Information og tilmelding
Ønsker I at deltage på dette
kursus, eller har du spørgsmål til
kurset - ring da til nedenstående
telefonnummer, send en mail med
dit telefonnummer og du vil blive
ringet op, eller henvend dig til
talepædagogen i dit barns
institution.

Kurset finder sted på
Børnecenter København
Kristianiagade 9
2100 København Ø
Kursusgange
Tirsdag d. 03.03.20 kl. 13-15.30

Forældrekursus
i

Gruppeforløb
Kommunikation
og samspil

Tirsdag d. 31.03.20 kl. 13-15.30
Torsdag d. 07.05.20 kl. 13-15.30

Henvendelse rettes til:
Logopæd Rikke Katrine Larsen,
mail: fs7m@kk.dk, tlf: 51717083

Forløbet er gratis for forældre til
børn tilknyttet specialtilbud i
Københavns Kommune.
Deltagerantal: 6 familier
Kurset afholdes på dansk.

Mandag d. 08.06.20 kl. 13-15.30
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Dette kursus udbydes af
logopæder (talepædagoger) fra
Børnecenter København.
Børnecenter København er en
specialrådgivning for børn med
funktionsnedsættelser i alderen
0-18 år i København.
Børnecenter København er en
samling af de mest
specialiserede tilbud til børn og
unge med svære
funktionsnedsættelser under
Børne -og
Ungdomsforvaltningen.
Logopæder fra Børnecenter
København har deres daglige
gang i specialklyngen, basistilbud
og de Københavnske
specialskoler.

Målgruppe
Forældre til børn 0-6 årige børn i
specialtilbud i Københavns
Kommune.
Tidsforløb
Forløbet strækker sig over 4
kursusgange samt 3
hjemmebesøg.
Det forventes at deltageren
deltager alle 4 kursusgange samt
3 hjemmebesøg, og at deltageren
derudover øver sig i at bruge
teknikkerne derhjemme imellem
kursusgangene.
OBS: Kurset er uden børn.

