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Specialrådgivning til børn og unge med høretab har hermed fornøjelsen at præsentere
kursuskataloget for 2020. Som noget nyt er alle kendte kurser og temadage samlet i ét
katalog, der kan hentes elektronisk på vores hjemmesider.
Kataloget indeholder en bred vifte af vores faste kortere og længere kurser. Kurserne
er planlagt i et samarbejde mellem Center for Høretab, Fredericia samt Institut for Syn,
Hørelse og Døvblindhed, Aalborg.
Kurserne henvender sig landsdækkende til alle med interesse for børn med høretab.
Vi ønsker at formidle viden om emner relateret til børn og unge med høretab samt at
skabe erfaringsudveksling deltagerne imellem og netværksdannelse.
Der afholdes kurser tre steder i landet, Fredericia, Høje Taastrup og Aalborg. Mange af
kurserne afholdes alle tre steder, mens en del af kurserne kun udbydes enkelte steder.
I kataloget er kurserne lagt ind i tre faneblade, alt efter hvor de udbydes.
Er der ønsker om oprettelse af kurser, temadage m.m. som ikke aktuelt er opslået, er
man velkommen til at kontakte os.
Vi står gerne til rådighed i forhold til kurser, råd og vejledning:
Afdelingsleder Flemming Wang Jensen på mail: fwj@rsyd.dk eller telefon: 99 44 33 33
Afdelingsleder Ole Dyhrberg Andersen på mail: oda@rn.dk eller telefon: 20 48 40 02
Tilmelding til kurserne sker via vores hjemmesider.
For kurser, der afholdes i Fredericia, foregår tilmeldingen på www.cfh.dk eller direkte
på kursusplatformen https://ckv.plan2learn.dk
For kurser, der afholdes i Høje Taastrup og Aalborg, foregår tilmeldingen på
www.ishd.rn.dk eller kursusplatformen www.kursus.rn.dk
Se yderligere oplysninger under de tre faneblade – Fredericia (F), Høje Taastrup (HT),
Aalborg (AA).
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Indholdsoversigt
Fredericia (Side 6)
Tilmelding

Småbørn (side 7)
F1 Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab i
alderen 0-6 år
F2 Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab i
alderen 0-6 år
F3 Leg og læring – inspirationseftermiddage med auditive verbale læringsaktiviteter
F4 Hensigtsmæssige omgivelser for barnet med høretab
Skolebørn (side 11)
F5 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
F6 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
F7 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Øvrige (side 14)
F8 Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge med høretab
F9 Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge med høretab
F10 Bedsteforældredag
F11 Forældrekursus – viden og erfaringsudveksling
F12 Kommunikation og samvær i familier med børn med høretab
F13 Visuel kommunikation og tegnsprog

Høje Taastrup (Side 20)
Tilmelding

Småbørn (side 21)
HT1 Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med
høretab i alderen 0-6 år
HT2 Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med
høretab i alderen 0-6 år
HT3 Klar, parat, skolestart
HT4 Hensigtsmæssige omgivelser for barnet med høretab
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Kurser
2020
Skolebørn (side 25)
HT5 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
HT6 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Øvrige (side 27)
HT7 Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge med høretab
HT8 Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge med høretab
HT9 Bedsteforældredag
HT10 Træthed hos børn med høretab
HT11 At bruge sproget
HT12 Udredning af børn med høretab
HT13 Visuel kommunikation og tegnsprog

Aalborg (Side 34)
Tilmelding

Småbørn (side 35)
AA1 Småbørn med høretab i alderen 0-6 år
AA2 Inspirationsdag for dagplejere/pædagoger og småbørn med høretab 0-6 år
AA3 Introaften for forældre og pårørende til børn med høretab i alderen 0-6 år
AA4 Inspirationsdag for dagplejere/pædagoger og småbørn med høretab 0-6 år
AA5 Introaften for forældre og pårørende til børn med høretab i alderen 0-6 år
AA6 Klar parat skolestart
Skolebørn (side 41)
AA7 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
AA8 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
AA9 Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Øvrige (side 44)
AA10 Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge med høretab
AA11 Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge med høretab
AA12 Træthed hos børn med høretab
AA13 At bruge sproget
AA14 Udredning af børn med høretab

