Børnehørekursus 2019
Et tilbud til skoleelever med høretab

Til eleven
Har du lyst til at bruge nogle dage i den næst-sidste uge inden
sommerferien sammen med andre børn og unge med høretab?
Der er i år plads til 40 børn og unge.
Søndag d. 16. juni – torsdag d. 20. juni.
Børnehørekurset foregår på - Castberggaard - et fantastisk sted, som ligger i Urlev tæt på Hedensted.
Vi skal bo på værelser, bruge de gode gruppelokaler og andre fælleslokaler. Der er en
stor idrætshal - boldbaner og en kæmpe bålplads samt andre gode udeområder.
Der er mulighed for mange forskellige aktiviteter og gode muligheder for at være
sammen på kryds og tværs af grupperne.
Der er også planlagt forløb, hvor du kan lære om dit høreapparat/CI, hørekurve,
høretaktik, teknik, mestring af høretab, strategier, kommunikation og meget mere.
Du kan møde nye kammerater, som du kan holde kontakt med når børnehørekurset
er slut.
Vi hjælper med adresseliste, telefonnumre og mailliste.
Torsdag slutter vi af med at indbyde dine forældre til en samtale, inden I kører hjem.
Du kan se flere billeder fra Castberggaard på www.cbg.dk

Til Forældre.
Specialrådgivning ved Center for Høretab arrangerer Børnehørekursus for elever fra
3. – 9. klasse, som går i et lokalt skoletilbud.
Formålet er:




At møde andre børn, med et høretab udveksle erfaringer og skabe netværk.
At skabe mulighed for en bedre forståelse, accept og mestring af egen situation.
At få indblik i - og viden om høreteknisk udstyr.

Der vil udover de planlagte aktiviteter, hvor vi bl.a. vil tage emner op relateret til
hørelse og høretab også være frie aktiviteter.
I skal selv aflevere jeres barn søndag den 16. kl. 16.00 på
Castberggård, Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted
Den sidste dag – torsdag den 20. - inviteres I til en samtale med jeres barns gruppeleder.
Samtalerne planlægger vi tidsrummet fra kl 14-17
I vil blive budt på kaffe og kage, og der vil være lejlighed til at tale med de andre børn
og forældre.
Efter BørneHøreKurset udfærdiges en kort rapport, der sendes til
talehørekonsulenten ved PPR, til skolen, til høreklinik og til forældrene.
Kontakt dit barns talehørekonsulent i kommunen, hvis jeres barn ønsker at være med
på kurset.
Talehørekonsulenten kan søge om optagelse på BørneHøreKurset og sørger for
tilmeldingen.
Hvis jeres barn bliver optaget på kurset, får I tilsendt yderligere materiale.
Tirsdag den 25. juni inviteres barnets klasselærer og talehørekonsulent til en samtale
på Center for Høretab, omkring kursusforløbet.

Hva’ sa’ de?


”Jeg blev overrasket over, at vi skulle lave så mange sjove ting”



”Det er spændende at høre om de andre”



”Det er mega sjovt… Det hele har været super fedt”



”Det har været en fantastisk oplevelse”



”Jeg har lært nye at kende på en anderledes måde”



”Jeg er glad for at jeg tog med”

