
Udstilleroplæg tirsdag d. 29.3. 2022 12.30-13.15 

Tilmelding ikke nødvendig – oplæggene varer ca. 20-30 minutter. 

Hold også øje med lokaleinformation på dagen.  

SAL C: Materiale Centret: om app’en ’Abe efter’ v. Peter Børgaard  

En app som henvender sig til tale-undervisningen med fokus på personer med 

mundmotoriske udfordringer. 

Logopæder, terapeuter og andre professionelle, der arbejder med problemstillingen, har ønsket et værktøj, 

der giver mulighed for en øget træningsintensitet. 

App'en er forberedt med en række videoinstruktioner. Disse instruktioner afvikles i et vindue, mens brugeren 

filmes i det andet vindue. På den måde kan brugeren kopiere øvelserne sideløbende med afvikling af 

instruktionerne. 

Den professionelle kan selv forberede, optage og afvikle serier af øvelser til den enkelte mundmotorisk 

udfordrede. Dette sker ved brug af kameraet tilknyttet iPad'ens videofeed. 

Materialet kan downloades fra AppStore. 

SAL F: Dansk Psykologisk Forlag, SEF - Sprog og Eksekutive Funktioner – ny dansk test v/Sahra Mengal & 

Anne Haven  

SEF er den første og eneste danskudviklede kliniske test, der vurderer sprogvanskeligheder og eksekutive 

funktioner. Testen vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge i 

alderen 9-18 år. Den er normbaseret og afprøvet i samarbejde med danske logopæder og børn og unge.  

SEF er målrettet børn og unge inden for almenområdet, som viser sprog-, kommunikations- eller eksekutive 

funktionsvanskeligheder. Testen kan også bruges på specialområdet til børn og unge med ADHD, ASF eller 

børn og unge med erhvervede hjerneskader. 

Testen er udviklet af Elisabeth H. Wiig, som er forfatter til flere anerkendte test herunder CELF-4 og CELF-5. 

Præsentationen giver en kort indføring i testen og dens delprøver samt erfaringer med anvendelse af denne i 

praksis.  

------------- 

Oplægget afholdes af audiologopæderne Anne Haven og Sahra Mengal i samarbejde med Dansk Psykologisk 

Forlag. Anne og Sahra har været tilknyttet som fagkonsulenter og er bl.a. medforfattere til kapitlet 

Intervention i praksis. 

 

SAL G: Ida Institute: Giv barnet en stemme i hørebehandlingen: Person-centreret formidling til børn og 

familier v/Anne Bregenov-Larsen  

 

Dette oplæg giver en introduktion til person-centreret behandling i børnehøjde og introducerer Ida 

Instituttets nyeste værktøj, Min Hørelse, som også er en del af vores nye e-læringsmodul, Child-Centered 

Care. 

Jeg vil vise, hvordan en person-centreret tilgang muliggør formidlingen af høretestresultater på en 

letforståelig måde, og hjælper forældre og børn til at forklare barnets hørenedsættelse til andre. Dette 

sparer tid i konsultationen, fordi samtalen ledes hen på det, der er vigtigst for barnet og familien – og giver 

bedre resultater, fordi behandlingen er baseret på deres behov. 

  

  



 

Salon 2: Information om tilbud og mulighed for rådgivning og sparring fra Specialrådgivningen for børn 

og unge med høretab v/ Jeanette Fjordgaard  
 

Oplægget vil beskrive Specialrådgivningens tilbud om rådgivning, mulighed for kurser, udredning af elever, 

materialeproduktion og videns arbejde. 

Hvordan kan man fra PPR bruge tilbuddet? 

Hvordan er procedure og forløb? 

Tilbuddet er organiseret under Socialstyrelsen, VISO-Kas. 

Tilbuddet er gratis. 

 

SAL A: Sprogklars Nebula: Hvordan kan du som logopæd bruge platformens indhold? 

 

Abstrakt: 

Sprogklars online platform indeholder en lang række resurser, som er anvendelige i forhold til at 

understøtte sprogarbejdet blandt dagtilbuds- og skolemedarbejdere, forældre og ikke mindst logopæder. 

 

I oplægget præsenteres udpluk af Nebulas indhold, bla: 

 Online efteruddannelsesforløb 

 Videoeksempler på sprogstrategier, inkl. SMS-funktion  

 Plakater med sprogstrategier henvendt til både fagprofessionelle og forældre på flere sprog. 

 Sprogaktiviteter som tager udgangspunkt i Sprogvurdering 3-6 og er understøttet af Rambølls 

Hjernen & Hjertet. 

 Logopædisk materialebibliotek.  

 

 
Om produkter fra Forlaget Riel v. Helle Riel –oplægget holdes ved udstillerstanden 

I mit foredrag vil jeg tage udgangspunkt i mit arbejde som 

tale-hørelærer i over 22 år. De første som ansat i PPR Gentofte og 

efterfølgende på Gladsaxe kommune. De seneste 3 år som selvstændig 

praktiserende med eget forlag (Forlaget Riel). 

 

Efter min første udgivelse i 2016 med nyoversættelsen af bogen “Den 

ssssultne sssslange”, har jeg udviklet over 10 nye sprogstimulerende 

produkter, som inspirerer og styrker barnets udtale, sprogtilegnelse, 

ordforråd og kommunikative kompetencer. Disse har jeg samlet i 

sprogkuffert 1 og 2 og 3. 

 

Jeg ser frem til at præsentere et udvalg af mine materialer på Nyborg 

Strand. Blandt andet: 

 

 - Bogen med tilhørende slange og hæklede dyr. 

- Kort til dialogisk læsning. 

- Sproghjulet med 19 forskellige sprogskiver. 

- Folder med forslag til leg og læring. 

- Slangespillet. 

- Skykort (Alfabetkort med dyr) med 30 lege. 



- Alfabet rim. 

- Stavelseshuset. 

- Havelåger 

  



 


