stor for-
årshilsen og ønsker alle en god læsestund 
med bladet 

Med venlig hilsen
Kirsten Andersen

EF TERLYSNING

Flere logopæder søges  
til deltagelse i ph.d.-projekt om  
børn med udtalevanskeligheder 

 
Hvis du arbejder med étsprogede børn, som bliver henvist til dig med formodning om 
udtalevanskeligheder, og hvis du har tid og lyst til at bidrage til vores viden om, hvilke 
fonologiske processer dansksprogede børn har, samt om Dodds klassifikationsmodel 
også kan bruges i Danmark, må du meget gerne kontakte mig. Der er allerede mange 

logopæder og kommuner, som deltager i projektet, men jeg har brug for flere børn for 
at være sikker på, at mine resultater er valide. Afhængig af hvad du har tid og ressour-

cer til, findes der forskellige muligheder for at deltage i mit ph.d.-projekt.  
Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere,  

må du meget gerne skrive til mig på marit@sdu.dk.  
 

Venlige hilsner  
Marit Clausen, ph.d.-studerende ved Institut for Sprog og Kommunikation,  

Syddansk Universitet.
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Formandens klumme

Netop tilbagekommet fra et af møderne i 
DLF, hvor overenskomsten blev gennemgået 
af Anders Bondo, formanden for DLF, kan 
man hermed konstatere, at der er indgået 
en aftale for de næste tre år. Dog forudsæt-
ter det naturligvis, at medlemmerne finder 
resultatet tilfredsstillende og således stem-
mer ja ved urafstemningen, hvorpå overens-
komsten er gældende. Afstemningen bliver 
elektronisk og løber af stablen i marts må-
ned.

Status er, at der en lønstigning til os alle. Re-
allønnen sikres med det resultat, der ligger. 
Dette var vel ventet, især efter de udmeldin-
ger, der var kommet undervejs i forhandlin-
gerne, men også set i lyset af, at det ved de 
sidste overenskomstforhandlinger har været 
lidt sparsomt med resultaterne i dén sam-
menhæng.
I forhold til vores specielle krav om forbedret 
lønudvikling samt lønforløb til eksempelvis 
konsulent-ansatte, så lykkedes det ikke at få 
disse to krav forhandlet hjem i denne om-
gang. Derfor bliver det noget af det, vi også 
kommer til at arbejde videre med i den 
kommende overenskomstperiode. Dette vil 
komme til at foregå parallelt med arbejdet 
om vores løn- og ansættelsesvilkår, dvs. om 
ansættelsesforholdet er som konsulentansat 
eller på lærer-aftale.
Selve resultatet af OK15 kan der læses om 
andetsteds i dette nummer af Tale-Høre-
Nyt eller på vores hjemmeside fthf.dk, hvor 
der er en lidt mere detaljeret gennemgang 
af resultatet og, hvilke konsekvenser det har 
for vores medlemmer. 

Selvom overenskomstforhandlingerne har 
fyldt en del i den sidste tid, så er der også 
sket andet her i FTHF. Kursusudvalget er ble-
vet færdig med programmet til vores efter-
uddannelseskursus på Vingsted Centret. Vi 
vil igen i år glæde os rigtig meget til at kunne 
byde velkommen til nogle spændende og 
udfordrende dage i september. Atter i år er 
det lykkedes at få sammensat et alsidigt og 
varieret program. Udover at have fokus på 
de mange forskellige indfaldsvinkler til tale-
hørepædagogikkens discipliner, vil det over-
ordnede tema gøre det muligt at forholde 
sig lidt mere bredt til hele vores arbejdsfelts 
rammer og vilkår. 
Programmet forefindes andetsteds i det 
blad, du her sidder med.
Desuden er det jo også i forbindelse med ef-
teruddannelseskurset,  at vi afholder vores 
årlige generalforsamling. I år vil vi bl.a. byde 
på vedtægtsændringer, som vi er ved at ud-
arbejde i bestyrelsen. Det kommer der na-
turligvis mere om i næste nummer af Tale-
Høre-Nyt, hvor også den skriftlige beretning 
vil kunne læses.
Apropos kursus, så har vi i foråret endags 
stemme-kurser tre forskellige steder i landet 
med Hans Toft Olesen. Vi er selvfølgelig gla-
de for de mange tilmeldinger til disse kurser 
og ser frem til evalueringerne af disse.

Bestyrelsen har endvidere holdt sit traditio-
nelle møde i januar, hvor der er blevet set 
fremad på det kommende arbejde. Det gav 
lidt indblik i de mange spændende udfor-
dringer og opgaver, vi går i møde. Udover 
de ovenfor nævnte, så vil vi igen i år prøve 
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at synliggøre vores arbejdsfelt. Dette vil bl.a. 
igen ske ved deltagelse på Folkemødet på 
Bornholm i juni. Ligeledes vil vi fortsat del-
tage i forskellige sammenhænge med Social-
styrelsen, DLF, Samrådet, Netværket og me-
get, meget mere. 
Der er en god stemning i FTHFs bestyrelse 
og trods de rigtig mange arbejdsopgaver, så 
er der altid plads til et godt grin eller nyt ind-
fald. Tilsvarende er vi naturligvis altid klar til 
at svare på henvendelse fra medlemmerne i 

FTHF, og man er altid velkommen til at kon-
takte undertegnede på mail: formand@fthf.
dk 
Vi er altid glade for de henvendelser vi får, og 
forsøger at besvare dem i den rækkefølge, de 
dukker op i inbox’en.

Erik Cloyd Ebsen
Formand for FTHF

Overenskomst 2015 – resultatet!
Så faldt overenskomsten på plads, idet KL og 
Forhandlingsfællesskabet blev enige om en 
aftale og samtidigt blev der færdigforhand-
let mellem KL og DLF. Resultatet sendes til 
ur-afstemning blandt medlemmerne i be-
gyndelsen af marts. 
Kravene fra lærerforeningen var – udover 
at forsøge at forbedre lærernes arbejdstid – 
at få hevet noget hjem til de mindre med-
lemsgrupper, hvilket bl.a. vil sige os i FTHF. 
Overenskomsten blev tre-årig og skal således 
først genforhandles i 2018.

De arbejdstidsmæssige konsekvenser af den 
indgåede aftale vedrører primært de lærere, 
der underviser i Folkeskolen og kan få kon-
sekvenser for en mindre del af FTHFs med-

lemmer – nemlig primært dem, der er ansat 
på specialskoler, i specialklasser el.lign. Det 
er dog umiddelbart tvivlsomt, om det får de 
helt store konsekvenser for deres arbejde og 
næppe heller for de talehørelærere, der er 
ansat i PPR eller PPR-lignende stillinger. 

Resultatet af OK15, set i forhold til de krav 
vi stillede, kan man vel altid diskutere, men 
vores krav om generelle lønstigninger må vel 
siges at være imødekommet. Over de kom-
mende tre år får vi alle en lønstigning på 
over fem procent, når reguleringsordningen 
slår igennem. Lønstigningen vil fordele sig til 
en samlet ramme på 4,8 % med jævne mel-
lemrum1 henover den tre-årige periode, og 
der er en forventning om, at reguleringsord-

Fra formanden
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ningen vil udløse noget, der er i retningen af 
0,6 % i løbet af de tre år. Det burde være til-
strækkeligt til, at vi alle har sikret reallønnen, 
især set i lyset af, at inflationen jo i øjeblikket 
er nærmest ikke-eksisterende.

