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

Målgruppen:
Børn i alderen 0-6 år med høretab.
Barnet skal være audiologisk behandlet
med høreapparat eller cochlar implant.
Der skal være hørefaglige
problemstillinger, som den lokale
hørekonsulent ønsker hjælp til.
Formål:
Formålet er at støtte op om barnets høremæssige og sproglige
udvikling.
Indhold:
Småbørnsrådgivningens konsulentbistand kan bestå af alle eller
nogle af følgende elementer:
Lyd- og sprogstimulering, herunder kontinuerlig evaluering
af barnets udbytte af den audiologiske behandling.
Vejledning til forældre og daginstitutionspersonale omkring
barnets hørelse, teknik og stimulering af barnet sprogligt og
generelt.
Vejledning til kommunale fagpersoner, PPR /talehørekonsulenten og sagsbehandler omkring barnets og
familiens specifikke behov.
Udredning af hørelsen samt den kognitive og motoriske
udvikling.
Samarbejde med audiologisk afdeling, herunder også
Vestdansk CI- Center, omkring barnets audiologiske
behandling og tuning.

Mulighed for bistand fra Center for Høretabs psykolog og
fysioterapeut i begrænset omfang. Hvis der er behov for en
egentlig udredning, må dette bestilles.
Informationskursus over 3 gange ét døgn med overnatning.
Forældregrupper lokalt.
Deltagelse i netværksbørnehave med fagligt indlæg til den
medfølgende voksne.
Form:
Forløbet kan se således ud:
Startmøde, hvor PPR/tale-hørekonsulenten indkalder de
relevante kommunale fagpersoner sammen med
forældrene og småbørnshørekonsulenten for at afklare
ansvarsfordelingen.
Dialogen mellem småbørnshørekonsulenten og de
ansvarlige i kommunen undervejs i forløbet er meget vigtig
for kontinuiteten for forældrene. Formen på denne dialog
aftales individuelt.
Der udarbejdes statusrapport i forhold til ydelsens omfang.
Hvis konsulentbistanden ydes over længere tid, skal der
hvert halve år afholdes statusmøde med forældrene og de
involverede fagpersoner. PPR/tale-hørekonsulenten
indkalder til mødet og skriver referat.
”Udslusning” til det lokale PPR/tale-hørekonsulent system
aftales i god tid med et individuelt tilrettelagt forløb.

Henvisning:
Kommunens PPR/tale-hørekonsulent henviser efter aftale med
barnets forældre. Henvisning sker på indstillingsskema, der kan
rekvireres hos Center for Høretab på 76 20 11 00 eller hentes på
www.cfh.dk

