Hvis du er interesseret i, at dit barn deltager
Hvis du er interesseret i, at dit barn deltager, skal du sende et
brev til:
Børnesprogklinikken
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7F
9220 Aalborg Ø
Att: Hanne Bruun Søndergaard Knudsen

Kontakt:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikkens leder:
Hanne B. S. Knudsen
Mobil: 51719580
E-mail: boernesprogklinikken@hum.aau.dk
Du kan også læse mere på hjemmesiden: boernesprogklinikken.aau.dk
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Brevet skal indeholde følgende:
1. Barnets alder
2. En kort beskrivelse af barnets udvikling. Du kan f.eks. komme
ind på barnets:
• fødsel
• helbred i tidlig barndom og senere
• motoriske udvikling (bevægelsesmæssige udvikling)
• syn/hørelse
• sprogudvikling
• sociale udvikling
• interesser
3. En kort beskrivelse af evt. tidligere forløb om barnets kommunikative vanskeligheder
4. Forventninger til forløbet
5. Underskrift fra indehavere af forældremyndighed

B ØRNE SPROGKLINIKKE N
PSYKOLOGISK KLINIK FOR BØRN MED SPROGLIGE
OG KOMMUNIKATIVE VANSKELIGHEDER

BØRNESPROGKLINIKKEN
Aalborg Universitet driver en psykologisk klinik for børn med udviklingsbetingede sproglige og kommunikative vanskeligheder.
Børnesprogklinikken tilbyder et forløb med udredning og intervention for børn mellem 6 og 18 år. Tilbuddet er gratis.
Børnesprogklinikken har til formål at
1. Tilbyde udredning og intervention til børn med kommunikative vanskeligheder
2. Uddanne psykologistuderende
3. Forske i, hvorledes børn med kommunikative vanskeligheder
kan tilbydes endnu bedre muligheder for at blive opdaget og
hjulpet

Hvad er kommunikative vanskeligheder?
Et barn med sproglige og kommunikative vanskeligheder kan
både have svært ved at udtrykke sig, ved at forstå hvad andre
siger samt ved at anvende sproget i en social kontekst. Abstrakt
sprog eller flertydighed kan volde problemer for barnet, og følgerne heraf kan være, at barnet har problemer med læsning
samt svært ved at blive en del af de sociale fællesskaber.

Om forløbet
Forløbet strækker sig over seks besøgsgange af ca. en times varighed. Ved det første besøg vurderer vi barnets styrker og vanskeligheder indenfor kommunikation og kognition og tilrettelægger et særligt forløb for hvert enkelt barn. Forløbet skal forbedre
barnets evner til at kommunikere og give barnet bedre forudsætninger for at lære. Vi arbejder blandt andet med at styrke barnets
opmærksomhed, hukommelse, kommunikation og barnets evne
til at opfatte og planlægge. På længere sigt er målet at give nye
idéer til, hvordan forældre og skole kan arbejde videre med barnets udvikling indenfor de udvalgte områder

Tavshedspligt
Behandlingen er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at alle, der
er tilknyttet Børnesprogklinikken, har tavshedspligt og ikke må
give fortrolige oplysninger om barnet og dets forældre til andre
uden forældrenes accept. I overensstemmelse med lov om psykologers journalpligt, opbevares journaler i mindst 5 år.

Forskning
Klinikken udfører forskning for i fremtiden at kunne tilbyde børn
med kommunikative vanskeligheder endnu bedre muligheder for
at blive opdaget og hjulpet. På Børnesprogklinikken håber vi, at
forældrene giver samtykke til, at data fra forløbet må indgå i klinikkens forskning samt til brug for de studerendes uddannelse,
og som forældre skal man være parat til at udfylde nogle skemaer om barnet. Børn og forældre er altid sikret fuld anonymitet.

Video
Alle besøg bliver optaget på video til brug i forskning og faglig
vejledning (supervision).

Om Børnesprogklinikken
Klinikken blev officielt åbnet i oktober 2011 i samarbejde med Taleinstituttet Region Nordjylland. Arbejdet på Børnesprogklinikken
bliver varetaget af psykologist-uderende på sidste del af psykologiuddannelsen samt autoriseret psykolog Hanne B. S. Knudsen
og professor Kristine Jensen de López, som er specialist i udviklingspsykologi.

Sted
Børnesprogklinikken har lokaler på Aalborg Universitet.

