Temadag for talehørekonsulenter
med relation til elever med høretab
2019
Specialrådgivningen til børn og unge med høretab er et
konsortiesamarbejde mellem Center for Høretab (CfH) i
Fredericia og Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i
Aalborg. Specialrådgivningen er landsdækkende leverandør
af rådgivning, udredning og kurser m.m. til kommuner,
borgere m.fl. i de mest specialiserede sager. Ydelsen er
finansieret af Socialstyrelsen/VISO-KaS og
lovgrundlaget er Lov om Social Service,
Lov nr. 722 af 25.06.2014.
Ydelserne er uden udgift for henvender bortset
fra eventuelle udgifter til forplejning, tolk, og
andre følgeudgifter.

Kontakt for yderligere
information om kurserne:
Konsulent Anne Søbye
anne.soebye@rn.dk

Center for Høretab
Merkurvænget 2
7000 Fredericia
Telefon: 99 44 33 33

Center for Døvblindhed og Høretab
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Telefon: 97 64 72 00

Center for Høretab

Temadag for talehørekonsulenter
med relation til elever med høretab
Indhold

Kom til en dag, hvor der bliver mulighed for
• at blive opdateret på viden om, og konsekvenser af, et høretab
• at blive inspireret til arbejdet med elever med høretab
• erfaringsudveksling med kollegaer i rådgivningsarbejdet omkring
elever med høretab
Der vil blive knyttet an til Forløbsbeskrivelsen: ”Rehabilitering og
undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år”,
hvis indhold forventes kendt af deltagere.
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Formål:

Målgruppe:

Temadagens indhold:

Pris:

At tilbyde talehørekonsulenter/talehørepædagoger/hørelærere
mulighed for at blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i
forbindelse med elever med høretab i lokale skoler.

• Hvordan kan opgaven løftes?
• Høreteknisk udstyr, information og ”Hands on”
• Samarbejde med Audiologisk afdeling/høreklinik
• Oplæg fra en ung med høretab
• Materialecentret – information og udstilling
• Erfaringsudveksling

Talehørekonsulenter, talehørepædagoger, hørelærere og andre, der
arbejder i PPR regi med rådgivende funktion omkring elever med
høretab.

500 kr. der dækker forplejning og materialer.

Tid:

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 9.00 – 15.30.

Tilmeldingsfrist:

Mandag d. 7. januar 2019.

Sted:

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Undervisere:

Konsulenter fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
samt gæstelærere.
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Elektronisk
tilmelding på
www.kursus.rn.dk

Formålet med Specialrådgivningen er, i tæt samarbejde med PPR
eller lignende instans og andre relevante fagpersoner, at medvirke til
at fremme og kvalificere indsatser over for elever med høretab.
Specialrådgivningen skal understøtte elevernes auditive, sproglige,
kommunikative, kognitive og psykosociale udvikling og trivsel.
Rådgivningen ydes til lærere og pædagoger i skoler, SFO’er,
ungdomsuddannelser og institutioner samt forældre.

Tilmeldingsvejledning:

Som ny bruger på www.kursus.rn.dk skal man have oprettet et login.
Har man tidligere været tilmeldt kursus via kursusportalen, skal man
logge ind med sit brugernavn og kodeord. Har man glemt brugernavn
og kodeord, kan man få hjælp af sekretær Marianne Nielsen på mail
mariani@rn.dk

Ny bruger:

Log på www.kursus.rn.dk. Klik på ”Ny bruger” og følg vejledningen.

Ydelsen indeholder bl.a.:

• Rådgivning i forhold til de pædagogiske, tekniske, fysiske og
psykiske aspekter, der er forbundet med at have en elev med
høretab i klassen.
• Rådgivning i forhold til undervisning af elever med høretab.
• Afprøvning og vurdering af høretekniske hjælpemidler.

For at finde det aktuelle kursus skrives der i søgefeltet: ”Temadag for
talehørekonsulenter der har relation til elever med høretab 2019”.
Når kurset kommer frem, kommer man ind på tilmeldingen ved at
klikke på ”Temadag for talehørekonsulenter der har relation til elever
med høretab 2019”.

• Rådgivning i forhold til hørelse og høreteknik, herunder den
pædagogiske anvendelse af høreteknisk udstyr.

I bunden af siden kan man tilmelde sig ved at trykke ”tilmelding”.

• Kurser og temadage for lærere, pædagoger, talehørelærere, m.fl.,
der arbejder med elever med høretab.

Der vil blive tilsendt en bekræftelse på tilmeldingen.

• Akustiske målinger af klasselokaler.

Der er yderligere hjælp at hente på: https://rn.plan2learn.dk.
Bemærk: Kurset kan fra kursistens side aflyses indtil 1 måned før første
kursusdag uden økonomiske konsekvenser. Aflysning mindre end 1 måned
før første kursusdag vil medføre krav om betaling af kursusprisen.
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