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1. februar 2020



Præsentation af Eva Thorstein



Velkommen
Castberggård

Sengetøj

Nøgler (afleveres kl. 9:00 i morgen)

Sorte brik

Vand fyld selv op & kaffe

Praktisk

Corona – bagsiden af programmet

Navneskilte – skriv jeres navn

Høreteknik og pladser

Lys

Transportgodtgørelse (i morgen)

Underskrifter på jeres deltagelse her – skemaer (i morgen)

Billeder og videoer



Hvor er vi?
Kort

Festmiddag i spisesalen

Johannesstuen
Pauser
Hygge i aften (spil, sjove lege m.v.)



Ændringer i programmet

17:30



Tak for sidst
Lidt mere om jer selv end vi har gjort tidligere

Uddannelse – hvad er I optaget af lige nu?
Hørelsen – hvordan udfordrer den jer?

Hvorfor ville I med i projektet?

Har I fået noget ud af det indtil nu?
Hvad?

Har I noget I vil have med hjem herfra?



IG & FB

Forslag til opslag?

Noget som de andre skal 
se/vide?



Mestring - hvorfor…
Usynlige handicaps (inkl høretab):
90% har problemer med studiet pga. handicappet

45% mangler støtte til at studere
65% overvejer at stoppe – fordi fx høreteknikken ikke anvendes

(Berlingske Tidende, juni 2018, har spurgt 492 studerende)

Hvis vi kan påvise at de ting vi gør virker…
Kan vi måske udvikle de muligheder der er indenfor 
SPS for unge med høretab og sprede det ud til 
resten af landet…



Forældre, undervisere og de unge selv

Samfundsmæssig acceleration, krav om 
uddannelse, vilkårene i 
uddannelsessystemet (effektivisering)

Samspillet – spiller sammen og rammer –
ALLE er udsatte

MAVEPUSTER for unge med 
høretab 

Ny udsathed i ungdomslivet



Briskeby – et skoletilbud for unge med høretab i Norge

57 elever i alt på skolen – Videregående uddannelse på 3 år

I 2019 var der 20 afgangselever – alle gik til eksamen

Snittet var på 4,3 i skriftlig og mundtlig eksamen

En afgangselev gik ud med topkarakter i ALLE fag fra både Vg2 og Vg3



Formål med denne gang

Styrke fællesskabet

Opbygge netværket

Fylde viden på 

Mulighed for at handle og mestre

Erfaringsudveksling

Dykke ned i dilemmaer



Rystesammen-aktivitet



Pause
Vi ses kl. 15:30



GUIDE - SPS

Arena: 

På skolen

1: Udredning
Skolen giver besked til 
STUK om SPS-behovet
Hørekonsulenten på 

IKH/CFK/K&T udreder
Hørekonsulenttimer 

anvendes

2: Ansøgning
STUK behandler SPS-

ansøgning
Hørekonsulenttimer

Høreteknik
Studiestøttetimer

Sekretærhjælp
Tolk

3: Afklaring
TONAX leverer den høreteknik der skal 

afprøves
Studiestøtten hjælper din vejleder dig 

med at afklare
Sekretærhjælpen leveres af DUOS, men 

sekretæren kan være en 
studiekammerat

Levering af tolk afhænger af formen der 
vælges (tegnsprog- eller skrivetolkning) 

STUK tager beslutning om bevilling

4: Levering af høreteknik
TONAX er ansvarlig for 

leveringen
Hørekonsulenten tager 
sig af den pædagogiske 

opfølgning

5: Oplæring
Tonax skal sættes dig ind i 

den tekniske brug af 
høreteknikken

Hørekonsulenten tager sig af 
oplæringen hos lærere og 

dine medstuderende

6: Opfølgning
Skolen har ansvaret for at 

høreteknikken anvendes og de 
andre dele af SPS-bevillingen 

kører som de skal
Skolen følger op hvis der er brug 

for justering/regulering af 
sekretærhjælpen, tolkningen osv.

7: Reparation eller justering
Skolen giver besked til Tonax hvis 

udstyret skal repareres
Hørekonsulenten kontaktes hvis 

der skal justeres i bevillingen eller 
er brug for yderligere/mere/ny 

oplæring/instruktion

9: Overgange
Skolen skal kontakte SPS, hvis du flytter til et 

andet uddannelsessted og skal sikrer en 
overflytning af din bevilling. Den gamle skole 

skal huske at lukke sagen, så den nye kan åbne 
den

Rykker du videre til en ny uddannelse skal der 
søges på ny til den pågældende uddannelse

8: Løbende vurdering
Skal der ændres i 

bevillingen/søges om noget 
nyt/andet

Har behovet ændret sig
Er timerne /støtten passende

Passer tolkeformen

Jeg skal have 
fat i min 

hørekonsulent



GUIDE – DINE MULIGHEDER
Kommunikationscenter

Hørekonsulenter
Rådgivning & vejledning vedr. 

