Mød en fagprofessionel / forældre og hør om
vores tilbud i AsgårdCentret – Stand 1020
I vil møde vores dygtige personale og forældre til en lille præsentation,
samt mulighed for at stille spørgsmål.
Onsdag 13/3
Tid

Mød en ….

Indhold

09.30

Talelærer med
speciale i
elever uden
funktionel tale.

11.00

Forældre (far)

13.00

Idrætslærer
med fokus på
inklusion

15.00

Ergoterapeut

Talelærer Mette Kolind og Lene Damsgaard vil
præsentere arbejdet med elever uden
funktionel tale. De arbejder til hverdag som
undervisere i vores Centerklasser samt talehold og individuel undervisning.
Philip Wandel er far til en pige i 5. klasse.
Philip sidder i skolebestyrelsen og har været
en aktiv del af skolen i flere år. Philip vil som
far, kunne fortælle om hverdagen og de
bekymringer og glæder der hører med til en
skoledag.
Mette Phil er Idrætslærer på flere årgange.
Mette arbejder både i vores distrikt og
Centerafdelingen. Hun har været en stor del
af det inkluderende idrætsarbejde, der har
været i gang i de sidste 10 år. Hun vil fortælle
om muligheden for at deltage i idræt med og
uden funktionsnedsættelser.
Lisbet Green er ergoterapeut og har været en
del af AsgårdCentret i mange år. Lisbet har
enkelt behandling af elever i alle aldre samt
deltager i klasserne i praktiske fag.

Torsdag d. 14/3
Tid

Mød en ………

09.30

Fysioterapeut

11.00

13.00

15.00

Indhold

Mød en fysioterapeut der har været en del af
AsgårdCentret i mange år. Hun har enkeltbehandling af elever i alle aldre samt deltager
i klasserne i praktiske fag. Ligeledes
undervises der på mindre hold.
Forældre (far) Philip Wandel er far til en pige i 5. klasse.
Philip sidder i skolebestyrelsen og har været
en aktiv del af skolen i flere år. Philip vil som
far, kunne fortælle om hverdagen og de
bekymringer og glæder der hører med til en
skoledag.
Lærer
Irene Slott Eriksen er lærer i vores Center og
Distriktsafdeling. Irene er vant til at arbejde
inkluderende og få det specialpædagogiske
med i det almene, og den anden vej rundt.
Irene kan fortælle om vigtigheden af at kunne
tilpasse alt undervisning.
TaleKirstine B. Kristensen er tale-hørekonsulent i
hørekonsulent, vores centerafdeling. Hun underviser elever
Tale-hørelærer med og uden høretab og som er i sproglige
og læsevejleder udfordringer. Hun er desuden ansvarlig for
vores høretekniske udstyr.
Christa Thomsen er tale-hørelærer og
læsevejleder i centerafdelingen. Hun arbejder
blandt andet med elever, der har brug for
tegnstøttet kommunikation. Christa vil
fortælle om arbejdet med elever, der har
høretab og som er i sproglige udfordringer.

