
1. Hvad er hørekonsulentydelse?
Hørekonsulentydelse er rådgivning og vejledning fra en hørekonsulent til dig 
og dit uddannelsessted. Hørekonsulenten har et stort kendskab til hørelse og 
høreteknik og kan derfor hjælpe med at løse de udfordringer, der kan opstå i 
forbindelse med dit høretab på studiet.  

2. Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis du ikke tidligere har været tilknyttet en hørekonsulent, kan du bede 
din studievejleder eller SPS-vejleder om at lave en ansøgning om høre-
konsulentydelse. Du kan også selv kontakte en hørekonsulent, før der ansøges 
om bevillingen. Hørekonsulenterne er fysisk placeret på kommunikationscentre 
rundt i hele Danmark. Du finder en oversigt på www.spsu.dk  

3. Hvordan fungerer det?
Når du har fået bevilget hørekonsulentydelsen, vil hørekonsulenten hjælpe dig 
og dit studiested med at få søgt de relevante støtteformer og hjælpemidler. 
Hørekonsulenten kan også holde oplæg om betydningen af høretab for din klasse 
eller dine lærere og snakke med dig om, hvordan du bedst håndterer dit høretab 
på studiet, i evt. praktikker og til eksamen.
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Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 



1. Hvad er høretekniske hjælpemidler?
Høretekniske hjælpemidler kan være alt fra mikrofonsystemer i undervisningen til alarmer 
i forbindelse med en evt. praktik. Det kan hjælpe dig til at høre bedre i de situationer, hvor 
du er udfordret i forhold til dit høretab.  

2. Hvordan kommer jeg i gang?
Fortæl din studievejleder eller SPS-vejleder på studiestedet, at du gerne vil afprøve 
høreteknisk udstyr. Skolen ansøger derefter om udredning og afprøvning i samarbejde med 
hørekonsulenten og den høretekniske leverandør.  

3. Hvordan fungerer det?
Hvis du har gavn af det høretekniske udstyr, får du det bevilget, så du kan bruge det på 
resten af din uddannelse. En tekniker afprøver udstyret med dig og forklarer, hvordan du 
teknisk bruger det. En hørekonsulent kan hjælpe dig med at få det taget i brug på studiet 
og informere dine undervisere og medstuderende.
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Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 



1. Hvad er sekretærhjælp
Det kan være en stor udfordring at tage noter, når du samtidig skal koncentrere dig om 
at mundaflæse, følge med på tavle/powerpoint og finde ud af, hvem af klassekammer-
aterne, der kommenterer på lærerens spørgsmål. Måske har du også brug for at følge en 
tegnsprogs- eller skrivetolk, så der er nok at se til. Derfor kan du få bevilliget en sekretær, 
som tager sig af notatskrivningen. 

2. Hvordan fungerer det?
Sekretæren kan med fordel være en fra din egen klasse eller hold, der så får betaling for de 
timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af notaterne og lignende. 

3. Hvem ansætter sekretæren?
Sekretæren bliver ansat hos den leverandør af personlig hjælp, der er tilknyttet Styrelsen 
for undervisning og kvalitet. Det er leverandøren, DUOS, og ikke uddannelsesstedet, der har 
det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren. 

4. Hvordan kommer jeg i gang? 
Hvis du er interesseret i at få sekretærhjælp, skal du kontakte din hørekonsulent eller din 
SPS-vejleder. Så vil de sætte gang i processen, så du hurtigst muligt kan få bevilliget den 
sekretærhjælp, du har brug for på din ungdomsuddannelse. 

Om DUOS
DUOS tilbyder personlig assistance 
til borgere, der på grund af et fysisk 
eller psykisk handicap har behov 
for særlig personlig bistand i forb. 
med beskæftigelse eller uddannelse. 

