Kursusdag i Tegn til Tale – understøt din kommunikation
Fredag den 15. januar kl. 9.45-15.00 afholdes der kursus i Tegn til Tale i Vodskov sognegård,
Tidselbakken 2A, 9310 Vodskov.*
Vi får besøg af underviser Anders Martin Rundh, som er ansat ved ”Området for Kommunikation
og specialpædagogik” Region Nordjylland. Tegn til tale (TTT) er en kommunikationsform, der
anvendes overfor hørende, der har problemer med at forstå eller udtrykker sig udelukkende ved
hjælp af talesprog. TTT er talesprog suppleret med tegn lånt fra det danske sprog.
Kurset er et introduktionskursus til TTT, og vil indeholde både teori og praktiske øvelser, samt
overvejelser om hvordan TTT kan bruges i en kirkelig sammenhæng hos mennesker, der har gavn
af TTT.
Vi vil således komme til at arbejde med kropssprog og mimik, gestus og anvendelse af tegn,
naturlige tegn og funktionstegn og gode råd til hvordan man kan arbejde videre med TTT i egen
sammenhæng.
I kursusbeskrivelsen står: Det overordnede formål med undervisningen er, at deltagerne får indsigt
i egen ubevidste ”tegnbank”, således at man efter gennemført kursus bliver i stand til at generere
(”finde på”) tegn i overensstemmelse med ”grundregler” for hvordan tegn opstår.
Der kræves ingen forudsætninger at deltage i kurset og kurset er tænkt til præster, der i deres
arbejde møder personer, der har gavn af understøttet kommunikation – det kunne eksempelvis
være specialkonfirmander, beboere på bosteder, hørehæmmede, børn med
funktionsnedsættelser eller ældre, der har mistet sproget.
Kurset af arrangeret af Netværksgruppen for præster der arbejder med mennesker med særlige
behov og både præster og kirke-kulturmedarbejdere er meget velkomne. Der er plads til 25 på
kurset og tilmelding sker efter først til mølle princippet til sognepræst Kathrine Staghøj Liisberg på
kasl@km.dk senest onsdag den 6. januar. Kurset er gratis, da Stiftet betaler kursusudgiften og incl.
forplejning.
Har du spørgsmål til kurset og er du i tvivl om, om det er noget for dig, er du meget velkommen til
at kontakte Anette Udmark på tlf. 30 53 17 41 eller Kathrine Staghøj Liisberg på tlf. 51 51 48 87.

Med venlig hilsen Netværksgruppen for arbejdet med mennesker med særlige behov

* Kursus afvikles selvfølgelig under hensyntagen til corona-retningslinjer og viser det sig, at det ikke er
muligt at mødes forsvarligt i januar, udsættes kurset til et senere tidspunkt.

