NÅR DIT BARN HAR
UDTALEVANSKELIGHEDER

FONOLOGIGRUPPEN

I denne folder kan du læse om et specialpædagogisk tilbud til børn med
fonologiske vanskeligheder eller andre udtalevanskeligheder.

GRUPPETILBUD TIL BØRN MED
UDTALEVANSKELIGHEDER

Fonologigruppetilbuddet i PPR

• For børn fra hele Stevns kommune.

Stevns kommune er:
• Et specialpædagogisk tilbud til børn

• Placeret i egne lokaler i Familiehuset,

med fonologiske vanskeligheder eller

Birkehøj, Bjælkerupvej 32,

andre udtalevanskeligheder.

St. Heddinge.

• Et specialpædagogisk tilbud, hvor

• To gange ugentligt.

børnene visiteres for en aftalt periode
ad gangen, men denne kan forlænges,

Mål og indhold

hvis der er behov for det. Dette sker i

Personalet i fonologigruppen består af

samarbejde mellem børnenes for-

en sprogpædagog og en logopæd.

ældre, børnehavens personale og
logopæderne i PPR.

Forud for start i fonologigruppen, er der
blevet lavet en sproglig undersøgelse,

• Er målrettet førskolebørn i alderen ca.

som er baggrund for den logopædiske

4 - 6 år, hvor det vurderes, at de har

indsats i fonologigruppen, ligesom der

brug for en særlig sproglig stimulering

ved slutningen af forløbet laves en retest-

med en mere intensiv indsats. Der er 6

ning af barnets sproglige udvikling.

børn i gruppen ad gangen.

2 FONOLOGIGRUPPEN

Målet er selvsagt at støtte, stimulere

fonologiske. Aktiviteterne har dog også

(barnets tale-sproglige udvikling) og

sigte på at udvide børnenes ordforråd og

derved øge barnets tale-sproglige kom-

evne til at udtrykke sig sprogligt, altså

petencer, samt at afdække og bibringe

at kunne overføre den ”nye” udtale til

forståelse for barnets vanskeligheder og

meningsfulde kommunikative sammen-

kompetencer til forældre og pædagoger

hænge.

i barnets børnehave.
Vi laver dels aktiviteter, der er fælles for
Indholdet i fonologigruppen har en fast

hele gruppen, og dels individuel taleund-

og genkendelig struktur for børnene,

ervisning, hvor der er mere fokus på det

hvor kroppen, bevægelse og alle sanser

enkelte barns behov.

medtænkes.
Samarbejdet med forældre og
Vi tager udgangspunkt i hele barnet og

pædagoger

alle de ressourcer barnet har.

Vi vægter samarbejdet med forældre og
pædagoger fra barnets børnehave højt,

Med baggrund i børnenes fonologiske

og forventer at forældrene støtter op om

vanskeligheder har aktiviteterne primært forløbet i fonologigruppen, ved at læse
fokus på sprogets lyd/formside, - det

i barnets ”talemappe” samt bruge det

3

7 ud af 10 børn i behandlingen taber sig og får
generelt en bedre livskvalitet.

CITAT FRA UNDERSØGELSEN

øvemateriale, - der eventuelt udleveres, - sammen

KONTAKTINFO:

med barnet hjemme.

Jeanne Windsmose
Christensen

Forud for barnets start i fonologigruppen tilbydes et

Talehørekonsulent

informationsmøde til barn, forældre og den pædagog, der har barnet i børnehaven. Mødet holdes i

Stevns Kommune

fonologigruppens lokaler, hvor vi får lejlighed til at

Birkehøj

hilse på hinanden i, for børnene, trygge rammer.

Børn & Læring

Når barnet stopper i fonologigruppen, inviteres

Mobil

ligeledes til en afsluttende samtale med forældre,

Telefon 56 57 50 88

pædagoger og eventuelt distriktslogopæden, hvis

jeannech@stevns.dk

30 92 43 95

der er brug for opfølgning fra denne i et stykke tid.
Derudover er forældre og pædagoger altid meget
velkommen til at kontakte logopæden i fonologigruppen, hvis der er spørgsmål. Ligesom kontakten
også kan gå den anden vej, hvis der er behov for det
undervejs i forløbet.
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