5

Fredericia
TILMELDING
Tilmelding til kurser på Center for Høretab i Fredericia sker på Center for
Kommunikation og Velfærdsteknologis kursustilmeldingsplatform
www.CKV.Plan2Learn.dk
Oprettelse som bruger:
Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger i systemet, skal du først
oprette dig som bruger, hvorefter du kan tilmelde dig det ønskede
kursus.
Se evt. en lille vejledningsvideo om brugeroprettelse på
https://www.youtube.com/watch?v=GAtoKKTcASQ&feature=youtu.be
Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enten:
Alice Mikkelsen på tlf. 99 44 33 33 eller mail alice.mikkelsen@rsyd.dk eller
Finn B Petersen på tlf. 51 81 09 88 eller mail finn.brocher.petersen@rsyd.dk
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SMÅBØRN
F1

Kursustitel: Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med
høretab i alderen 0-6 år
Målgruppe: Pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab i
lokalt tilbud
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisinformation om høretab og høreteknisk udstyr
• Høretabets indflydelse på barnets høremæssige, sproglige, motoriske, emotionelle
og sociale udvikling
• Stimulering af hørelse, sprog og kommunikation, herunder anvendelse af principper
fra AVT-metoden
• Viden om høreapparater, Cochlear Implant, BAHS samt høreteknisk udstyr
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Mandag d. 16. og tirsdag d. 17. marts 2020, begge dage kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 14. februar 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33

7

F2

Kursustitel: Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med
høretab i alderen 0-6 år
Målgruppe: Pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab i
lokalt tilbud
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisinformation om høretab og høreteknisk udstyr
• Høretabets indflydelse på barnets høremæssige, sproglige, motoriske, emotionelle
og sociale udvikling
• Stimulering af hørelse, sprog og kommunikation, herunder anvendelse af principper
fra AVT-metoden
• Viden om høreapparater, Cochlear Implant, BAHS samt høreteknisk udstyr
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Mandag d. 21. og tirsdag d. 22. september 2020, begge dage
kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 21. august 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F3

Kursustitel: Leg og læring – inspirationseftermiddage med auditive verbale læringsaktiviteter
Målgruppe: Forældre, bedsteforældre, pædagoger, dagplejere og andre interesserede med relation til børn med høretab i alderen 0-6 år (gerne med barn)
Formål: At hente inspiration blandt materialerne på legeteket til leg og læring i det
sprogstimulerende arbejde.

Kursusbeskrivelse:

Dagene forløber som 4 temaeftermiddage af to timers varighed med korte oplæg,
praktiske øvelser og erfaringsudveksling:
• Kommunikative/Pragmatiske færdigheder – leg og læring
• Ordforråd /Leksikale færdigheder – leg og læring
• Grammatiske færdigheder – leg og læring
• Udtale/Fonologiske/prosodiske færdigheder – leg og læring
Dato/tidspunkt: Kommer senere, se CfH´s hjemmeside
Kursussted: Legeteket, Center for Høretab
Max. og min. antal: Max. 15 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 50 kr.
Forplejning: Kaffe og kage
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 9944 3333
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F4

Kursustitel: Hensigtsmæssige omgivelser for barnet med høretab
Målgruppe: Kurset henvender sig til forældre og professionelle, som arbejder
med småbørn med høretab mellem 0 og 6 år
Formål: At have fokus på, hvordan omgivelserne kan optimeres og bruges til at
støtte barnet med høretab til at deltage i lege og aktiviteter.

