
Lærere og barnehagelærere med videreutdanning 
i spesialpedagogikk inviteres til kurs 

Reynell  språktest
Trondheim, 22.- 23. april 2015

Foreleser: Eva Granbo, logoped

dmmh.no



Informasjon om kurset

Mål
Gjennom kurset vil deltakerne lære å registrere 
barns språkferdigheter ved hjelp av Reynells 
språktest. Ved fullført kurs, samt innlevering 
og godkjenning av fem testprotokoller vil en 
oppnå sertifisering i Reynell språktest.

Innhold
Kursdeltakerne vil få en presentasjon av det 
teoretiske grunnlaget for Reynell språktest. 
Testmateriellet vil bli presentert, hver deltest 
vil bli gjennomgått med administrering og 
skåringsregler.

Beskrivelse
Bruk av testen forutsetter sertifisering.  
Materiellet består av en testkoffert med  
leketøy, håndbok, bilder og ringperm og  
noteringsark. Det brukes til å kartlegge språk-
forståelse og talespråk hos førskolebarn og 
barn som språklig fungerer på førskolenivå.

Arbeidsformer
På kurset blir det i all hovedsak forelesninger.  
Etter samlingen gjennomføres et individuelt 
arbeid med testing av barn. For å få sertifisering i 
Reynell språktest må fem testprotokoller utføres 
og godkjennes av kursleder.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og 
tilstrekkelig antall påmeldte.

Praktiske opplysninger

Arrangør:   Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
Sted:    Thrond Nergaards veg 7, 7044 Trondheim, Rom 1427
Dato:   22.- 23. april 2015
Målgruppe:  Lærere og barnehagelærere med videreutdanning i spesialpedagogikk, 
   som arbeider med barn med språkvansker i skole, barnehage, PPT.
Sertifisering:  Krav til sertifisering er gjennomført 12 timers kurs og godkjente egne 
   testprotokoller.
Opptakskrav:  Lærer/barnehagelærerutdanning, 2. avd. spesialpedagogikk eller spesial-
   pedagogikk, 60 studiepoeng. Kopi av vitnemål tas med første kursdag.   
   Studenter tar med studiebevis.
Kursavgift:   Kr. 2500,- (inkl. kursavgift og sertifisering til å praktisere Reynell språk
   test). I tillegg kommer utgifter til Reynell koffert, billedbenevning,  
   scoringsark til teksten og håndbok.
Utstyr:   Reynell koffert må tas med til kurset. Den kan bestilles hos Riktige Leker, 
   Tlf. 22017851, ordre@riktigeleker.no (leveringstid ca. 3 uker). Det er også 
   mulig  å spørre nærmeste PPT kontor om å få låne en koffert.
Lunsj:    Det er anledning til å kjøpe lunsj i kantina.

Program

Onsdag 22. april
0830 – 0930 Registrering med kaffe og te
0930 – 1100 Forelesning
1100 - 1200 Lunsj
1200 – 1500 Forelesning

Torsdag 23. april
0900 - 1200 Forelesning
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1430 Forelesning

Påmelding

Påmeldingsfrist: 26. mars 2015
Påmeldingen er bindende.
Påmelding: www.dmmh.no/kurs og oppdrag

Praktiske spørsmål  
Anne-Lise Holmvik, fagkonsulent
Tlf: 73 80 52 05 / aho@dmmh.no

Torill Bøe, førstekonsulent 
Tlf: 73 80 52 01

Faglige spørsmål
Kursholder Eva Granbo, logoped
Tlf: 98 80 24 77