Et andet af vores krav, fastholdelse af regule-
ringsordningen, blev altså også imødekom-
met, og den særlige feriegodtgørelse er på 
samme niveau – og selvom den ikke steg, 
som vi ønskede, kan man med god ret sige, 
at det er indeholdt i de generelle lønstignin-
ger.

Vores lidt mere specielle krav om udligning 
af konsulenternes efterslæb i lønudviklingen 
er derimod ikke imødekommet. De lavest-
lønnede konsulenter, der er indplaceret på 
løntrin 44, får et ekstra løntrin2, så de ryger 
op på 45 (og de bibeholder deres tillæg på 
12.000). De konsulenter, der er på løntrin 45 
eller derover får i stedet kr. 5500 om året. 
Derved kan man konkludere, at de konsu-
lenter, der har løntrin 44 har fået lidt mere, 
og således udlignes lønforskellene mellem 
konsulenter på forskellige løntrin… og så alli-
gevel ikke helt, da de generelle lønstigninger 

er procentvise, hvorved de højst-lønnede får 
mere ud af disse i kroner og ører.
I forhold til resten af medlemmerne i lærer-
foreningen er der i forbindelse med denne 
overenskomst heller ikke sket en udligning 
af det efterslæb i lønudviklingen konsulen-
terne har haft over de seneste år. 

Det lykkedes heller ikke at komme gennem 
med et centralt forhandlet lønforløb for alle, 
så man som konsulent eksempelvis havde 
ret til lønstigninger efter en given ansættel-
sesperiode. Dette krav var KL ikke engang 
interesseret i at forhandle. Så det blev ”skudt 
ned” forholdsvis hurtigt i forhandlingerne.

Hele overenskomsten kan nærlæses på Læ-
rerforeningens hjemmeside – eller man kan 
spørge hos sin lokale lærerkreds.

1
Pr. 1. april 2015 ydes en generel lønforhøjelse på 0,96 pct.
Pr. 1. oktober 2015 ydes en generel lønforhøjelse på 0,35 pct.
Pr. 1. januar 2016 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.
Pr. 1. oktober 2016 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.
Pr. 1. januar 2017 ydes en generel lønforhøjelse på 1,20 pct.
Pr. 1. oktober 2017 ydes en generel lønforhøjelse på 0,80 pct

 2
Svarende til kr 8500-9000 om året.
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Fra kassereren

Nyt fra kassereren  
Vedrørende kontingentopkrævningen for medlemsskabet i 2015.

Kontingentet for 2015 udsendes omkring 
den 1. marts. Det vil blive sendt til alle de 
mailadresser, medlemmerne har været så 
forudseende at udstyre os med. Skulle nogle 
af disse mails blive returneret grundet fejl i 
adressen, vil vi sende opkrævningen med 
postbuddet, præcis ligesom det vil blive 
gjort til de medlemmer, foreningen IKKE har 
mailadresser på. Dette vil ske midt i marts.
Rykkerproceduren vil være sådan, at vi gen-
fremsender kontingentopkrævningen én 
gang mere pr. mail – og sker indbetaling 

ikke, fordi man måske ikke anvender mail-
adressen mere eller af andre årsager, vil op-
krævningen blive udsendt med postbuddet. 
Indbetales der heller ikke på denne, vil man 
blive meldt ud af foreningen inden TALE-
HØRE-NYT nr. 2 sendes til medlemmerne, 
og man vil stå med en saldo i minus, som 
skal udlignes, hvis man på ny  ønsker med-
lemskab af foreningen.

Mvh Ole Wriedt

Mere fra kassereren  
Omkring kontingentet og fradragsmuligheder i 2015

De senere år har der ikke været grund til at 
indberette kontingentet til SKAT, da fradra-
get på kr. 3000.- blev brugt i forbindelse med 
medlemskab af Danmarks Lærerforening.
Fra 2015 bliver fradraget fordoblet til kr. 
6000.-, og det giver igen mening af indberet-
te kontingentet på kr. 500, hvis man ønsker 
fradraget.
Som betaler af kontingentet skriver man det 
på sin forskudsopgørelse, se nedenfor, og når 
året er omme, indberetter foreningen kon-
tingentet på alle de medlemmer, hvor vi har 
et cpr-nummer – og det kræver desværre et 
cpr-nummer at gøre. 

Foreningen har de senere år fravalgt at hol-
de fast i oplysningerne om medlemmernes 
cpr-nummer, så derfor vil der være en del, 
vi ikke har et cpr-nummer på. Af samme 
grund vil der blive lavet en adgang for det 
enkelte medlem, hvor man kan logge ind 
på hjemmesiden med et medlemsnummer 
og et kodeord, som man får tilsendt, og selv 
indtaste cpr-nummeret i forbindelse med sit 
medlemskab.
Får foreningen IKKE cpr-nummeret, identifi-
ceres man ikke overfor SKAT og får dermed 
ikke fradraget for kontingentet.
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Kassereren skriver endnu mere præcist om dette i næste nummer af bladet.

Følgende står på SKATs hjemmeside omkring netop dette:

Fradrag for fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse

Fradragene for dine kontingenter og indbetalinger kommer automatisk med på din  
årsopgørelse. 

2014: Højst fradrag for 3.000 kr. til fagforeningskontingenter.
2015: Højst fradrag for 6.000 kr. til fagforeningskontingenter. 

Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. med virk-
ning fra 2015. Du skal selv ændre beløbet på din forskudsopgørelse for 2015. Skriv beløbet i 
felt 458.

Du får fradrag for:
• Det normale kontingent til din fagforening.
• Ekstra strejkekontingenter, hvis de er pålagt af fagforeningen.
• Klubkontingenter til en anden forening, hvis formål er at varetage medlemmernes faglige 

interesser.
• Særlige bidrag til en forening, når de skal dække tilskud til pensionerede medlemmer.
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Efteruddannelseskursus 
for Tale-hørelærere i  

Folkeskolen 

Vingstedcenteret 2015 
onsdag den 16. september – fredag den 18. september 
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Efteruddannelseskursus på 
Vingsted-centeret 

16. - 18. september 2015

Det er en fornøjelse, at kunne præsentere 
årets efteruddannelseskursus 2015 under 
overskriften:

Hvad er tale-hørelærerens rolle i 
skabelsen af inkluderende bør-

nefællesskaber?

På de følgende sider findes kursusprogram 
og generelle informationer. Kursusudvalget 
har, på baggrund af jeres evalueringer fra 
sidste års kursus, forsøgt at imødekomme så 
mange ønsker som muligt. I var rigtig gode 
til at komme med ønsker. Det er vi meget 
taknemmelige for. 
Ligeledes har vi kigget på listen over tale-
hørelærerens rolle; en liste, som blev skabt 
i fællesskab under sidste års ”Sit and Talk” 
Talehørelærerne har gang i mange spæn-
dende projekter rundt i hele landet. Kursus-
udvalget vil gerne være med til at ”klæde” 
kursisterne godt på til at varetage de mange 
forskellige opgaver året 2015 indbyder til. 
Samtidig vil vi, som der er tradition for på 
efteruddannelseskurset, give mulighed for 
opdatering af fagets mere traditionelle om-
råder. 