Kursusbeskrivelse:

• Akustik, overflade og materialer
• Indretning af rum med legehjørner mm.
• Forstyrrende baggrundsstøj
• Sansebearbejdning og hvordan omgivelser kan være støttende eller forstyrrende
for barnets deltagelse
• Cases fra dagligdagen kan mailes til kursuslederen 14 dage før kursusstart
Kurset varer 2 timer
Dato/tidspunkt: Kommer senere
Kursussted: Center for Høretab. Merkurvænget 2. 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 15 deltagere
Kursusansvarlig: Luise Christensen, ergoterapeut
Pris: 50 kr.
Forplejning: Kaffe og kage
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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SKOLEBØRN
F5

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogisk og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Elevens behov for særlige indsatser - pædagogisk, fagligt, socialt
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Mandag d. 31. august og tirsdag d. 1. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 26. juni 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Lægges på Plan2Learn
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F6

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogiske og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Elevens behov for særlige indsatser - pædagogisk, fagligt, socialt
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Mandag d. 7. og tirsdag d. 8. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 7. august 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Lægges på Plan2Learn
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F7

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler.
Formål: At tilbyde lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
grundlæggende viden om og indsigt i de pædagogiske, trivselsmæssige, audiologiske og høretekniske konsekvenser et høretab kan have for eleven.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogiske og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Elevens behov for særlige indsatser - pædagogisk, fagligt, socialt
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Mandag d. 9. og tirsdag d. 10. november 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 9. oktober 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Lægges på Plan2Learn
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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ØVRIGE
F8

Kursustitel: Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge
med høretab
Målgruppe: Talehørekonsulenter, talehørepædagoger og andre, der arbejder i
PPR-regi med rådgivende funktion omkring børn og unge med høretab (0-18 år)
Formål: At blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse med
børn og unge med høretab i dagtilbud og skoler.

Kursusbeskrivelse:

• 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
Dato/tidspunkt: Onsdag d. 2. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. august 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab suppleret med gæsteundervisere
Pris: 550 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F9

Kursustitel: Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge
med høretab
Målgruppe: Talehørekonsulenter, talehørepædagoger og andre der arbejder i
PPR-regi med rådgivende funktion omkring børn og unge med høretab (0-18 år)
Formål: At blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse med
børn og unge med høretab i dagtilbud og skoler.

Kursusbeskrivelse:

• 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
Dato/tidspunkt: Onsdag d. 9. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. august 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab suppleret med gæsteundervisere
Pris: 550 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F10

Kursustitel: Bedsteforældredag
Målgruppe: Bedsteforældre og andre nære pårørende til børn med høretab
Formål: At få indblik i høretabets indflydelse på barnebarnets udvikling og styrke
bedsteforældrenes mulighed for at være ressourcepersoner for familien og barnebarnet.

Kursusbeskrivelse:

• Oplæg om høretabets indflydelse på et barns tilegnelse af sproglige og sociale
færdigheder
• Idéer til hvordan man kan støtte op om barnebarnets sproglige færdigheder
• Indtryk fra livet med et høretab
• Udveksle erfaringer om at have et barnebarn med høretab
Dato/tidspunkt: Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 9.00-14.00
Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 3. september 2020
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 36 og min. 8 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 300 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, let frokost, eftermiddagskaffe
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F11

Kursustitel: Forældrekursus – viden og erfaringsudveksling
Målgruppe: Kurset henvender sig til forældre med børn, der er audiologisk
behandlet
Formål: Med udgangspunkt i de enkeltes familiers behov og historie tilrettelægges
to kursusdage, der giver mulighed for at erfaringsudveksle med andre familier.

Kursusbeskrivelse:

På kurset vil I få viden om hørelse, høretab, akustik og høreteknisk udstyr samt blive
præsenteret for høretræning, sprogudvikling og sprogstimulering. Endvidere vil I
blive præsenteret for mulige psykologiske og sociale udfordringer et høretab kan
medføre.
Dato/tidspunkt: Kurset afholdes over to fredage, begge dage kl. 9.00-15.30. Datoer
følger.
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 5 og min. 2 familier
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F12

Kursustitel: Kommunikation og samvær i familier med børn med høretab
Målgruppe: Forældre til børn, der er audiologisk behandlede, og som udfordres af
kommunikation med barnet
Formål: Med udgangspunkt i den enkelte families behov og historie tilrettelægges
kurset med et indhold, der er aktuelt for den enkelte familie, således at der er konkret inspiration til hverdagen.

