Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab

Skolerådgivning - Konsulentbistand

Målgruppen:
Skoleelever med høretab:
 i almindelig folkeskole, privatskole eller efterskole
 i specialklasse eller specialskole
Barnet skal være audiologisk behandlet med høreapparater, CI,
BAHA eller på anden vis have audiologiske vanskeligheder.

Formål:
At støtte inkluderingen af eleven i den konkrete skoleplacering.
Konsulentbistanden ydes lokalt til eleven og de voksne omkring
eleven.

Indhold:
Indenfor:
Audiologisk behandling/teknisk udstyr
Pædagogiske opgaver/didaktiske overvejelser
Voksensamarbejde - forældre, pædagogisk personale m.fl.
kan konsulentbistanden bestå af nogle eller alle følgende
elementer:
 Vejledning til og sparring med skolens personale vedrørende
elevens hørelse, teknik, anvendelse af støttetimer og indsats
omkring elevens undervisning og læring.
 Vejledning til forældre vedrørende hørelse, teknik,
læringsstrategier og personlighedsudvikling.
 Vejledning til kommunale fagpersoner, PPR og sagsbehandler
omkring elevens og familiens specifikke behov og muligheder.
 Samarbejde med audiologisk afdeling/CI-center omkring
elevens audiologiske behandling.
 Mulighed for bistand fra Center for Høretabs psykolog og
fysioterapeut i et begrænset omfang. Hvis der er behov for
egentlig udredning, kan dette rekvireres.
 Mulighed for bistand fra teknisk personale i et begrænset
omfang i forhold til hørelse og kommunikationsteknisk udstyr.

Konsulentbistanden kan ydes som kontinuerlige besøg, som en
koncentreret konsultativ indsats over en kort periode eller sparring
til ad hoc-opgaver, f.eks. på mail eller telefon.
Detaljeret liste over muligheder findes på vor hjemmeside
www.cfh.dk under skolebørn
Se i øvrigt relevante kurser
https://ckv.plan2learn.dk/

Form:
Konsulentbistanden gives i et samarbejde mellem den lokale talehørekonsulent, forældre, skole og konsulenten fra Center for
Høretab.
Dette samarbejde skal alle parter være indforstået med, inden
forløbet sættes i gang.

Proceduren kan se således ud:
Indledende møde med en ledelsesperson fra skolen, den lokale
tale-hørepædagog, forældre, klasselærer og støttelærer samt
hørekonsulenten fra Center for Høretab.
På dette møde fastlægges parternes opgaver.
Rammerne for samarbejdet beskrives.
En tidsramme aftales, og den lokale talehørepædagog afslutter
forløbet.
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