Kursusdagene indledes med Thorkild 
Østerby, som vil give sit bud på, hvordan der 
kan skabes et godt akustisk miljø i de for-
skellige læringsrum, som børn og elever fær-
des i. Hvad støj betyder for børns hverdag 
og sprogtilegnelse.
For første gang i flere år kan vi præsentere 

en amerikansk forsker på årets kursus. Pro-
fessor Teri James Bellis (University of South 
Dakota) har skrevet bogen ”When The Brain 
Caǹ t Hear”. Hun vil tale om APD. Noget, vi 
ofte støder på i hverdagen. Men hvordan 
finder vi og støtter op om børn med diag-
nosen APD?

Til årets Sit and Talk, vil vi gerne følge op 
på sidste års snak, hvor de tilstedeværende 
tale-hørelærere var særdeles aktive. Det var 
dejligt at høre, hvad der foregår rundt om-
kring i landet. Derfor fortsætter vi i år med 
følgende tema: Hvordan oplever I jeres 
rolle er ifht. inkluderende fællesskaber? 
Hvad er der behov for af viden fra jeres 
side, og hvad ønsker brugerne fra jer?

Torsdag formiddag vil talepædagogerne 
Charlotte Gørtz Andersen og Ulla Runge 
Bertelsen komme med et oplæg med fokus 
på børn i pragmatiske sprogvanskeligheder. 
Hvordan kan vi støtte op om barnets kom-
munikative kompetencer, med henblik på at 
indgå i børnefællesskaber?

Vi vil slutte formiddagen af med et oplæg 
med PPR-leder, psykolog Henning Strand, 
Herlev med fokus på de professionelles an-
svar i at være medskabere til inkluderende 
og ekskluderende miljøer.  

Torsdag eftermiddag vælger vi at være fag-
faglige. Vi tilbyder forskellige workshops.

Husk at afkrydse dit valg af workshop(s), når 
du tilmelder dig. 
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Workshops:
I årets række af workshops byder vi på en 
palet af emner, valgt ud fra ønsker fra tale-
hørelærere:
Dorit Kafka vil lave en workshop om stam-
men, herunder blandt andet om Michael 
Palin’s arbejde. 
Anne Lindberg kommer med inspiration til 
hvordan tale-hørelærerne kan bruge iPad i 
undervisningen, og hvordan du hurtigt kan 
lave små programmer, der passer til den en-
kelte. 
Ellen Bjerre Jensen og Mette Sørensen vil 
præsentere deres spændende arbejde med 
Karlstadmodellen.
Ida Marie Holm vil give et bud på de cen-
trale fokuspunkter og dilemmaer i rapport-
skrivning.
Mette Christensen vil introducere kursister-
ne til arbejde med alternativ kommunika-
tion.
Anne Grete Larsen vil præsentere VRF-me-
toden Ørsted/Coblenzer-metoden i teori og 
med eksempler på praksis.
Ellen Lystbæk og tale-hørekonsulent Mette 
Graves vil fortælle om sprogtilegnelse ud fra 
et relations- og tilknytningsperspektiv.
APD workshop med Teri J. Bellis, med mulig-
hed for spørgsmål og fordybelse.

Udstillere:
Torsdag er også den store udstillingsdag, 
hvor vore trofaste udstillere møder op. For-
skellige firmaer/forlag viser deres materialer 
og indgår i dialog med deltagerne. Antallet 
af forhandlere, der ønsker at vise deres ma-

terialer, er stigende, så udstillingsområdet 
må formodentlig igen i år udvides.

Fredag kommer VISO (Den nationale Vi-
dens- og Specialrådgivningsorganisation på 
det sociale område og i specialundervisnin-
gen, hørende under Socialstyrelsen) med en 
kort orientering om koordinering af special-
rådgivningen under VISO.

Vi slutter Vingsted 2015 af med et spænden-
de oplæg om ”Sproget set igennem hjer-
nens krystalkugle” af Mikkel Wallentin,  
Associate Professor, Ph.D, Aarhus Universi-
tet

Indkvartering, tilmelding og 
bustransport:
Vi har valgt at indkvartere alle deltagere på 
selve Vingstedcentret efter ønske fra tidlige-
re kursister, hvorfor der vil være et begræn-
set antal pladser. 

Vi opfordrer til hurtig tilmelding.
Tilmelding til kurset foregår elektronisk via 
foreningens hjemmeside: www.fthf.dk. 
Optagelse sker i den rækkefølge tilmeldin-
gerne er registreret.
Der arrangeres gratis bustransport fra Vejle 
Banegård. Se under generelle oplysninger.

Med venlig hilsen
Kursusudvalget
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                  1. Hvad er en god talepædagogisk 
rapport? Hvem skriver vi til? Hvad er re-
levant?
Ved: Udviklingskonsulent Ida Marie Holm, 
Børn og Unge, Skanderborg
Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter 
og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan 
kan tale-hørelæreren forme sin rapport, så 
den bliver brugbar i praksis både for foræl-
dre, elevens/barnets pædagogisk personale, 
det behandlende system og tale-hørelære-
rens samarbejdspartnere. Kan man tænke 
inklusion ind i rapportskrivning?

2. Alternativ kommunikation- børn 
med multihandicap uden talesprog
Ved: kommunikationsvejleder og tale-høre-
konsulent Mette Christensen, PPR Gentofte
Om brug af videoudredning, videoanalyse 
samt lidt om relevante alternative kommu-
nikationsformer til denne målgruppe.

3. Karlstadmetoden
Ved: talepædagogerne Mette Sørensen og 
Ellen Bjerre Jensen, PPR Køge, vejledere i 
Karlstadmetoden
Vi har begge erfaringer med arbejde med 
børn, hvis sproglige vanskeligheder har en 
sammenhæng med øvrige udviklingsvan-
skeligheder.

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i Karl-
stadmodellen, der med et helhedssyn på 
barnet og dets netværk, arbejder med alle 
dele af barnets sprog og kommunikation. I 
Karlstadmodellen vægtes samarbejdet fa-
milie/netværk/fagpersoner højt. . I work-
shoppen vil vi præsentere Karlstadmodel-
lens teoretiske fundament og koble dette til 
praksis. Der vil være eksempler på materia-
ler og oplægget vil illustreres af videoklip fra 
vores egen praksis.

4. Stammen – sidste nyt fra stamme-
området
Ved: talepædagog Doris Kafka, Aalborg 
kommune
Her vil være sidste nyt fra stammeforsknin-
gen (mest fra 3. Nordiske Stammekongres i 
Uppsala 2014), med fokus på sårbarhed og 
stammen og om løsningsfokuseret stamme-
tilbud til unge på Michael Palin instituttet.
De sidste 20 år har jeg bl.a. arbejdet med 
stammeområdet i forhold til især unge og 
voksne. Siden 2004, hvor jeg sammen med 
to kollegaer fra Taleinstituttet i Aalborg var 
på studieophold på Michael Palin institut-
tet, har jeg ligeledes arbejdet med skolebørn 
fra de første klasser til afgangsklasserne.
Vi udarbejdede et koncept, hvor vi undervi-
ste forældre og børnene sammen en hel uge. 
Derefter kom børnene alene i tre omgange 

WORKSHOP 
Tilmelding til workshops på hjemmesiden  

- du skal tilmelde dig ved at sætte X ved 2 workshops 
Workshops kl. 14.00 - 15.15 og igen kl. 16.15 - 17.30
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af 3 dage. Konceptet gav rigtig meget an-
erkendelse og succes hos både forældre og 
børnene.
Tiderne har ændret sig meget siden, og til-
buddet eksisterer desværre ikke længere. 
Erfaringer fra den tid og sidenhen med en-
kelt- og gruppe undervisning af børn, unge 
og voksne hver eneste dag har givet mig et 
godt grundlag til at have en stor bred værk-
tøjskasse i forhold til at tilrettelægge et 
stammeforløb til børn.