Kursusbeskrivelse:

Via undervisning om sprogudvikling og sprogstimulering samt konkret sparring
ud fra aktuelle filmoptagelser med forældre og barn fokuseres der på initiativer og
den positive kontakt i familien. Barnet deltager i kurset, hvor der vil være pasning
imellem filmoptagelserne.
Dato/tidspunkt: Kurset foregår over to dage fra kl. 9.00-15.30 med ugers
mellemrum. Der oprettes hold efter behov. Kontakt Center for Høretab
Kursussted: Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia
Max. og min. antal: Max. 3 familier
Kursusansvarlig: Hørekonsulent Dorte Skovgaard
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/te med brød formiddag og eftermiddag samt en let frokost
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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F13

Kursustitel: Visuel kommunikation og tegnsprog
Målgruppe: Forældre, pårørende og fagfolk
Formål:
• At tilbyde grundlæggende viden om visuel kommunikation og tegnsprog.
• At øge kvaliteten af det kommunikative samvær med et barn, en ung eller en
voksen med verbal-kommunikative udfordringer.

Kursusbeskrivelse:

Kurserne oprettes efter behov og tilrettelægges med afsæt i konkret formulerede
behov for:
Tegn til Tale
Dansk med støttetegn
Tegnsprog
- For begyndere, øvede, brush up eller efter behov.
Dato/tidspunkt: Oprettes efter behov. Kontakt Center for Høretab
Kursussted: På Center for Høretab i Fredericia, i hjemmet eller på institutionen
Max. og min. antal: Små og større hold efter behov
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: Fastsættes i forhold til det enkelte kursus
Forplejning: Afhængig af kursusomfang
Materiale: Udleveres på kurset
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Alice Mikkelsen, Center for Høretab, cfh@rsyd.dk, tlf. 99 44 33 33
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Høje
Taastrup
TILMELDING
Tilmelding til kurser foregår på www.kursus.rn.dk.
Som ny bruger på www.kursus.rn.dk skal du oprette et login. Tryk på ”Ny bruger”
og følg vejledningen.
Hvis du tidligere har været tilmeldt et kursus igennem kursusportalen, logger du
ind gennem din brugerprofil, hvorefter du kan tilmelde dig det ønskede kursus.
I søgefeltet angives navnet på det ønskede kursus. Vælg ”Tilmelding” i nederste
højre hjørne og følg vejledningen.
Når tilmeldingen er gennemført, vil du modtage en bekræftelse på mail.
Bemærk:
Du kan uden økonomiske konsekvenser aflyse deltagelse indtil 1 måned før
1. kursusdag.
Aflysning mindre end 1 måned før 1. kursusdag vil medføre krav om betaling af
kursusprisen.
Afgiften for kursusdeltagelse omfatter følgeudgifter til forplejning, materialer etc.
Kontakt for yderligere information vedrørende kurser:
Afdelingsleder, Ole Dyhrberg Andersen, oda@rn.dk, tlf. 20 48 40 02.
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SMÅBØRN
HT1

Kursustitel: Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med
høretab i alderen 0-6 år
Målgruppe: Pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab i
lokalt tilbud
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisinformation om høretab og høreteknisk udstyr
• Hands-on øvelser i brug af høreapparater, Cochlear Implant, BAHS samt høreteknisk udstyr
• Høretabets indflydelse på barnets høremæssige, sproglige, motoriske, emotionelle og sociale udvikling
• Stimulering af hørelse, sprog og kommunikation, herunder anvendelse af
principper fra AVT-metoden
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 21. og onsdag d. 22. januar 2020, begge dage kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 18.12.2019
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max .24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT2

Kursustitel: Kursus for pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med
høretab i alderen 0-6 år
Målgruppe: Pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab
i lokalt tilbud
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisinformation om høretab og høreteknisk udstyr
• Hands-on øvelser i brug af høreapparater, Cochlear Implant, BAHS samt høreteknisk udstyr
• Høretabets indflydelse på barnets høremæssige, sproglige, motoriske, emotionelle og sociale udvikling
• Stimulering af hørelse, sprog og kommunikation, herunder anvendelse af
principper fra AVT-metoden
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 25. og onsdag d. 26. august 2020, begge dage kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 26.6.2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT3

Kursustitel: Klar parat skolestart
Målgruppe: Pædagoger og forældre
Formål: At formidle viden om betydningen af et høretab i forbindelse med
skolestart, og hvordan man bedst muligt kan støtte barnet i overgang til skole.

