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Sprogtilegnelse, udvikling og kommunikation
I Aalborg Kommune samarbejder PPR, Taleinstituttet, Dagtilbud og Sprog & Integration om at sikre den rette sprogindsats
til børn. Der er tale om en tværprofessionel og koordineret
indsats med barn og forældre i centrum.
Sprogindsatsen tager afsæt i:
▲▲ At der handles rettidig, der hvor behovet identificeres
▲▲ At barnets familie inddrages
▲▲ En generel sprogstimulering i dagtilbuddet
▲▲ Udarbejdelse af en sprogvurdering i dagtilbuddet, hvis der
er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering eller særligt tilrettelagt sprogstøtte for at sikre optimal
sprogudvikling
▲▲ Tilbud om konsultativ indsats fra PPR
▲▲ Talepædagogisk bistand efter henvisning
Samråd
For at koordinere og styrke en helhedsorienterede indsats er
der nedsat et samråd. Samrådets opgave er på tværs af de
kommunale sprogtilbud at koordinere en indsats til børn med
komplekse tale-/sprogvanskeligheder.
Formålet med samrådet er at bidrage til en helhedsorienteret
tværfaglig belysning af behov og indsatsmuligheder. Desuden
kan samrådet kvalificere rådgivningen og vejledningen til professionelle, der arbejder med børn med komplekse tale-/sprogproblematikker samt sikre rette tilbud til rette tid i Aalborg Kommune.
Der planlægges 6 samråd årligt. Faste deltagere i samrådet er
ledelsesrepræsentant og faglige medarbejdere fra både Taleinstituttet og PPR. Ad hoc deltagere indkaldes, når det er relevant for belysningen af en sag.
Forud for at bringe en sag på samråd, skal barnet være henvist
til talepædagogisk bistand i PPR. Talepædagogen laver en
faglig vurdering og udredning af barnets vanskeligheder og
udarbejder på denne baggrund en undervisningsplan i samarbejde med forældre og dagtilbud. Talepædagogen kan, ved
komplekse vanskeligheder, anmode forældrene om samtykke,
for at få sagen drøftet på samråd. Er der ikke indhentet samtykke, kan problemstillingen drøftes anonymt.

Efter samrådet kontakter talepædagogen familien og orienterer
om resultatet af drøftelsen. Det kan blandt andet være:
▲▲ Forslag om nye tiltag eller metoder
▲▲ Anbefaling om at inddrage ny viden i tilrettelæggelsen af
den talepædagogiske bistand
▲▲ Anbefalinger om at fortsætte igangværende indsatser
▲▲ Tilbud om et forløb i en fonologigruppe på Taleinstituttet.
Ofte vil det også aftales tidspunkt for opsamling på de sager,
der er drøftet på samrådet.
Fonologigruppen
Fonologigruppen på Taleinstituttet er et tilbud rettet mod børn i
alderen 4-6 år med udtalevanskeligheder. Der er tale om et
intensivt undervisningsforløb med udgangspunkt i barnets
udtale.
Undervisningsforløbet består af 3½ times undervisning to
gange om ugen i 10 uger. Der er 6 børn i gruppen.
Undervisningen varetages af to talepædagoger fra Taleinstituttet. Under forløbet samarbejdes der med barnets primære
talepædagog fra PPR.
Når barnet starter i gruppen, foretages en fonologitest til en
vurdering af barnets udtale.
Ud fra barnets udtalevanskeligheder og læringsstil tilrettelægges i samarbejde med PPR et undervisningsforløb. Undervisningsforløbet indeholder målrettede aktiviteter, som er medvirkende til at fremme barnets lydlige og sproglige
opmærksomhed.
Samarbejde/undervisning
Der er en klar forventning om, til at forældrene støtter op omkring forløbet i fonologigruppen og accepterer at blive inddraget
og deltager aktivt i arbejdet med børnenes vanskeligheder.
I undervisningen vil der være fokus på følgende:
▲▲ Lyddannelse og lydlig opmærksomhed
▲▲ Udtaletræning
▲▲ Dialogisk læsning
▲▲ Rim og remser
▲▲ Leg med sprog
▲▲ Hverdagssamtaler, hvor de kommunikative regler læres.

Den målrettede, legeprægede undervisning foregår både som
gruppeundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning.
Afslutning
Ved afslutning af forløbet videregives den viden og erfaring, der
er opnået om barnet, til relevante personer ved en afsluttende
konference, hvor forældre, PPR og børnehave/skole deltager.
Dette med henblik på at tale om, hvordan den opnåede viden
efterfølgende kan implementeres i barnets nærmiljø.
Efter forløbets afslutning sendes en rapport til forældre og
PPR.
Praktiske oplysninger
Inden børnene starter i gruppen, modtager forældrene et brev
fra Taleinstituttet med mødetidspunkter og praktiske oplysninger omkring forløbet.
PPR Aalborg står for transporten til og fra Taleinstituttet under
forløbet.
Fyraftensmøde
Barnets forældre vil først i forløbet blive indkaldt til et fyraftensmøde fra kl. 16.30. - 18.00. Her vil der blive givet råd/vejledning
til, hvordan der kan arbejdes/leges med sproglydene derhjemme.
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