Et slagtilfælde kan give mange forskelligartede følgevirkninger,
f.eks. sproglige vanskeligheder, man kan have svært ved at udtrykke sig og forstå, hvad andre siger, - og måske er ens læseog skriveevne påvirket.
*

*

*

AFASIKLINIKKEN
v/talekonsulent Mette Rubin

*

afasi er også en sproglig vanskelighed, der dækker kompetence.
For bag de sproglige vanskeligheder er man:



en person, der VED, hvad man vil




fortsat INTELLIGENT

en KOMPETENT voksen



en person, der kan BESTEMME sig


Det er op til os andre at afdække vanskelighederne, så kompetence, intelligens og beslutsomhed igen kan få en væsentlig rolle.
………………………………………
Brugbare links:
www.talepaedagog.com
www.dagcenteret.dk

Dysartriundervisning




Afasiundervisning

Vejledning til pårørende og personale


Kurser og foredrag
samt undervisning

 i støttet samtale ud fra teknikkerne i SCA
(brug af naturlige tegn, atlas, kalendere og andet billedmateriale, papir og blyant etc.)
 i læsning og skrivning
 af voksne med vanskeligheder i planlægning og overblik

www.frivilligcenter-hojetaastrup.dk
...se flere links via www.afasiklinikken.dk
E-mail: afasiklinikken@afasiklinikken.dk
Tlf.:
30610213

…..min baggrund:
Realeksamen 1962

Før undervisning foretages:
Det Tekniske Selskabs Skoler:

Grundig tale– sprogundersøgelse



Uddannet som teknisk tegner i perioden 1962 – 1964



Vurdering af det videre forløb,

England:

…….som eksempelvis kan være:

Arbejdet og læst engelsk i Oxford fra 1964 – 1965
Arbejdet i en trykkervirksomhed som layout tegner fra 1965 –
1966
Københavns Dag- og Aftenseminarium, aftenlinien:
Uddannet som lærer i perioden 1966 – 1972 med engelsk og
speciallinie som speciale
Arbejdet som lærervikar i samme periode
Folkeskolelærer i perioden 1972 – 1975

Undervisning



Vejledning




Andre kompensationsmuligheder

*

*

*

*

Foreninger:

Specialundervisning af sprogretarderede børn fra 1975 – 1977
Danmarks Lærerhøjskole:
Uddannet som tale- og hørepædagog i perioden aug. 1977 til
dec. 1978
Ansat ved PPR som tale- og hørepædagog fra 1978 – 1998
Ansat som talekonsulent og udstationeret på
apopleksiafdeling indenfor hospitalsvæsenet fra 1998 – 2010.
Desuden taleundervisning af personer efter udskrivning fra
hospital.

Hjerneskadeforeningen/www.hjerneskadeforeningen.dk
Hjernesagen/www.hjernesagen.dk
Audiologopædisk Forening/www.alf.dk
*

*

*

”En portal for pårørende”/www.hjerneskadet.dk
*

Privatpraktiserende talekonsulent fra 2009
Foredrags- og kursusholder for tværfagligt personale og
pårørende på hospital, i foreninger og på bibliotek.
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