Kursusbeskrivelse:

Hvilken betydning kan et høretab have for barnets skoleparathed?
Hvilke udfordringer kan der være ved overgangen til skole for barnet med
høretab? Hvordan kan man forberede barnet på disse udfordringer i forhold til
pædagogik, teknik og læring?
Hvilke udfordringer kan barnet møde, når det starter i skole?
Dagen vil blive en blanding af oplæg ved underviserne og gruppearbejde ud fra
egne observationer omkring et konkret barn.
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 22. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d, 10. august 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusanvarlige: Pædagogiske konsulenter fra Specialrådgivningen
Pris: 550 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT4

Kursustitel: Hensigtsmæssige omgivelser for barnet med høretab
Målgruppe: Kurset henvender sig til forældre og professionelle, som arbejder
med småbørn med høretab mellem 0 og 6 år
Formål: At have fokus på, hvordan omgivelserne kan optimeres og bruges til at
støtte barnet med høretab til at deltage i lege og aktiviteter.

Kursusbeskrivelse:

• Akustisk, overflade og materialer
• Indretning af rum med legehjørner mm.
• Forstyrrende baggrundsstøj
• Sansebearbejdning og hvordan omgivelser kan være støttende eller forstyrrende
for barnets deltagelse
• Cases fra dagligdagen kan mailes til kursuslederen 14 dage før kursusstart
Dato/tidspunkt: Kommer senere. Kurset varer 2 timer
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 20 og min. 10 deltagere
Kursusansvarlig: Luise Christensen, ergoterapeut
Pris: 100 kr.
Forplejning: Kaffe/the og kage
Materialer: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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SKOLEBØRN
HT5

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med
høretab i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogisk og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Elevens behov for særlige indsatser - pædagogisk, fagligt, socialt
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 21. og onsdag d. 22. januar 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 18. december 2019
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT6

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med
høretab i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At give grundlæggende viden om høretab og den audiologiske behandling,
pædagogisk tilgang og trivselsproblematikker.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogisk og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Elevens behov for særlige indsatser - pædagogisk, fagligt, socialt
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 25. og onsdag d. 26. august 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 26. juni 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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ØVRIGE
HT7

Kursustitel: Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge
med høretab
Målgruppe: Talehørekonsulenter, talehørepædagoger og andre, der arbejder i
PPR-regi med rådgivende funktion omkring børn og unge med høretab (0-18 år)
Formål: At blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse med
børn og unge med høretab i dagtilbud og skoler.

Kursusbeskrivelse:

• 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
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 23. januar 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 18. december 2019
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab suppleret med gæsteundervisere
Pris: 550 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT8

Kursustitel: Temadag for talehørekonsulenter, der arbejder med børn og unge
med høretab
Målgruppe: Talehørekonsulenter, talehørepædagoger og andre, der arbejder i
PPR-regi med rådgivende funktion omkring børn og unge med høretab (0-18 år)
Formål: På temadagen får talehørekonsulenter/talehørepædagoger/hørelærere
mulighed for at blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse
med børn og unge med høretab i dagtilbud og skoler.

Kursusbeskrivelse:

• 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
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 26. juni 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab suppleret med gæsteundervisere
Pris: 550 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT9

Kursustitel: Bedsteforældredag
Målgruppe: Bedsteforældre og andre nære pårørende til børn med høretab
Formål: At give indblik i høretabets mulige indflydelse på barnebarnets udvikling
og styrke bedsteforældrenes mulighed for at være ressourcepersoner for familien
og barnebarnet.