5. VRF-metoden Ørsted/Coblenzer – 
præsentation i teori og praksis
Ved: specialpædagogisk konsulent Anne 
Grete Larsen, Esbjerg Kommune, uddannet 
tale-hørerlærer og VRF-certificeret af Åse 
Ørsted
Workshoppen vil indeholde en præsenta-
tion af VRF-metodens centrale principper 
med særligt fokus på sammenhængen mel-
lem krop, åndedræt og stemme, og VRF-me-
todens baggrund opridses.
Deltagerne vil få lejlighed til at prøve enkelte 
øvelser som eksempler på metodens effekt, 
og der bliver givet eksempler på, hvordan 
metoden kan bruges i logopædens under-
visning af især børn og unge.

6. Ipad i talehørekonsulentens dag-
lige arbejde
Ved: talehørekonsulent Anne Lindberg, PPR 
Århus 
Dagens workshop vil tage udgangspunkt i 
brugen af iPad i Talehørekonsulentens ar-
bejde. Der vil gives en introduktion til bru-
gen af didaktiske og funktionelle apps samt 

vejledning i udarbejdelse af egne e-lærings-
materialer. Her er Ipad én blot et af flere di-
gitale redskaber til understøttelse af børne-
nes læring indenfor det specialpædagogiske 
område. 
Jeg har arbejdet som Talehørekonsulent i 
PPR-S- Aarhus Kommune i 8 år og har en 
baggrund som lærer og skolebibliotekar. Jeg 
har altid interesseret mig for arbejdet med 
medier og digitale læremidler. Herunder 
også udvikling af egne samt andres materia-
ler. 

7. Sprogtilegnelse i et relations- og 
tilknytningsperspektiv
Ved: tale-hørelærer Ellen Lystbæk, Skander-
borg kommune og tale-hørekonsulent Mette 
Graves 
I vores tale-hørepædagogiske praksis kredser 
vores arbejde ofte omkring relationsarbejde. 
Hvordan kan vi optimere barnets samspil, 
kommunikation, fokuseret opmærksomhed 
etc. i dagligdagen som grundlag for sprog-
tilegnelse? Men hvilken betydning har til-
knytningsprocesser? Hvordan kan vi forstå 
barnets relationer ud fra naturlige, biologi-
ske og instinktive processer?
Der tages udgangspunkt i et kort oprids af 
Gordon Neufelds teorier og modeller efter-
fulgt af eksempler fra daglig praksis. Eksem-
plerne omhandler børn med fonologiske 
vanskeligheder, sproglige vanskeligheder og 
børn med stammen.

Se www.neufeldinstitute.com og  
www.neufgeldkurser.dk. 
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Ellen Lystbæk har studeret Gordon Neu-
felds materiale: ”The Vital Connection” ”The 
Teach Ability factor” samt ”Intensive l”, ”In-
tensive ll og senest ”Intensive lll” på Vancou-
ver Island, et treårigt forløb i samarbejde 
med PPR-psykolog og udviklingskonsulent.

8. APD - Symptoms of CAPD in  
Preschool Aged Children 
Ved: professor Teri James Bellis (engelsk) 
 
The workshop-session will open the possi-
bility for discussions, questions and clarifi-
cations regarding the main lecture. 

PROGRAM 
Onsdag den 16. september

10.30 - 10.45 Velkomst 
    
10.45-12.45  
Et godt akustisk læringsmiljø - fokus på 
at begrænse unødig støj for at skabe et 
godt indlæringsmiljø. 
Torkil Østerbye er Ph.D. i børnesprog og 
fonetik. Han er ansat på VIA University 
College i afdelingen for Efter- og videreud-
dannelse. 
 
Børnehavebørn skal både lære at slå kol-
bøtter, lege med bogstaver, og at kunne 
tale til og med hinanden. Alle disse ting 
er med til at udvikle det enkelte barn på 
forskellige områder og indenfor forskellige 

læreplanstemaer. Men hvad sker der, hvis 
barnet skal tilegne sig alle disse evner i en 
larmende hverdag, hvor det kan være svært 
at få ørenlyd og holde koncentrationen? 
Med udgangspunkt i et forskningsprojekt 
med fokus på støj i børnehaver, vil oplæg-
get, vha. en opsummering af forskningslit-
teratur, belyse, hvad støj betyder for børns 
hverdag og sprogtilegnelse. Samtidig vil en 
række støjmålinger fra børnehaver blive 
vist og diskuteret, for at kunne give os en 
idé om, hvor og hvordan vi kan sætte ind 
ifht. at få begrænset støjen og at få skabt et 
godt akustisk læringsmiljø.

12.45- 14.00  
Frokost og indkvartering 
 
14.00 –16.00 
Differentiating Central Auditory Pro-
cessing Disorder (CAPD) and Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in 
Clinical Practice 
Teri James Bellis, Ph.D., CCC-A, FAAA, 
F-ASHA is Professor and Chair of the De-
partment of Communication Sciences and 
Disorders at the University of South Dakota. 
Oplægget foregår på engelsk. 
 
Central Auditory Processing Disorder 
(CAPD) and Attention Deficit/Hyperacti-
vity Disorder (ADHD) frequently co-exist 
and/or are confused with one another due 
to overlap in some symptomatology. The 
ability to differentiate between the two 
disorders, as well as to identify when they 
may co-exist within an individual, is critical 
for appropriate intervention. 
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The purpose of this session is to assist pro-
fessionals in understanding both the defi-
nitions of CAPD and ADHD as well as the 
neurobiological underpinnings supporting 
the frequent co-morbidity of the two dis-
orders. Particular focus will be placed on 
methods of differentially diagnosing CAPD 
and ADHD. Recent data regarding the im-
portance of analysis of inter- and intra-test 
patterns of performance on tests of central 
auditory function in the differentiation bet-
ween CAPD and ADHD will be presented. 
Teri James Bellis has published and pre-
sented widely on the topic of CAPD and is 
the author of Assessment and Management 
of Central Auditory Processing Disorders in 
the Educational Setting: From Science to 
Practice (2003, Plural) and When the Brain 
Can’t Hear (2002, Atria Books).

16.00-16.30
Kaffe/the pause 

16.30-17.30
Landet rundt 
Nyt fra flere regioner samt ”sit and talk” i 
salen
Målet er, at deltagerne skal gå fra dette 
møde med en fornemmelse af, at vi alle er 
samskabende om vores fag. Hvordan ople-
ver I jeres rolle er ifht. inkluderende fælles-
skaber? Hvad er der behov for af viden fra 
jeres side og hvad ønsker brugerne fra jer?