Mail: sikkerpost@duos.dk
Hjemmeside: www.duos.dk
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Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 



1. Hvad er støttet sprogundervisning?
Som studerende med høretab kan det være udfordrende og grænseoverskridende at lære 
andre sprog, fordi det er svært at høre, hvordan man udtaler ordene og fordi der kan være 
særlige udtalelyde, som ikke findes på dansk. Derfor kan du få ’segregeret undervisning i 
sprogfag’ - en slags ekstraundervisning, som kun findes på ungdomsuddannelser.  

2. Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis din hørekonsulent vurderer, at du har behov for ’segregeret undervisning i sprogfag’, vil 
hørekonsulenten ansøge om sprogstøtte i samarbejde med din uddannelsesinstitution. Hvis 
du ikke allerede har fået bevilliget hørekonsulentydelse, skal du i første omgang bede din 
studievejleder eller SPS-vejleder om at ansøge om det.   

3. Hvordan fungerer det?
Hvis du får støtte i sprogfag, deltager du stadig i undervisningen sammen med din klasse. 
Støtten består i individuelle timer med en sproglærer og/eller en ekstra lærer, der kan 
hjælpe dig i klassens sprogtimer. 

 
OBS! Det er muligt i særlige tilfælde at få dispensation til eksamen for sprogfag på 
ungdomsuddannelserne. Det kan du tale med din vejleder om.
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Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 



1. Hvad er studiestøttetimer?
Studiestøttetimer er en støtteform, der giver dig mulighed for at få en lærer/vejleder for 
dig selv i nogle timer, hvor I samler op, strukturerer og forbereder dig på den kommende 
undervisning.  

2. Hvordan kommer jeg i gang?
Du skal først kontakte din studievejleder, som afdækker hvad opgaven indeholder 
og hjælper med at finde den rette person. Vejlederen og din hørekonsulent ansøger i 
samarbejde om timerne. Hvis du ikke allerede har fået bevilliget hørekonsulentydelse, skal 
du i første omgang bede din studievejleder eller SPS-vejleder om at ansøge om det.   

3. Hvordan fungerer det?
I studiestøttetimerne samler I op på de ting i undervisningen, du ikke helt har hørt eller 
måske har misforstået. Opfølgningen kan være afgørende for dit udbytte af din uddannelse, 
da du her får mulighed for at fange misforståelser og ting, du ikke har hørt på grund af dit 
høretab og den udtrætning mange unge med høretab ofte oplever på studiet. 

OBS! Det er en god idé at fortælle om dit mulige behov for studiestøtte allerede ved dit første 
møde på skolen. 
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Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 



1. Hvad er en tolk?
En tolk er din mulighed for at få et større udbytte ud af undervisningen. Der er to relevante 
tolkemuligheder: En skrivetolk, som skriver alt, hvad der bliver sagt, så du kan følge med på 
en iPad eller en tegnsprogstolk, der omsætter det talte sprog til tegnsprog eller tegnstøttet 
kommunikation (TSK).   

2. Hvordan kommer jeg i gang?
Snak med din studievejleder eller SPS-vejleder, hvis du mener, du har brug for en tolk. 
Vejlederen og din hørekonsulent ansøger i samarbejde om tolkebevillingen. Hvis du 
ikke allerede har fået bevilliget hørekonsulentydelse, skal du i første omgang bede din 
studievejleder eller SPS-vejleder om at ansøge om det.   

3. Hvordan fungerer det?
Du vurderer på forhånd, hvornår du har brug for tolken, som så vil være til stede i de 
relevante undervisningstimer. Du kan også bruge tolk i forbindelse med praktikforløb, 
gruppearbejde, fjernundervisning, eksamen og vejledningsaktiviteter samt til den faglige del 
af intro- og studieture.  

Du har også mulighed for at få bevilget tolk til sociale aktiviteter på studiet. Social tolkning 
skal søges via www.dntm.dk 
 
 
OBS! Hvis du er usikker på, hvordan det fungerer og gerne vil vide mere, før du beslutter, om 
er noget for dig, kan du kontakte en anden ung tolkebruger eller et tolkefirma/en tolk og blive 
klogere. 
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Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 
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