Kursusbeskrivelse:

• Oplæg om høretabets indflydelse på et barns tilegnelse af sproglige og sociale
færdigheder.
• Idéer til hvordan man kan støtte op om barnebarnets sproglige færdigheder.
• Indtryk fra livet med et høretab.
• Udveksle erfaringer om at have et barnebarn med høretab.
Dato/tidspunkt: Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 9.00-14.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 21. februar 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 36 og min. 8 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 300 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, let frokost, eftermiddagskaffe
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20

29

HT10

Kursustitel: Træthed hos børn med høretab
Målgruppe: Forældre/pårørende, fagpersoner, der arbejder med børn og unge
med høretab
Formål: At skabe øget indsigt i og opmærksomheden på, at træthed kan være en
af konsekvenserne af et høretab, og at der potentielt kan opstå misforståelser af
børnenes/de unges adfærd. Desuden at drøfte mulige forslag til, hvordan barnet/
den unge kan støttes bedst muligt.

Kursusbeskrivelse:

Det er velkendt, at børn og voksne med høretab oplever problemer med træthed i
løbet af en dag. Den adfærd, der udløses af træthed, bliver måske ikke altid forstået som et udtryk for træthed, og børnene kan på den måde ofte blive misforståede
og fejlmødte, fordi trætheden kan komme til udtryk i nogle uhensigtsmæssige
adfærdsmønstre.
Det er derfor vigtigt, at omverdenen forstår, at der kan være en forklaring på den
adfærd, der kan være et udtryk for træthed, og det er vigtigt, at der bliver taget
de nødvendige hensyn. Der er udgivet et nyt materiale fra Materialecentret, hvor
problematikken beskrives, og hvor der gives nogle forslag til, hvordan børnene
støttes bedst muligt.
Dato/tidspunkt: Mandag d. 16. marts 2020, kl. 9.00-10.15
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 7. februar 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlig: Psykolog, Pia Solholt, fra Specialrådgivningen
Pris: 200 kr.
Forplejning: Kaffe, te og brød
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
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Kontaktperson ved tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20

HT11

Kursustitel: At bruge sproget
Målgruppe: Pædagoger, dagplejere og forældre
Formål: At formidle viden om de pragmatiske sprogvanskeligheder, der kan
optræde i forbindelse med et høretab, og om, hvordan man kan støtte børnenes
pragmatiske sprogfærdigheder.

Kursusbeskrivelse:

Et oplæg om børn med høretab og pragmatiske sprogvanskeligheder. Forskning og
praktisk erfaring viser, at der er relevant at have fokus på den sociale anvendelse
af sproget hos børn med høretab. Oplægget vil handle om, hvordan man får øje på
disse vanskeligheder, og hvordan man kan støtte børnene i at udvikle færdigheder
på området.
Der er i 2017 udgivet 2 materialer fra Materialecentret i Aalborg: ”Pragmatiske grundforudsætninger – børn med høretab 0-3 år” er et vejlednings- og inspirationsmateriale om udviklingen af de tidlige førsproglige og kognitive forudsætninger – forudsætninger, som er nødvendige for, at barnet senere kan udvikle egentlig pragmatiske
færdigheder.
”Pragmatiske færdigheder – børn med høretab 3-5 år”er et vejlednings- og inspirationsmateriale om udviklingen af pragmatiske færdigheder hos børn med høretab.
Dato/tid: Mandag d. 16. marts 2020, kl. 10.30-12.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 7. februar 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlig: Psykolog, Pia Solholt, fra Specialrådgivningen
Pris: 200 kr.
Forplejning: Let frokost og vand
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk.
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT12

Kursustitel: Udredning af børn med høretab
Målgruppe: fagpersoner
Formål: At formidle viden om de særlige problematikker, der knytter sig til
udredning af børn med høretab.

