Logoped Astrid Frylmark
inbjuder till kurs för logopeder och psykologer

CELF-4

Clinical Evaluation of Language Fundamentals
Onsdagen den 5 december kl 9-16 i Uppsala

CELF-4
Bland logopeder är CELF-4 ett efterlängtat tillskott i testskåpet. Det är
unikt att vi nu fått ett så omfattande språktest som är standardiserat.
CELF-4 publicerades samtidigt i Sverige, Norge och Danmark och det
har varit stimulerande och utvecklande att delta i arbetet med anpassning till de skandinaviska språken.
Med CELF-4 kan man genomföra en flexibel och allsidig värderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn i åldern 5:0–12:11 år. CELF-4 innehåller tretton olika deltest för att mäta ett flertal språkliga aspekter.
Testet mäter även exekutiva funktioner, verbalt korttidsminne och
arbetsminne som alla påverkar den språkliga kapaciteten.
Det förväntas att kursdeltagarna har tillgång till materialet som också
ska tas med vid kursdagen.
Kursdagen är utformad för logopeder och innehåller:
•
•
•
•

CELF-4, kortkort bakgrund
Genomförande - viktiga detaljer att tänka på vid vissa deltest
Statistisk analys
Tolkning

OBS! Antalet platser är max 16.

Läs om CELF-4 på www.pearsonassessment.se.

Logoped Astrid Frylmark

Målgrupp: Logopeder
Om kursledaren: Astrid Frylmark arbetar i eget företag med kurser och föreläsningar över hela landet. Hon har arbetat många år som barn- och dyslexilogoped
samt verksamhetschef i Stockholm, Uppsala och Sundsvall. Företaget har ett förlag för utgivning av språkstimulerande böcker och material, men Astrid samarbetar också med andra förlag som översättare. Hon har även olika utvecklings- och
kvalitetsuppdrag, till exempel med att skapa en skandinavisk version av CELF-4.
Astrid Frylmark var under flera år ordförande i Svensk Förening för Foniatri och
Logopedi (numera SITS) och styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Hon
tillhör nu Attentions kunskapsråd och styrelsen för IALP, International Association
of Logopedics and Phoniatrics. År 2016 fick Astrid Svenska Logopedpriset och år
2018 SCIRAs hedersdiplom.
Läs mer om Astrid på www.ordaf.se.

Anmälan: Via länk på www.ordaf.se eller
E-post
Adress

astrid@spraklek.se
Cumulusvägen 37, 74345 Storvreta

Anmälningsblankett på nästa sida - se till att all information finns med om du skickar e-post!

Information: Tel eller e-post, se nedan!
Arrangör: OrdAF AB
		

Leg logoped Astrid Frylmark
		Cumulusvägen 37, 74345 Storvreta
Telefon

E-post		
Org.nr

070-5240103
astrid@spraklek.se
556723-1625. Innehar F-skattebevis.

Webbplatser:
			
			

www.spraklek.se - för föräldrar.
Följ också på Facebook/spraklek
Twitter: AstridFrylmark

			www.ordaf.se - webbutik
Logoped Astrid Frylmark

ANMÄLAN logopedkurs om CELF-4
Kurskostnad inkl. kaffe, lunch och dokumentation 2250 kr + moms. Anmälan
är bindande men inte personlig. Om du får förhinder kan annan logoped från
din arbetsplats komma istället.
Sista anmälningsdag 14 november 2018.

Jag anmäler mig härmed till kursdagen om CELF-4 i Uppsala
den 5 december 2018.
V.g. fyll i samtliga uppgifter! V.g. texta!
Namn

Fakturaadress

Ev. kostnadsställe eller ref-nr.
Telefon
E-post
Mat

Allergisk mot/äter inte:

Ta med manual och stimulusböcker
till kursdagen - du behöver dem!

