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Hvem? 
Vi tilbyder undervisningsforløb til børn med massive/vedvarende 

udtalevanskeligheder, som afviger fra den almindelige sprogud-

vikling – hvis man fx erstatter d- og t-lydene med g/k (fx ko i stedet 

for to eller kag i stedet for kat). 

 

Hvordan? 

Barnet skrives på venteliste i samråd med jeres lokale logopæd. 

 

Hvad? 
Vi tilbyder et forløb på 8 ganges undervisning, hver gang på ca. 3 

kvarter, som også inkluderer en snak med jer om, hvad I skal ar-

bejde med derhjemme. For at det skal lykkes, er det vigtigt, at vi 

arbejder sammen, da et godt resultat kræver daglig træning. 
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Hvor? 
Undervisningen finder sted i ”Taleboblen” på Søndersøskolen, afd. 

Nordmark, Ullerupvænget 10, 5471 Søndersø.  

 

Hvornår? 
Undervisningen ligger enten mandag, tirsdag eller fredag om for-

middagen. Vi forsøger at tilrettelægge efter, hvornår I bedst kan. 

Det vil jeres logopæd tale med jer om, når barnet bliver skrevet på 

ventelisten. 

 

Hvem underviser? 
I vil enten møde logopæd Anne-Marie Tange eller logopæd Anne-

Lærke Møller Sørensen. 

 

Forventninger til os 
Vi vælger den undervisningsmetode, som vi vurderer passer bedst 

til barnets udtaleudfordringer. Nogle børn responderer ikke godt 

på en bestemt metode, og så kan I opleve, at vi skifter metode for 

at få det bedste resultat.  Efter undervisningsforløbet vurderes 

barnets behov for yderligere indsats. 

 

Forventninger til jer 
Det forventes, at I arbejder med det udleverede materiale der-

hjemme i løbet af de 8 uger, da det kræver daglig træning at ændre 

på et fastlåst udtalemønster. 

 
 



  

 

 

Center for Læring og Trivsel (PPR Nordfyn) 

Børn og Unge 

Rådhuspladsen 2 

5450 Otterup 

www.nordfynskommune.dk 

 

Kontakt til logopæderne:  

 
Sletten distrikt og Kystskolens distrikt 
 
Charlotte Husman Hansen  
64 82 82 11/23 42 76 93 
chu@nordfynskommune.dk 
 

Jana Asmussen-Hansen 
20 33 59 36 
jasmus@nordfynskommune.dk 

Søndersø distrikt, Særslev og Havrehed distrikt 
 
Sofie Lundsby  
21 33 42 41 
sl@nordfynskommune.dk 
 

Anne-Marie Tange 
64 82 82 10/21 47 33 51 
atange@nordfynskommune.dk 

Bogense distrikt, Hårslev, specialtilbud 
 
Ida Jern Worsøe 
21 59 64 88 
ijernj@nordfynskommune.dk 
 

Anne-Lærke Møller Sørensen  
64 82 82 12/40 23 94 56 
alms@nordfynskommune.dk 
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