18.00-19.00
Spisning i restauranten

19.30
FTHF Generalforsamling

09.00-10.30
Børn i pragmatiske sprogvanskeligheder. 
Hvordan kan vi støtte op om barnets kom-
munikative kompetencer, med henblik på 
at indgå i børnefællesskaber?
V/ Talepædagoger Charlotte Gørtz Andersen 
og Ulla Runge Bertelsen

Oplæg om børn som er særligt udfordret 
på grund af deres anderledes kommunika-
tive kompetencer. Og hvordan vi kan være 
med til at skabe forståelse for, at nogle børns 
uheldige adfærd ikke skyldes dårlig opdra-
gelse eller tilpasningsvanskeligheder, men 
bunder i specifikke sproglige udfordringer.
Oplægget vil ligeledes indeholde konkrete 
ideer til inkluderende sproglege og øvelser, 
der kan anvendes af pædagoger og lærere. 

Kort pause med kaffe/te

10.45 – 12.15
De professionelles ansvar i at være med-
skabende til inkluderende og eksklude-
rende miljøer. Vi har alle et medansvar 
for både at forebygge og at intervenere i 
ekskluderende processer.
v/PPR-leder psykolog Henning Strand, Herlev 
kommune

En grundlægende forudsætning for et godt 
børneliv med gode lærings- og udviklings-
muligheder er at være en ligeværdig delta-
ger i et eller flere fællesskaber. 

Program
Torsdag den 17. september   
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Da der er inkluderende og ekskluderende 
processer i ethvert socialt fællesskab, kan 
alle børn komme i en situation, hvor de må 
slås for deres position i fællesskabet; men 
nogle børn er mere udsatte for mere varigt 
at miste deres ligeværdige tilhørsforhold til 
fællesskabet end andre.
Hvordan er talepædagogernes mulighe-
der for at bidrage til den alment forebyg-
gende tidlige indsats for at styrke ikke 
alene sårbare børns, men også alle andre 
børns udviklingsbetingelser, så de kan ud-
vikle sig i de almindelige børnefællesskaber?  
Hvordan kan talepædagogerne bringe deres 
viden og kompetencer i spil i den tværfag-
lige indsats på en måde, der er inklusions-
fremmende?
 
12.15-14.00
Frokost

14.00-15.15
Workshops 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 (husk at af-
krydse dit valg ved tilmeldingen):

Workshop nr. 1:
Hvad er en god talepædagogisk rapport? 
Hvem skriver vi til? Hvad er relevant?
V/udviklingskonsulent Ida Marie Holm

Workshop nr. 2:
Alternativ kommunikation – børn med 
multihandicap uden talesprog
v/kommunikationsvejleder og tale-hørekon-
sulent Mette Christensen

Workshop nr. 3:
Karlstadmetoden
v/talepædagogerne Mette Sørensen og Ellen 

Bjerre Jensen

Workshop nr. 4:
Stammen – sidste nyt fra stammeområdet
v/talepædagog Doris Kafka

Workshop nr. 5:
VRF-metoden Ørsted/Coblenzer -  
præsentation i teori og praksis
v/specialpædagogisk konsulent  
Anne Grete Larsen

Workshop nr. 6:
Ipad i talehørekonsulentens daglige arbejde
v/talehørekonsulent Anne Lindberg

Workshop nr. 7:
Sprogtilegnelse i et relations- og  
tilknytningsperspektiv
V/talehørelærer Ellen Lystbæk og  
tale-hørekonsulent Mette Graves

Workshop nr. 8:
Teri James Bellis , APD
The workshop-session will open the possibi-
lity for discussions, questions and clarificati-
ons regarding the main lecture. 

15.15-16.15
Udstilling og kaffe/te. 

16.15-17.30
Workshop 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 fortsat

19.00
Festmiddag i restauranten
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08.45-09.45
Orientering fra VISO
v/ Fuldmægtig Nadia Jul Jeldtoft og projekt-
leder for KaS Rikke Søndergaard, VISO

VISO (Den nationale Videns- og Special-
rådgivningsorganisation) på det sociale 
område og i specialundervisningen, hører 
under Socialstyrelsen. VISO overtog den 1. 
juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre 
en samlet koordination af de mest speciali-
serede rådgivningsydelser og relevant mate-
rialeproduktion i forhold til specialundervis-
ning og specialpædagogisk bistand over for 
nærmere afgrænsede målgrupper, herunder 
døvblinde, syns- og hørehandicap. 
Den nye opgave for VISO på specialunder-
visningsområdet er en del af opfølgningen 
på kommunalreformen. Folketingets ved-
tagelse af den nye lovgivning er udtryk for 
ønske om mere koordineret og centralt 
overblik over det mest specialiserede social- 
og specialundervisningsområde, herunder 
modvirkning af afspecialisering på disse om-
råder. 
 
Der vil være pause med kaffe/te kl. ca. 
09.45-10.00
 
Kl. 10.00-12.00
Sproget set igennem hjernes krystalkugle
Mikkel Wallentin, Associate Professor, Ph.D., 
Aarhus Universitet.

Nyeste teorier om hjernen ser den som et 
”spådomsapparat”, et organ som konstant 
forsøger at tilpasse sig omgivelserne til brug 
for forudsigelser af fremtiden. ”Hun drikker 
et glas mælk” giver ikke meget hjerneakti-
vitet, fordi det er en forudsigelig sætning, 
mens ”Hun drikker et glas sten” giver meget 
hjerneaktivitet, fordi slutningen er overra-
skende. Hjernen er med andre ord primært 
interesseret i overraskelser. Med hjerneskan-
ning kan vi måle hvordan forudsigelser og 
overraskelser præger hjernens arbejde med 
sprog. Foredraget krydres med praktiske 
eksempler og små eksperimenter, hvor det 
blandt andet vises, at det ikke er uden bi-
virkninger at gå i skole. Faktisk tager hjernen 
permanent skade af at lære at læse.

12.15
Afslutning og afrejse
En sandwich og en vand som afslutning eller 
til at tage med på rejsen.

Generelle oplysninger
Tidspunkt:16. – 18. september 2015

Tilmelding til kurset foregår elektronisk 
via foreningens hjemmeside www.fthf.
dk. Her tilmelder du dig samtidig bus-
transport. 

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2015

Kursussted: Vingstedcentret, Vingsted Skov-
vej 2, 7182 Bredsten, Vejle. Tlf. nr. 7586 5533  

Pris for medlemmer af FTHF:
4.337,60 + moms 597,40

Program
Fredag den 18. september   
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Optagelse/plads på kurset kan frit videre-
gives til en kollega, men af hensyn til delta-
gerliste og navneskilt skal vi have besked så 
hurtigt som muligt via kurser@fthf.dk eller 
kasserer@fthf.dk .

Annullering: Ved annullering af tilmel-
ding efter betalingsfristen d.15. august
betales gebyr på kr. 1.000 + moms

Ved annullering senere end 8 døgn før kur-
set betales den fulde pris.

 
Optagelseskriterier

Medlemmer optages først. Ikke medlemmer 
optages i det omfang, der er plads. 
Optagelse sker i den rækkefølge, tilmeldin-
gerne er registreret.
Da kapaciteten i Vingsted har en øvre græn-
se, kan det desværre være muligt, at vi ikke 
kan imødekomme alle tilmeldinger, så vi op-
fordrer til hurtig tilmelding.
Tilmelding frem til tilmeldingsfristen er til 
den oplyste pris. Efter tilmeldingsfristen hæ-
ves prisen med kr. 400,- for både medlem-
mer og ikke-medlemmer.

