
SKOLE
Kongsgård skolesenter

logopediske tjenester 
for voksne

BesøksAdresse

Kongsgård skolesenter ligger på Lund, i Kongs-
gård allé 20. Det er busstopp like ved senteret. Du 
kommer til logopedens kontorer gjennom inngang 
C inne i gården.

postAdresse:
Kongsgård skolesenter,
Serviceboks 417,
4604 Kristiansand

Tlf : 38 10 78 00
E-post:post.kongsgard.skolesenter@kristiansand.
kommune.no 

Søknadsskjema på skolesenterets hjemmeside: 
www.minskole.no/kongsgard
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• språkvansker • talevansker • stemmevansker



AfAsi

Afasi er språkvansker etter ervervet skade i 
hjernen, oftest forårsaket av hjerneslag.

En person som har afasi, har nedsatt evne til å ut-
trykke seg i tale og skrift og kan ha problemer med 
å forstå hva andre sier.  Leseferdigheten kan også 
være rammet.

Det logopediske tilbudet ved afasi kan være 
språklig trening individuelt og i gruppe og/eller 
veiledning til pårørende og andre nærpersoner.

ArtikulAsjonsvAnsker

(dysArtri)
Det kan være ulike årsaker til uttalevansker. 
Nevrologisk betingede talevansker kalles dysartri.

Dysartri vil kunne forekomme i forbindelse med 
nevrologisk sykdom og hjerneskader. Kongsgård 
skolesenter tilbyr taletrening individuelt og i 
gruppe ved f.eks. Parkinsons sykdom.

stemmevAnsker

Stemmevansker kan oppstå pga sykdom, skade 
eller feilbruk/misbruk av stemmen, noe som kan 
føre til forstyrrelser i stemme-/taleapparatet. Dette 
kan gi seg uttrykk i stemmetretthet, hørbare stem-
meavvik som heshet, svak stemme og helt eller 
delvis bortfall av stemme. Vurdering hos øre-nese-
hals-lege ligger til grunn for oppfølging av stem-
mevansker hos logoped.

tAleflytvAnsker 

(stAmming og løpsk tAle)
Taleflytvansker kan beskrives som en ujevn 
talestrøm. Enkelte utvikler en hard og slitsom 
stamming som kan medføre taleangst i bestemte 
situasjoner. Andre kan oppleve at talen løper løpsk. 
Ved stamming og løpsk tale tilbys undervisninh for 
å bedre kommunikasjonen.

Hvem kAn få Hjelp?
Er du bosatt i Kristiansand kommune, er undervis-
ningen gratis. Opplæringslovens § 4A-2 gir 
rettigheter til voksne som pga sykdom eller skade 
har fått språk-, stemme- eller tale-vansker. 

Opplæringen skal være tidsavgrenset og målrettet. 
For enkelte kan logopedisk trening være en del av 
en større rehabiliteringsplan. 

 


