SLIK JOBBER LOGOPEDEN!
Hva er en logoped?
Logopeden er utdannet til å arbeide med mennesker som har vansker med tale, språk,
språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.
Hvordan kan jeg som kommunelogoped gi hjelp?
- Veiledning til personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk.
- Veiledning til foreldre til enkeltbarn som har/kan ha språkvansker.
- Grunnleggende kartlegging og observasjon/samtale som grunnlag for avgjørelse om
henvisning til Glåmdal Pedagogisk Psykologisk Senter (GPPS) for sakkyndig vurdering.
- Direkte trening med barnet i henhold til sakkyndig vurdering og de vedtak som er gjort,
enten i en-til-en situasjon eller i gruppe. Treningen kan skje på skolen/ i barnehagen
eller hos logopeden.
Min terskel er lav for å drøfte enkeltbarn, grupper eller temaer! Det er viktig å ta en bekymring
på alvor og ikke tenke at vi skal ”vente og se”.
-

Skole/barnehage kan drøfte enkeltbarn anonymt med meg

-

Dersom man nevner navn eller går mer spesifikt inn på enkelte barn, må foreldres
samtykke være innhentet før samtale med meg.

-

Jeg observerer/kartlegger/snakker ikke med barn uten at foreldrene har samtykket til
dette.

-

Jeg kan velge å sette i gang tiltak uavhengig av oppmelding til GPPS, sakkyndige
vurderinger og vedtak dersom jeg ser dette som hensiktsmessig.

-

Foresatte kan melde sin bekymring til barnehage/skole, eller direkte til meg, dersom
det oppleves behov for det.

Hva er ikke kommunelogopedens oppgaver?
- Å alene ”kurere” barnet for sine vansker
-

Utføre omfattende tester og skrive sakkyndige vurderinger (dette gjør GPPS)

-

Avgjøre alene hva som vil være det beste for hvert enkelt barn. Vi kan alle lære av og
hjelpe hverandre

Trening krever motiverte barn! Uten motivasjon fra barnets side, vil de gode resultatene og
utvikling utebli!
Logopeden er ingen tryllekunstner, men et faglig og veiledende supplement til den ressursen
foreldre og skole/barnehage er for barna og deres utvikling. Uten oppfølging fra
skole/barnehage og foreldre er det ikke aktuelt å utføre trening med barnet, fordi samarbeid
mellom hjem, skole/barnehage og logoped vil være alfa og omega for at barnet skal kunne få
den hjelp som trengs og dra best mulig nytte av den.
Fokus høsten 2009:
- Videreføring av generelle og direkte tiltak i barnehager og skoler.
-

Bli kjent med nye barn som trenger logopedisk tiltak.

-

Skoleforberedende pedagogisk tilbud til barn som ikke går i barnehage

o
o
o
o
o

Har du barn som skal begynne på skolen høsten 2010, men som ikke går i
barnehage?
Da inviteres dere til skoleforberedende gruppe i Toppen barnehage onsdager
09.00-12.00.
Her vil fokus være på lekbasert språkstimulering, samt lek og samtale med
jevnaldrende
Tilbudet er gratis!
Påmelding til Logopeden

Slik kan dere komme i kontakt med meg:
Tlf: 62 80 83 13 (Ringetid Mandag 08.00-11.00, da er jeg stort sett alltid tilgjengelig på
telefon)
e-post: astridaaserud.hansen@kongsvinger.kommune.no

