Mobila språkteamet

Vad är mobila språkteamet?
Vi arbetar som resursstöd för barn med språklig
sårbarhet i förskoleåldern.
Vi i teamet arbetar med specifik språkträning och
språkstimulans med barnen på resp. förskola. Vi
arbetar både individuellt och i den befintliga
barngruppen. Vi handleder och har ett nära
samarbete med pedagogerna på förskolorna.
Mobila teamet är en del av centrala elevhälsan i
Svalövs kommun och består av två
specialpedagoger och en logoped.
Vad innebär språklig sårbarhet?
Det innebär svårigheter med bland annat uttal,
språkets ljudsystem, grammatik, ordförråd,
språkförståelse och/eller svårighet att
kommunicera med sin omgivning. Barnet kan ha
svårigheter av varierad grad inom ett eller flera av
dessa språkliga områden.
Vilka barn kan få hjälp av det mobila teamet?
För att få tillgång till mobila teamet ska barnet vara
mellan 2,5 och 6 år. Barnets tal, språk och
kommunikation skall vara utredd av logoped i
Region Skåne. Logoped fyller i ansökan
tillsammans med vårdnadshavare och skickar
denna till centrala elevhälsan (CEH) i Svalöv.

Arbetsgång
CEH tar beslut om det mobila språkteamet är rätt
stöd för barnet. Om det beslutas att språkteamet
ska ge stöd kallas vårdnadshavare till ett
inskrivningssamtal tillsammans med språkteamet
och personal från förskolan.
Så här arbetar vi
Språkteamet kommer till barnets förskola där vi
arbetar med barnet både enskilt och i grupp. Vår
målsättning är att
 uppmuntra och utveckla barnets vilja att
kommunicera
 öka barnets tilltro till sin egen förmåga att
använda tal och språk
 hjälpa barnet utveckla språkets olika delar,
uttal, ljudsystem, grammatik, förståelse,
ordförråd och språkanvändning
 hjälpa barnet utveckla förmågan till lek och
samspel med andra
 bygga upp en positiv självbild hos barnet.
Vi har nära samarbete med vårdnadshavarna,
förskolans personal och förskolecheferna med
regelbunden kontakt.

Om du vill veta mer kontakta gärna oss
Marie Persson, specialpedagog
tel: 0709-45 10 58
E-post: marie.l.persson@svalov.se
Ingela Persson, specialpedagog
tel: 0709-45 10 59
E-post: ingela.persson@svalov.se
Julia Rubér, Logoped
tel: 0709-45 10 68
E-post: julia.ruber@svalov.se
Du kan också kontakta:
Logopedmottagningen, Lasarettet i Landskrona
0418-45 42 88

Postadress 268 31 Svalöv
Besöksadress Familjecentralen Guldkornet
Telefon 0418-47 50 00
E-post info@svalov.se

