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Et tværfagligt team i Tale- Høre- Børneafdelingen,
CSU– Slagelse tilbyder afdækning af dyspraksi i
samarbejde med overlæge John Østergaard,
Skejby Sygehus, som på baggrund af forældres og
fagpersoners oplysninger kan stille en evt.
dyspraksi diagnose.
Teamet vil efter afdækning komme med forslag til
behandling og / eller undervisning.
Det tværfaglige team består af en talepædagog, en
fysioterapeut og en tandlæge. Alle er
specialuddannede Castillo Morales terapeuter.
Yderligere oplysninger kan ses på
www.castillomorales.dk

Dyspraksi

Dyspraksi:


En tilstand, der hæmmer evnen til at planlægge,
udføre og sekvensere handlinger (udføre i den
rigtige rækkefølge) - de viljebestemte handlinger.

Oral dyspraksi:


Vanskeligheder med bevidst styring af mimiske og
mundmotoriske bevægelser som kan gøre
talesproget uforståeligt.

Verbal dyspraksi:


Er ikke blot et motorisk problem, men indeholder
vanskeligheder på såvel et lingvistisk som et
motorisk niveau.

Den første kontakt til forældrene vil være
tilsendelse af et spørgeskema, som skal udfyldes

og danne grundlag for undersøgelsen.

Undersøgelsen indeholder


Samtale med forældre og relevante
fagpersoner, der er tilknyttet barnet



Leg / samtale med barnet



Motorisk observation af barnet



Sproglige undersøgelser



Videooptagelse af undersøgelsen

På baggrund af undersøgelsen
udarbejdes:


en skriftlig rapport, som indeholder
undersøgelsesresultater og forslag til tiltag
overfor barnet



en instruktion / vejledning til forældre og
personer i barnets nærmiljø i hvorledes
barnets vanskeligheder helt eller delvist kan
afhjælpes.

Forløbet

Forløbet strækker sig over en periode på 3-4 mdr.
med kontinuerlig kontakt med forældre og en eller
flere fagpersoner.
Vi forventer aktiv deltagelse af barnets forældre
og nærmiljø i behandling af barnet.

Økonomi

Pris på forløb i teamet år 2011:

18.000,00 kr.

Evt. kørsel til barnets bopæl beregnes efter
gældende takst.
Afhængig af undersøgelsesresultatet vil der
efterfølgende kunne købes timer til behandling /
undervisning og/eller ganeplade.

Mødested

Oralmotorisk team holder primært til i CSU`s
(Center for specialundervisning) lokaler på
Norgesvej 14, Slagelse een torsdag om måneden i
tidsrummet fra 12.00 til 16.00

Oralmotorisk team består af:
Talepædagog:
Kirsten Karlshøj
Fysioterapeut:
Annette Damslund
Tandlæge:
Dorthe Diederichsen

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Talepædagog Kirsten Karlshøj, Norgesvej 14, 4200
Slagelse
tlf. 5857 5760 eller mobil 5156 3647
Koordinator børneafdelingen: Jeanette Bremer
Nielsen
Tlf. 5156 3643
mail: jn@csu-slagelse.dk

CSU-Slagelse (Center for Specialundervisning) har hovedsæde i
Slagelse med afdelinger i Holbæk, Kalundborg og Ringsted samt
undervisning på Sundhedscentret i Nykøbing Sj.

Alleyder
er velkomne
til at ringe
eller maile til:
til
Centret
rådgivning, vejledning
og undervisning












CSU-Slagelse
(Center
for Specialundervisning)
Småbørn med sproglige
vanskeligheder
med
spørgsmål
eller ønske
om flere
Småbørn
med hørevanskeligheder,
høreapparatbrugere
eller CI
-brugere
oplysninger.
Skolebørn med svære læsevanskeligheder

Skolebørn med synsvanskeligheder
Telefontid:
Voksne med læsevanskeligheder
Mandag til torsdag kl. 8.00—15.00
Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af
Fredag
8.00—13.00
erhvervetkl.
hjerneskade
eller sygdom
Voksne med stemmeproblemer
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Telefon:
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Unge 58
med58
udviklingshæmming
eller særlige behov
Fax:
57 65

Holbæk:
Birkevænget 3, 4300 Holbæk
Holbæk,
Birkevænget
Telefon:
59 433,1,
034300
08Holbæk, tlf.: 59 43 03 08
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