FTHFs hjemmeside www.fthf.dk holdes 
opdateret med evt. ændringer i program 
og med materialer, power-points m.m., som 
oplægsholderne stiller til rådighed.
Oplægsholdernes power-points vil IKKE 
blive udleveret på kurset. 

Pris for ikke medlemmer:
4.837,60 + moms 597,40 (prisen uden moms, 
er den pris kommunen betaler for et 3 dages 
efteruddannelseskursus). 

Beløbet dækker kursusafgift, overnatning i 
enkeltværelse og forplejning.
Bustransport
Du kan tilmelde dig til busafgangene på 
mail: kurser@fthf.dk indtil 12. september, 
da vi bestiller busser efter, hvor mange til-
meldinger, der er.
Busserne betales af FTHF, så får du alligevel 
ikke brug for bus, vil vi rigtig gerne have din 
framelding. Det vil spare vores fælles budget 
for nogle udgifter.
Framelding sendes til kurser@fthf.dk in-
den 12. september.
Bussens afgang fra Vejle Banegård er afpas-
set efter de tog, som kommer omkring kl. 
10.00 fra henholdsvis København og Nord-
jylland.
Bussens afgang fra Vingsted er et kvarter ef-
ter kursets afslutning.

Tilmelding
Klik ind på foreningens hjemmeside: www.
fthf.dk, udfyld tilmeldingsformularen og 
”send”. 
Herefter vil du modtage besked om, at din 
tilmelding er registreret.
En bekræftelse på, at tilmeldingen er regi-
streret, fremsendes til den opgivne mailad-
resse umiddelbart efter, at tilmeldingen er 
registreret.

Endelig besked om optagelse vil blive frem-
sendt efter den 1. juni.
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Weekendtræf på Langeland. (For børn fra 0 til 10 år) 
Fra den 21. - 23 august    
Hele familien deltager aktivt i dette træf, hvor der vil være mulighed for at udveksle erfar-
inger, lave mad sammen, spille og lege. 
Deltagergebyr: 450 kr. pr. voksen. 
De deltagende forældre og det stammende barn skal være medlem af FSD. 
 

Weekendtræf på Thurø. (For børn fra 10 til og med 13 år) 
Fra den 21. - 23. august    
Her deltager det stammende barn sammen med en af forældrene i et fællesskab med lige-
stillede, hvor der skal laves mad, sejles i sejlbåde og skabes kontakter. 
Deltagergebyr: 400 kr. pr. voksen. 
Den deltagende forælder og det stammende barn skal være medlem af FSD. 
 

1 uges træf på Bornholm. (For unge fra 14 til og med 18 år) 
Fra den 28.juni - 5. juli 
Her deltager den unge alene i en gruppe af ligestillede. 
Der hjælpes så meget som muligt med rejsen og ved ankomsten til Hovedbanegården 
modtages de af arrangørerne, som hele ugen igennem står for det overordnede ansvar. 
Formålet er at give den enkelte mere selvtillid og selvværd gennem en række forskellige 
aktiviteter i den Bornholmske natur. 
Deltagergebyr: 700 kr. (mulighed for tilskud gennem kommunen, nærmere info under fæl-
les for alle træf). 
Den unge skal være medlem af FSD. 

 
Ungdomstræf. (For unge fra 18 til og med 24 år) 
Fra den 14. – 17. maj 
Her klarer de unge sig selv i et fællesskab. 
De overordnede rammer bliver udstukket af de deltagende arrangører og gruppen skal så i 
fællesskab skabe en hyggelig og aktiv forlænget weekend.  
Formålet er at styrke den enkelte og skabe et netværk af ligestillede. 
Deltagergebyr: 400 kr. 
Den unge skal være medlem af FSD.

Foreningen arrangerer følgende 
sommertræf i 2015

Stammen  Nyt fra FSD
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Fælles for alle træffene
• Afholdelse af træffene afhænger af foreningens tilskud fra Social-, Børne og Integrati-

onsministeriet

• Transportudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke refunderes pga. ændrede tilskuds-
regler og endnu ukendte fondsmidler i 2015

• Husdyr må ikke medtages.

• Alle deltager aktivt efter anvisninger fra arrangørerne.

• Ventelister kan forekomme, søg derfor så hurtigt som muligt og senest den 15. marts, 
2015

• Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for din deltagelse i arrangemen-
tet, kan du ansøge socialforvaltningen i din kommune om at betale. Hvis du får afslag 
fra socialforvaltningen i din kommune, kan du kontakte den aktivitetsansvarlige i FSD 
og ansøge om en hel eller delvis nedsættelse af din betaling for deltagelse.  

Din ansøgning til FSD skal være bilagt din kommunes skriftlige afslag.
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Tilmeldingsblanket til FSD’s sommertræf 2015

Træf betegnelse Dato Sæt X Bemærkninger
Weekedtræf på Langeland 21/8 - 23/8 For børn op til 10 år

Weekendtræf på Thurø 21/8 - 23/8 For unge fra 10 til og med 
13 år

1 uges træf på Bornholm 28/6 - 5/7 Den unges CPR.nr skal 
opgives!

CPR. NR

Ungdomstræf 14/5 - 17/5 Den unges CPR.nr skal 
opgives!

CPR. NR

Yderligere oplysninger 
Vi skal have navne på alle de deltagende personer samt fødselsdato på alle børn

Navn Stammer (sæt X) Fødselsdato  
(kun for børn)

Adresse Telefonnumre

Mailadresse

Tilmelding sendes senest den 15. marts 2015 til:

FSD
V/Karen Thorsen
Friggsvang 8
6500 Vojens
Fax 86 86 27 96

TRÆF-koordinatorer:
Bettina Pederson tlf. 26 73 00 14
Jens Kristensen tlf. 28 50 00 50
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Anmeldelser 

Klodsmajoren
- og spektaklet på legepladsen
Af Bjarke Roland Ebbesen

Anmeldt af: Kristina Poder Kristensen
Illustrationer af Theis Vallø Madsen
Forlaget TURBINE
Pris 250 kr. 

En ny bog med mulighed for sprogstimule-
ring til børnehaver og indskoling og andet-
sprogsundervisning. 
Her får eleverne mulighed for at udvide de-
res ordforråd. For hvad er et spektakel? En 
harpun? Og hvornår er man i krigshumør? 
Hvem har en smittede latter? Hvornår sjo-
sker man? Og hvad er en rigtig klodsmajor? 
Og noget som alle børn kender, det at have 
brug for en rigtig ven. 
Bogen er en ny mulighed for at lege med ord 
i et univers, børn genkender.

Bogen tager udgangspunk i oplevelser og fø-
lelser, som de ældste børn i børnehaven og 
alle elever i indskolingen kan genkende: F.eks.
det ved et uheld, at komme til at gøre sine 
forældre sure, og hvor svært det er at sige 
undskyld. I den situation har man brug for 
en ven. 
Tjalfe kommer til at skyde mormors gebis 
med en harpun. Han søger tilflugt på lege-
pladsen. Men her er der også ballade mellem 
to drenge, der gynger i kærestetakt.  Her mø-
der han en klodsmajor og et rigtigt spekta-
kel. Et spændende univers med konflikt og 
venskab.

