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Taleundervisningsforløb hos audiologopæd  

 FORLØB 1 FORLØB 2 FORLØB 3 

Månedlig pris 1295,- 1995,- 2995,- 

Eksempler på 
vanskeligheder, som 
forløbet er særligt 
velegnet til 

Milde vanskeligheder 
eller forsinkelser 
 
Børn under 3 år, hvor 
der er tvivl om 
sprogudviklingen er på 
vej 
 

Moderate til svære 
vanskeligheder, som 
kræver en mere intensiv 
og målrettet indsats. 
 
Ex. verbal dyspraksi eller 
fonologiske 
vanskeligheder 

Moderate til svære 
vanskeligheder, som 
kræver en mere intensiv 
og målrettet indsats. 
 
Ex. verbal dyspraksi eller 
fonologiske 
vanskeligheder 

Hvordan følges 
udviklingen? 

Logopæden følger op 
hver måned og guider jer 
i, hvordan I bedst 
understøtte barnets 
udvikling. 

Logopæden følger 
barnets udvikling via 
videoer og 
korrespondance med 
forældrene. 
Logopæden understøtter 
processen og er i tæt 
dialog med forældrene 
hver uge. 

Logopæden følger 
barnets udvikling tæt via 
videoer og 
korrespondance med 
forældrene. 
 
 

Adgang til Nebula – 
onlinebibliotek med 
aktivitetsforslag 
 
 

Små videoer og konkrete 
instruktionsmaterialer til 
sprogstimulering. 
Aktivitetsark med ideer 
og konkrete forslag til 
sjove lege. 

Videoer, aktivitetsark og 
instruktionsmaterialer 
direkte produceret og 
skræddersyet til barnets 
vanskeligheder. 

Videoer, aktivitetsark og 
instruktionsmaterialer 
direkte produceret og 
skræddersyet til barnets 
vanskeligheder. 

Indledende dialog om 
forløbet mellem 
forældre og logopæd 
Her sikres, at forløbet 
passer ind i jeres 
families hverdag. 
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Vurdering af fremskridt  
Logopæden vurderer 
fremskridt undervejs i 
forløbet 

+ + + 

Kontakt til logopæden, 
materialer og feedback 
 

Logopæden giver 
feedback, instruktioner, 
ideer og øvelser en gang 
om måneden. 
I får nye materialer til 
kommende måned. 

Hver 14. dag: 
Logopæden giver 
anvendelig, konkret og 
målrettet feedback på 
videoer, hvor I øver med 
jeres barn. I kan se 
feedbacken, lige når I har 
tid og lyst. 
 
Hver 14. dag: 
I får konkrete øvelser, 
instruktioner og ideer 
målrettet jeres barns 
interesser for at hindre, 
at barnet kører træt i 
træningen. 
 
Hver måned: 

Hver uge: 
Logopæden giver 
anvendelig, konkret og 
målrettet feedback på 
videoer, hvor I øver med 
jeres barn. I kan se 
feedbacken, lige når I har 
tid og lyst. 
 
Hver uge: 
I får konkrete øvelser, 
instruktioner og ideer 
efter behov - målrettet 
jeres barns interesser for 
at hindre, at barnet 
kører træt i træningen. 
 
I kan stille spørgsmål på 
telefon, mail, SMS eller 
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Logopæden kontakter 
jer for at høre, hvordan 
det går, besvare 
eventuelle spørgsmål 
mv. 

videoopkald, når I har 
brug for det – 
logopæden er aldrig 
langt væk.  
 
 

Øver logopæden med 
barnet 
(taleundervisning)? 

- 

Logopæden øver med 
barnet, når nye eller 
vanskelige øvelser skal 
indlæres. 

Logopæden øver med 
barnet, når nye eller 
vanskelige øvelser skal 
indlæres. 
 
Logopæden øver 
herudover med barnet 
en gang om ugen, som 
supplement til 
hjemmetræningen. 

 