hjælpemidler, SPS, 
handicaptillæg og 

høreudfordringer i job
Justering af høreapparater

Hjælpemidler privat
Undervisning

Høreklinik/audiologisk afdeling
Høreapparatbehandling og 

justering
CI

Audiogram
Ørepropper

Vær OBS på ventelister og frit 
valg af behandlingssted 

herunder privat/offentlig

18 år
Du skal selv styre og følge op på 

behandlingen af 
høreapparater/CI/BAHS

Ansøge om nyt hvert 4/6/6 år eller 
hvis der er ændringer i din hørelse

Sørge for hjælpemidler

Jobcenter
Har du brug for 

hjælpemidler/tolk/personlig 
assistance/isbryderordning 

m.m. i job skal det bevilges her
Du kan få vejledning af din 

hørekonsulent på 
kommunikationscentret

Uddannelse/SPS
Vejledning hos hørekonsulenten 

på kommunikationscentret
SPS søges via skolen
Hørekonsulenttimer

Høreteknik
Studiestøttetimer

Sekretærhjælp
Tolk

Vær OBS på muligheder til 
eksamen og søg alt i god tid

Handicaptillæg søges via skolen. 
Sæt dig grundigt ind i 

betingelserne

Foreninger
Høreforeningen

Ungdomsudvalg – ungdomslejr
Erhvervsaktive – fyraftensmøder og 

inspirationsweekender
Tinnitus, meniere, døvblevne, forældre og børn

Netværksgrupper
Decibel – en forening for børn, unge og forældre

Castberggård
Et sted for mennesker med høretab og døve

Job- & udviklingscenter der yder vejledning og laver kurser
STU-tilbud og undervisningshold for alle grupper

SoMe netværk
Campus

Højskole med både korte og lange forløb

Jeg skal have 
fat i min 

hørekonsulent

• På vej til en ungdomsuddannelse
• På vej til en videregående 

uddannelse
• Fået et job
• Fyldt 18 år

Arena: 
Ung med 
høretab



Eksamen



Netværk



Fysisk aktivitet

17:30 – 18:00



Festmiddag & hygge i Johannesstuen

Festmiddag - 1 øl/vand/vin med – resten af dine drikkevarer er for egen 
regning

Festmiddagen er i spisesalen kl. 18:30…

Derefter er der hygge, snak – måske spil i Johannesstuen

Morgenmad i spisesalen kl. 7:30 – 8:15
Sengetøj og nøgler
Programmet starter kl. 8:30



Godmorgen



Drømmefabrikken



CI, HA, HTH Udtrætning, energi

Høretaktik & strategier



Hjernen



Hjernen



Træthed



Pause

Vi ses kl. 10:30



Rygsækfortælling



Hestefortælling



Stolefortælling



Hvordan synes du stolen skal være?



Fire gode solide ben
Høreapparater/CI/høreteknik

Bevillinger, dispensationer…

Studiested, SPS, vejleder, lærere, studiekammerater, praktiksted

(viden, forståelse, hensyn..)

Dig selv (viden, tanker om dit høretab, taktik, strategier..)



Gætteleg



Gode ideer

Justering af høreapparater, udskiftning..

Gå til ørelæge hvis der ændringer i hørelsen

Bolde under stolene – akustik og god lyd – mindske støj

Lys på munden – mundaflæsning – ryggen mod lyset

Drejelig stol, så du kan bevæge dig mod den der taler i klassen

Luk vinduerne, skift den larmende projektor ud…

…





Hvad gør du?
Oftest anvendt taktik Taktik jeg bruger en 

gang i mellem
Taktik jeg aldrig 
bruger

Denne her vil jeg 
gerne bruge mere

Smiler og gør det jeg 
har forstået

”overtager samtalen” 
og drejer den i en 
retning, så jeg styrer 
hvad der tales om

Gør opmærksom på, 
at jeg ikke er med

Gentagelsesstrategien

Afventer bevidst
Lytter mere aktivt og 
håber at fange det

Siger til



Analyse af jeres strategier
Hvad bruger du oftest?

Hvorfor bruger du den?

den virker

jeg kender ikke andre

jeg tør ikke at gøre andet



At skabe forandring

Den sidste kolonne til højre i skemaet



Forandring
Vaner

Tager tid

Analyser – strategier

Beslut dig – hvad vil du gøre fremover

Find en ambassadør (bakke op, støtte, hjælpe, holder dig fast i, måske 
gå lidt foran…)



Sten
Put en sten i lommen



Postkort
Fra mig til mig / kære mig

Jeg er allerede god til at håndtere mit høretab 

Jeg kan allerede det her…

På mestringskurset er jeg blevet

opmærksom på…

blevet klogere på...

har jeg fået viden om…

besluttede jeg, at jeg vil ændre…



Pause - frokost

Vi ses kl. 13:00 





Afslutning og evaluering



Hva’ nu?
Sommermøde#2
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Skemaer

Transportgodtgørelse

Underskrifter

Samtykker Castberggård 2 stk/AUMI 1 stk

Startskemaer

Individuelle skemaer – spørgeskema & Forandringsmål