Jeg har brugt bogen i indskolingen. Bogen 
har store tydelige illustrationer, der er lette 
at se, når man sidder i en flok. Derfor er bo-
gen velegnet til højtlæsning for flere elever.

Læseoplevelse i indskolingen
Jeg valgte at tage to kerneord ud til samtale, 
inden jeg læste bogen højt for gruppen (her 
kan vælges andre). Det ene var Klodsmajor. 
Her viste jeg en plasticsoldat/major med en 
klods på hovedet (man kan i stedet finde bil-
leder og sætte sammen). Vi fik en snak om, 
hvad en klodsmajor mon i stedet kunne 
være. Her bragte elever både små fortællin-
ger og følelsen af at være en klodsmajor op.
Det næste ord var spektakel. Her fandt jeg et 
billede af en kakkel, fordi eleverne i forvejen 
arbejdede med rim. Det rim blev der rimet 
videre på.  
Så gik vi i gang med at læse. Eleverne sad på 



24 TALE-HØRE-NYT, Marts 2015         

Nyheder    Fra Dansk Psykologisk Forlag

Kort og Godt om ADHD
Af Per Hove Thomsen 

Bogen giver en kort og klar information om 
ADHD og henvender sig både til mennesker 
med ADHD og til professionelle, der arbejder 
med børn, unge eller voksne med ADHD. 
Bogen formidler viden om symptomer, årsa-
ger og behandling, særlige forhold for børn, 
unge og voksne med ADHD, og om hvordan 
man kan forholde sig til ADHD i hverdagen. 
Bogen giver endvidere viden om opmærk-
somhed, hyperaktivitet, impulsivitet og an-
dre vanskeligheder som søvn- og spisepro-
blemer.
Det er en let læst bog, skrevet af profes-
sor i børne- og ungdomspsykiatri Per Hove 
Thomsen. Bogen giver god basisviden for 
den tale-hørelærer, som ind imellem møder 
med børn med ADHD.

gulvet i en kreds, eleverne fandt tegningerne 
sjove og var fanget af undren over ord. Vi 
holdt et par læsepauser undervejs i oplæs-
ningen, og tog en snak om ord, bl.a. Kæp-
hest. Eleverne var meget aktive i forholdt 
til bud på et ord med mange betydninger. 
Der blev fniset under oplæsningen af afsnit-
tet om kærestetakt, og at der blev brugt ord 
som krusedulle og at fise. ”Læs det igen”, 
blev der sagt.
Bogen er blevet læst af flere af eleverne ef-
terfølgende og flere ord fra bogen er blevet 

valgt til efterfølgende rimøvelser. Så flere af 
eleverne har taget de nye ord til sig, og gemt 
dem i deres ordforråd.

En ny bog der rummer mange muligheder 
for leg med sprog og ord, for tilegnelse af ord 
og begreber og for videreudvikling af spro-
get.

Det var en rigtig god læseoplevelse.
Mvh Kristina
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Jeg tør bare ikke
Om børn og angst
4-8
Af Käte From og
Rikke Mølbak

Mange tale-hørelærere møder børn, som er 
til udredning for angst og/eller depression. 
Det kan se ud som om, det er et stigende 
problem i 2010’erne.
Der er skrevet en del bøger om angst, men 
ikke ret mange der henvender sig til barnet. 
Det gør denne bog. Bogens første del er 
skrevet til børn i alderen 4 – 8 år. Efterordet 
er til de voksne.
Formålet med bogen er, at børn, der har op-
levet angst, kan møde andre børn, der har 
det på samme måde som dem selv.
I efterordet gives der forklaringer på de for-
mer for angst, der oftest ses hos mindre 
børn.
Der er også idéer til de voksne til, hvordan 

man kan gå imod angsten frem for at gå 
med den. 
Fortællingerne til børn kommer fra børn 
i en daginstitution og fra børn, der går i 2. 
klasse.

Hvad nu hvis?
Om børn og angst
9-13
Af Käte From og Rikke Mølbak

Angst er en naturlig følelse, som vi alle før 
eller siden stifter bekendtskab med. Angst 
hjælper os til at være fokuserede og ekstra 
opmærksomme. Det er også angsten, der 
hjælper os til at overleve i en farlig verden. 
Omkring hvert 10. barn oplever angst i en 
sådan grad, at det bliver livsindskrænkende. 
Eller at det ikke kan klare at deltage i de 
samme ting som jævnaldrende.
De fleste børn kan lære at kontrollere deres 
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angst. Og især hvis man angriber angsten, 
når problemerne er små.
At læse denne bog er én måde at tage hånd 
om problemet på. 
Første del af bogen er skrevet til børn i alde-
ren 9 – 13 år. Efterordet er til de voksne.
Børnedelen skal helst læses sammen med 
en voksen.
Efter historierne er der et afsnit med for-
slag til spørgsmål/diskussionsoplæg, der kan 
hjælpe i en samtale om et svært emne.

Fra Specialpædagogisk Forlag: 

Forpligtende elevteam
Af Krista Poulsen Tjalve

Forfatteren skriver i 
bogens indledning, 
at bogen er et bud 
på en måde at orga-
nisere skolens elever, 
lærere og forældre 
på, så undervisnings-
praksis bliver mere 
spændende og mere 
udviklende.

Forfatterens erfaring gennem mange år som 
underviser, er uanset aldersgruppe, at man 
ikke kan lære elever noget, hvis de ikke har 
løst de grundlæggende konflikter med sig 
selv og deres nærmeste, hvad enten det er 
forældre, lærere eller kammerater.
Forfatteren tager udgangspunkt i dannelses-
begrebet og kategoriserer det i hhv. selvdan-
nelse, social dannelse, samfundsdannelse og 
demokratidannelse.

Bogen indeholder en meget overskuelig 
gennemgang af de kompetencer, der er af-
gørende for eleverne at erhverve sig for at 
kunne indgå i forpligtende teamarbejde. 
Og forfatteren gør rede for den mangfol-
dighed af områder en lærer skal tage sig af. 
Hun skriver bl.a.: ”Læreren skal i dag både 
være lærer, far, mor, konfliktløser og trøster 
og skal i samarbejde med ledelsen skabe en 
skole, der får dens ry op på topplacering 
med hensyn til karakterer og højeste sociale 
trivsel”.
Forfatterens mål med bogen er at beskrive 
en virksom metode til at hjælpe elever med 
mange slags livsvilkår til at arbejde i ELEV-
TEAM, som giver overskuelighed i måder at 
organisere sig på og i opgaveløsningen.

Læreren 
som leder
Af Björn Gislason 
og  
Lars Löwenborg
På dansk ved 
Bente Lindhard

I mange klasser i indskolingen opleves lige i 
disse år en stigende tendens til, at børn har 
svært ved at fungere i fællesskabet. Mange 
børn er vant til at sætte dagsordenen og har 
svært ved at forstå, at den voksne har leder-
skabet. Det kræver stor tålmodighed og stor 
viden om børns udvikling og læring at føre 



 TALE-HØRE-NYT,  Marts 2015          27

en klasse igennem en lektion med fokus på 
læring.
Der kommer for tiden en del bøger om disse 
emner, og en af dem er Læreren som leder. 
Bogen er inddelt i kapitler om selvindsigt, re-
lationsdannelse, struktur og forudsigelighed, 
konstruktiv kommunikation, ledelse af grup-
pen, håndtering af vanskeligheder og udvik-
ling af social kompetence.
Bogen er overskuelig i opbygning, let læst og 
særdeles brugbar for den, der ønsker større 
indsigt i, hvad der kan skabe forandring i det 
kaos, man som underviser kan møde, når 
børn har brug for hjælp til at være i et lærede 
fællesskab med fælles regler og normer.

