
Sproggruppen
- Information til forældre om CKV's sproggruppe

Information



Velkommen til Center for Kommunikation 
og Velfærdsteknologi (CKV), hvor jeres 
barn skal være i vores sproggruppe.

De voksne i jeres barns gruppe hedder:

Frederikke Dam Hansen
Audiologopæd

Ragnhild Engen
Audiologopæd

Ragnhild Engen
Audiologopæd

UNDERVISNINGSTID
Undervisningen i sproggruppen foregår 
to dage om ugen á 3 timer. For jeres 
barn vil det som udgangspunkt være:

Mandage og tirsdage, kl. 9.00 - 12.00

TRANSPORT
Vi håber, at I har mulighed for selv at 
køre eller følge Jeres barn til og fra 
undervisningen. I kan få betalt udgifterne 
til kørsel efter de gældende regler.
Betalingen sker via CKV. Kørselsgodt- 
gørelsen bliver indberettet til skatte- 
myndighederne, men er ikke skattepligtig.

TAXI
Hvis I ikke selv har mulig-
hed for at bringe jeres barn 
til sproggruppen, kan der bevilges taxi. 
Hvis jeres barn kører med taxi, bliver 
barnet hentet i passende tid fra hjem 
eller børnehave og barnet bliver kørt til-
bage efter undervisningen (i følge aftale 
med taxa-selskabet).

AFLYSNING
Hvis jeres barn bliver syg, eller er for-
hindret i at komme til undervisning, skal 
der meldes afbud både til CKV og taxi. 
Send SMS eller mail til taxi dagen i 
forvejen eller hurtigst muligt.

Hvis undervisningen på CKV er aflyst, 
forventer vi, at I giver besked til personalet 
i børnehaven. 

KONTAKTOPLYSNINGER:

Lena Nilsson 
Sekretær, CKV
99 44 34 71

Sproggruppen 
23 42 46 56  (kun SMS)
E-mail: ckv@rsyd.dk

Bergholdt Busser 
Tlf. 66 12 99 12
E-mail: minibus@bergholdt.dk

  



MÅLTIDER
Jeres barn skal medbringe 1 stk. frugt
til formiddagen, samt en madpakke til 
frokost. Vi serverer vand 
til måltiderne. 

TØJ OG SKO
Jeres barn skal have
et sæt skiftetøj med og sutsko.

Jeres barn skal også have overtøj og 
fodtøj, der passer til vejret, da vi har en 
legeplads, vi benytter.

MAPPER OG BREVE
Jeres barn får to mapper, en lille og en 
stor. Den lille skal altid med til under- 
visningen. Den store, som er lektie- 
mappen, bliver hos os fra mandag til 
tirsdag. Vi skriver brev til den lille mappe 
hver dag, og vi forventer, at I læser
i mappen begge dage sammen med 
barnet.

Det kan være en god idé at fortælle 
børnehaven om den lille mappe, så en 
pædagog også kan læse i mappen sam-
men med barnet.

KOMMUNIKATION MELLEM 
FORÆLDRE OG CKV
Der sendes beskeder fra CKV til jer via 
digital post. Det er derfor vigtigt at I tjek- 
ker indbakken jævnligt, mens barnet er 
tilknyttet sproggruppen.

Vi vil bede jer om at kommunikere med 
os via mail: ckv@rsyd.dk, da det er den 
sikreste måde at kommunikere på.

Der er en mobil i sproggruppen, som I 
kan sende sms på i tilfælde af fx syg-
dom. Mobilen er ikke til opkald.
Opkald til sproggruppen skal ske via 
sekretæren. Se desuden den blå boks 
for kontaktoplysninger til sproggruppen.

I tilfælde af sygdom og akut aflysning 
af sproggruppen, vil I blive kontaktet 
telefonisk.

SAMARBEJDE MED BØRNEHAVEN
Vi prioriterer at samarbejde og være i 
dialog med jeres barns børnehave. 

 



Åbningstider  
Mandag - torsdag    8.30 - 15.30 
Fredag     8.30 - 12.30  

Åbent hus torsdag fra kl. 12.30 - 15.00

 
   9. 0 

    9.00 - 12.00  

Telefonrådg. v/ er
mandag - torsdag 9.

 
 

 
 

 

 

 
  

   

 

 

 

STATUSMØDE
I vil blive inviteret til statusmøde ved un-
dervisningens afslutning, hvor logopæ-
den fra jeres kommune deltager.

Forud for mødet skriver vi en status- 
rapport. Denne rapport sender vi til 
forældre og til PPR/BUR.

Til dette møde kan alle relevante fag- 
personer deltage, herunder eksempel-
vis pædagog i børnehaven, kommende 
klasselærer, fysioterapeut, ergoterapeut 
eller psykolog.

SAMARBEJDE OG KONTAKTER
I har haft kontakt til logopæden i jeres 
kommune. Det er logopæden, som har 
henvist jeres barn efter at have undervist 
jeres barn og vejledt i børnehaven.

På CKV overtager vi undervisningen 
mens barnet går i sproggruppen, men 
den kommunale logopæd er stadig den, 
som formelt har ansvaret for jeres barn.

Det er også i jeres kommune, at man har 
ansvaret for at jeres barn får den bedst 
mulige skoleplacering, når barnet skal 
starte i skole.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)
Heden 11
5000 Odense C 

Telefon: 9944 3400

www.ckv.rsyd.dk
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