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Foreldre som ressurs i barns språkutvikling 

 

 

        

                             

Vil du hjelpe barnet ditt til å utvikle språket?  

Vi ønsker å holde slike foreldregrupper minimum en gang pr. år. 

Dersom dette er noe for deg ønsker vi at dere tar kontakt med 

oss fortløpende.      

 

Ta kontakt med Lise Pochon-Guerin og Sissel Haug på 63911109 

Pedagogisk tjeneste, Nes kommune                                                                                                                                    

 

 

 

Som mor og/eller 

far er du den 

viktigste 

ressurspersonen 

for barnet ditt.  



      NES KOMMUNE 
                  PEDAGOGISK TJENESTE/PPT 
      Tlf. 63911115 

  
  

  

Kjære foreldre/foresatte                                                                                                           

Som foreldre har vi alle en drøm, et håp om, en forventning til at barnet vårt en 

dag vil lære å snakke naturlig og effektivt.  

Et barn lærer ikke å kommunisere av seg selv. Barnet lærer gjennom å engasjere 

seg i sin verden. Vi, barnets foreldre, er den største delen av barnets verden, og 

det er HVA vi gjør, og HVORDAN vi gjør det som påvirker vårt barns muligheter 

for å lære. 

Dette er et tilbud om kurs/veiledning til foreldre som har barn som er forsinket 

eller strever noe mer enn det som er vanlig med å utvikle språket sitt. Tanken er 

at man sammen med andre foreldre kan dele erfaringer om hvordan en kan 

stimulere barnets språklige utvikling. Hovedsakelig vil vi gi noen tips om HVA 

foreldre kan gjøre og HVORDAN de kan gjøre det for å fremme barnas 

språkutvikling. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Erfaringsmessig får 

man mye større utbytte av kurset hvis begge foreldrene er med 

Metoden kalles «Foreldre som ressurs», og er utviklet på Bredtvet 

kompetansesenter. Vi som skal lede foreldrekursene her i kommunen har fått 

veiledning derfra. Hensikten er å støtte/hjelpe foreldre og familier til barn med 

språkvansker til å utnytte kunnskaper de allerede har og til å  styrke 

kommunikasjonen med barnet på en måte som fremmer språkutviklingen. 

Foreldre vil under kurset møte andre foreldre og få veiledning av fagpersonene 

Lise Pochon-Guerin, PP-rådgiver og Sissel Haug, logoped. Begge arbeider vi ved 

PT i Nes kommune.  

Kontaktperson for Nes kommune er Sissel Haug, Telefon 63911109.                      

sissel.haug@nes-ak.kommune.no  

 

Mvh  

Pedagogisk tjeneste v/ 

Lise Pochon-Guerin og Sissel Haug   
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