Hjernepauser
Af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup
Dansk Psykologisk Forlag

Hjernepauser har undertitlen Aktiviteter, der 
booster læring.
Bogens forfattere har stor erfaring med un-
dervisningsforløb, og de tager den nyeste 
hjerneforkning ind i arbejdet med at finde 
alternativer til numse til stol læring, som for 
mange børn er uudholdelig i længere tid ad 
gangen
En hjernepause er en aktivitet på 1-5 minut-
ter, hvor eleven igennem bevægelse, koncen-
tration og koordination genererer ny energi, 
opmærksomhed og fokus i undervisningen. 
Forfatterne understreger, at den største ef-
fekt opnås ved krydsmodal perception, hvor 
højre og venstre kropsdele koordineres. 
At indføre hjernepauser kan medvirke til 
bedre læringstid og øget trivsel i klassen. På 
relativt kort tid kan læreren skabe ledelse i 

klassen som giver overskud til både elever og 
voksne.
Måske kan denne bog være medvirkende til, 
at legen i fællesskab med den voksne får en 
større plads i undervisningen. 

Mange forskere og undervisere har fokus på, 
at vi i institutioner og skoler har glemt at lege 
i vores bestræbelser på at give børnene så 
god læring som muligt. Vi har overset, at le-
gen giver samvær, glæde, egenindsigt, fælles 
indsigt og først og fremmest skaber relatio-
ner mellem de deltagende. Det er vel i grun-
den det, der er grundlaget for inklusion, et 
emne vi debatterer meget i disse år, men ikke 
sætter redskaber op til at praktisere fuldt ud.
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Fra Forlaget RimeRiget

Rems og Hop af Lotte Salling
Incl. CD med sang og musik på dansk og en-
gelsk

Lotte Salling har begået en ny bog med tilhø-
rende CD og hjemmeside.

Materialet er let at gå til og kan bruges på 
skoler, fritidshjem, institutioner eller hjem-
me. Bevægelsesaktiviteterne til sangene har 
foruden et sprogligt sigte også fokus på fæl-
lesskab, glæde, kondition, styrke, balance, 
krydsmotorik og kropskoordination og kan 
bruges på den plads, man nu engang har til 
rådighed – stort eller småt.
På bogens hjemmeside www.remsoghop.
dk findes illustrationer og tekster til visning 
på Smartboard, samt tilhørende sprogakti-
viteter, ordhjul, krydsord og meget mere til 
print.

Lotte Sallings bog er udviklet med det for-
mål at lege sproget ind via musik og sang. 
Bogens sange og lege henvender sig til børn 
i alderen 5 – 10 år.
Med de yngste børn kan man fokusere mest 
på leg og samvær med de positive effekter, 
det har på følelse af samhørighed og glæde 
over at være en del af et fællesskab. Med de 
ældste børn kan aktiviteterne udvides, så 
der også arbejdes decideret med sproglige 
elementer.
Mange af de børn vi som talepædagoger har 
med at gøre, vil have glæde af bogens rim, 
sange og lege. Hvis vi kan styrke børnenes 
rytmesans, kan fornemmelsen for sprogets 
rytme og lydbearbejdning øges, og legene 
kan fungere som det kit, der binder menne-
sker sammen i et fællesskab. 
Børn er tidligt i stand til at lære at synge 
enkle sange på engelsk, også selvom barnet 
har udtalevanskeligheder. 
Lotte Sallings bog er et godt, enkelt og brug-
bart materiale til at arbejde med sprog på et 
musisk grundlag. Og et redskab til at gribe 
de sproglige muligheder, der ligger lige for. 
Børn er så vant til at høre engelsk, at det er 
mere og mere almindeligt at høre 3 årige 
synge børnesange på engelsk. 
Medtænker man windows of opportunity 
og nyeste hjerneforskning om mangfoldig-
hedens betydning for udvikling, er bogen 
oplagt at bruge til bred stimulering af min-
dre børns sprog.

http://www.remsoghop.dk
http://www.remsoghop.dk
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Skaf nye medlemmer

Skulle der blandt dine kolleger være nogen, som af uforklarlige årsager endnu ikke har meldt 
sig ind i foreningen, kan vejen til det enten være via hjemmesiden eller ved at sende neden-
stående oplysninger til kassereren. Bliver man anbefalet medlemsskabet, bliver der overført 
kr. 75.- til vedkommendes konto, enten via MobilePay eller en almindelig bankoverførsel, og 
man kunne sammen dele en god flaske rødvin ved lejlighed.
Et medlemsskab af Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen forudsætter, at man allerede 
er medlem af Danmarks Lærerforening.

Med venlige hilsner
Foreningens kasserer

Indsend følgende data til kasserer@fthf.dk

Fornavn: 

Efternavn: 

Privatadresse: 

Postnummer:

By: 

Personlig mailadresse: 

Personlig mailadresse:

Personligt telefonnummer

Arbejdsplads telefonnummer

Arbejdsplads: 

Arbejdsplads adresse:

Arbejdsplads postnummer:

Arbejdsplads by:

Eventuelle bemærkninger:

CPR-nummer til opgivelse til skattevæsenet.

Hvilket medlem anbefalede medlemsskabet: navn og mailadresse: 

Fra kassereren 
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FTHF’s bestyrelse
Formand
Erik Cloyd Ebsen
Jonasdalen 14
8300 Odder
Tlf. 24 96 10 28
formand@fthf.dk 
 

Hjemmesideredaktør, sekretær 
og kasserer
Ole Wriedt
Korshøjen 72
8240 Risskov
Tlf. 51 94 06 92
hjemmeside@fthf.dk
kasserer@fthf.dk

Bestyrelsesmedlem
Kristina Kristensen
Uffesvej 12, st.,th., Højstrup
5200 Odense V
Tlf. 28 82 30 37
kkristina@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem 
Jane Holm Mogensen
Skovbovej 16
9500 Hobro
Tlf. 29 93 65 39
jamog@mariagerfjord.dk
kurser@fthf.dk

Suppleant
Niels Christophersen 
Ussinggårdsvej 31
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 10 70
23 27 08 44
26 77 04 87
christophersen@gmail.com 
pprnc@middelfart.dk

Bestyrelsesmedlem
Ruth Birnbaum

Næstformand
Susanne Weisbjerg Vilstrup
Skydebanegade 30, 4. tv
1709 København
Tlf. 25 22 80 69 
sannepigen12@hotmail.com
naestformand@fthf.dk 

Bestyrelsesmedlem & redaktør af
TALE-HØRE-NYT 
Kirsten Andersen
Lyrsbyvej 25, 3751 Østermarie
Tlf.: 21499721
redaktor@fthf.dk

Faste udvalg 
Samrådet: Erik C. Ebsen, Susanne W. Vilstrup

Kursusudvalg + Vingsted: Jane Holm Mogensen,  
Kristina Poder Kristensen, Niels Christophersen og Ole Wriedt. 

Hjemmeside: Erik C. Ebsen

mailto:formand@fthf.dk
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