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

Skolerådgivningen – Udredning af skolebørn
Udredning i skolerådgivningen er et tilbud målrettet elever med
høretab.
Udredning sker i et tværfagligt team bestående af audiologiassistent, tekniker, hørekonsulent, psykolog og ergoterapeut,
således at elevens hele situation kan vurderes.

Formålet
At støtte inkluderingen af elever med høretab i den konkrete
skoleplacering.

Indhold:
Et forløb planlægges ud fra ønsker og behov beskrevet lokalt.
Indledende skolebesøg
Forud for udredningen aflægger personale fra skolerådgivningen
indledende besøg i elevens skole og eventuel fritidstilbud. Der
afholdes et afklarende møde på skolen med forældre og fagfolk
omkring eleven, hvor der udveksles informationer i relation til
udredningen samt afklares forventninger til forløbet.
Udredningsdage på Center for Høretab
Forløbet strækker sig over fire sammenhængende dage på Center
for Høretab. Det forventes, at forældrene deltager i forløbet.
Konkrete områder i forløbet:





Høretekniske målinger og evt. afprøvning af relevant
kommunikationsteknisk udstyr.
Høreapparater/CI samt eventuelt kommunikationsteknisk
udstyr ses efter.
Hørepædagogiske observationer og eventuelle test.
Udredning hos psykolog.









Udredning hos ergoterapeut.
Der arbejdes med elevens forståelse og accept af høretab
samt gode mestringsstrategier
På baggrund af udredningsforløbet udfærdiges en rapport
fra de implicerede faggrupper. Rapporten indeholder forslag
til fremtidige foranstaltninger.
Der afholdes en konference, hvor rapportens indhold
fremlægges. I konferencen deltager forældre, personale fra
den lokale skole, talehørepædagog og evt. psykolog fra
lokalt PPR. Der er mulighed for at invitere yderligere
relevante personer (sagsbehandler m.fl.)
Fra Skolerådgivningen deltager hørekonsulent, psykolog og
ergoterapeut samt evt. audiologiassistent.
Rapporten sendes efterfølgende til forældre, skole, PPR og
audiologisk afdeling.

Opfølgende konsulentbesøg
På baggrund af udredningsforløbet og den efterfølgende konference
er der mulighed for at få opfølgende konsulentbesøg lokalt.
Indholdet i disse besøg vil være forskelligt - alt efter hvilke områder,
det er besluttet at arbejde videre med lokalt ud fra beslutningerne
på konferencen.

Henvisning:
Henvisning sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Henvisningsskema kan hentes på www.cfh.dk > skolebørn >
skolerådgivningen > udredning af skolebørn

Økonomi
Transportudgifter til forældre dækkes af Center for Høretab efter
gældende regler.

Region Sy�rk

