
 
 
 
 

NYHEDSBREV fra Dyspraksiforeningen – april 2010
 
 
LYDBYGGERPROJEKTET Foreningen søgte i slutningen af 2009 flere fonde om penge til 

Lydbyggerprojektet. 
Vi har fået afslag fra alle på nær 2 fonde, som bevilgede henholdsvis 150.000 
og 35.000 kr. Disse penge kan vi ikke bruge, da de er betinget af at 
restfinansieringen opnås. 
Vi vil derfor senere, når vi får tid, søge igen til et kortere varende 
udviklingsprojekt uden en formidlingsdel.

 
VISO’s PROJEKT VISO besluttede i oktober 2009, at de ville afdække hvilken viden 

talepædagoger mv. har om dyspraksi – og vedtog senere, at de også vil 
udbrede viden om det, hvis det viser sig at der ikke er nok viden.
Det arbejde påbegyndes nu. Dyspraksiforeningen er inviteret til at deltage 
i arbejdsgruppen og næstformand Marit Hvitamar repræsenterer foreningen.

 
SEMINAR OG 5 ÅRS FEST er udskudt til foråret 2011, da lokaler og nogle fagfolk skal bookes 1 år i 

forvejen. Vi satser på et seminar med oplæg vedr. både taledyspraksi og 
generel dyspraksi/DCD og evt. om hjernens udvikling. 
Med en rigtig hyggelig fest om aftenen. Mere om det senere.

 
KUGLEDYNE UDLÅNES på ubestemt tid – hvis du mailer til eva@dyspraksi.dk og selv henter.
 
REAL LIFE-NETVÆRK også kaldet forældregrupper. Vi har samlet vores interesserede medlemmer i 

mindre grupper som mødes privat, hvori man kan inspirere hinanden og 
måske få nye ideer. Nye laves efter behov.
Vi har pt. forældregrupper 4 steder i landet.

 
Hvis du har lyst til at indgå en sådan en gruppe, så send en mail med følgende oplysninger:
Navn:
Adresse:
Kontakt e-mail:
Barnets navn:
Barnets alder:
Alder på barnet ved diagnosen:
Har du lyst til at koordinere møderne for din gruppe samt være gruppens kontaktperson?
 

Send oplysningerne til: elisabeth@dyspraksi.dk 
 

Foreningen kan evt. betale for udgifter i forbindelse med arrangementer som 
disse netværk laver. Laver I fx en aften hvor en fagperson kommer og giver 
gode råd om træning eller lignende, kan vi betale vedkommendes løn.
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DYSPRAKSIVANDRINGEN ’Allerødderne’ Inviterer for tredje gang til en støttemarch, hvor overskuddet 
ubeskåret overleveres til Dyspraksiforeningen – Forældreforeningen for børn 
med dyspraksi. 
Sidste år var der 52 gængere ude at gå. I alt har 104 støttet marchen de sidste 
2 år.
 
Arrangør:        Allerødderne
 
Dato:               Lørdag den 14. august 2010 
 
Sted (start/mål):    Kildegårds privatskole, Kildegårdsvej 87, Hellerup
 
Starttider: 3 og 5 km. – mellem kl. 8.00 og 12.00

10 km. – mellem kl. 8.00 og 11.00
22 km. – mellem kl. 8.00 og 10.00

 
Diplom:  15 kr. 
 
Stempler: Evg-sports og Allerøddernes eget
 
Yderligere oplysninger: Dennis Henriksen, tlf.: 35 85 88 40 / 2628 7413

Samt se flere detaljer på www.dyspraksi.dk 
 
 
 

2
 

http://www.dyspraksi.dk