Kursusbeskrivelse:

Et oplæg om, hvad der er vigtigt at tage hensyn til i udredningen af børn med
høretab. Mange børn med høretab kan have andre vanskeligheder ud over høretabet, og det kræver viden både om høretab og om andre udviklingsvanskeligheder
at foretage en kvalificeret udredning, da der kan være en risiko for fejlvurdering.
I mange tilfælde kan det være en god idé at anvende dynamisk udredning, hvor
testmaterialerne og metoden tilpasses til det enkelte barn. Oplægget vil indeholde
principper for og idéer til dynamisk udredning.
Dato/tid: Mandag d. 16. marts 2020, kl. 13.00-15.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 7. februar 2020
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlig: Psykolog, Pia Solholt, fra Specialrådgivningen
Pris: 200 kr.
Forplejning: Kaffe, te og kage
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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HT13

Kursustitel: Visuel kommunikation og tegnsprog
Målgruppe: Forældre, pårørende og fagfolk
Formål:
• At tilbyde grundlæggende viden om visuel kommunikation og tegnsprog.
• At øge kvaliteten af det kommunikative samvær med et barn, en ung eller en
voksen med verbal-kommunikative udfordringer.

Kursusbeskrivelse:

Kurserne oprettes efter behov og tilrettelægges med afsæt i konkret formulerede
behov for:
Tegn til Tale
Dansk med støttetegn
Tegnsprog
- For begyndere, øvede, brush up eller efter behov
Dato/tidspunkt: Oprettes efter behov. Kontakt Center for Høretab
Kursussted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup
Max. og min. antal: Små og større hold efter behov
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: Fastsættes i forhold til det enkelte kursus
Forplejning: Afhængig af kursusomfang
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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Aalborg
TILMELDING
Tilmelding til kurser foregår på www.kursus.rn.dk.
Som ny bruger på www.kursus.rn.dk skal du oprette et login. Tryk på ”Ny bruger”
og følg vejledningen.
Hvis du tidligere har været tilmeldt et kursus igennem kursusportalen, skal du logge ind gennem din brugerprofil, hvorefter du kan tilmelde dig det ønskede kursus.
I søgefeltet angives navnet på det ønskede kursus. Vælg ”Tilmelding” i nederste
højre hjørne og følg vejledningen.
Når tilmeldingen er gennemført, vil du modtage en bekræftelse på mail.
Bemærk:
Du kan uden økonomiske konsekvenser aflyse deltagelse indtil 1 måned før
1. kursusdag.
Aflysning mindre end 1 måned før 1. kursusdag vil medføre krav om betaling af
kursusprisen.
Afgiften for kursusdeltagelse omfatter følgeudgifter til forplejning, materialer etc.
Kontakt for yderligere information vedrørende kurser:
Afdelingsleder, Ole Dyhrberg Andersen, oda@rn.dk, tlf. 20 48 40 02
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SMÅBØRN
AA1

Kursustitel: Småbørn med høretab i alderen 0-6 år
Målgruppe: Pædagoger, dagplejere og forældre
Formål: At give forældre samt pædagoger og dagplejere, der arbejder med småbørn med høretab viden om og indsigt i relevante pædagogiske og høretekniske
redskaber og metoder.

Kursusbeskrivelse:

Dag 1: Få viden om øret, hørelse og høretab samt høreteknisk udstyr.
På kurset vil vi komme omkring forskellige typer af høretab, hvordan et audiogram
aflæses, hvilke typer af høreteknisk udstyr, der kan bruges og i hvilke situationer.
Vi vil desuden tale om de lydmæssige forhold og deres betydning for et barn
med høretab samt give forslag og ideer til, hvordan man skaber gode rammer for
barnet.
Dag 2: Få viden om barnets sprogudvikling og høretabets indflydelse på barnets
auditive, kommunikative, sproglige og sociale udvikling.
Vi vil tale om tilgange og metoder til stimulering af hørelse, sprog og kommunikation, herunder anvendelse af principper fra AVT-metoden.
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 10. marts og tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 14. februar 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA2

Kursustitel: Inspirationsdag for dagplejere/pædagoger og småbørn med høretab
0-6 år
Målgruppe: Pædagoger, dagplejere og børn med høretab
Formål: At inspirere til aktiviteter, der kan støtte den auditive og sproglige
udvikling hos småbørn med høretab.

Kursusbeskrivelse:

To gange årligt afholder vi inspirationsdag for dagplejere/pædagoger og børn
med høretab, hvor der er mulighed for at møde andre, der arbejder med børn med
høretab og hvor børnene har mulighed for at møde andre børn med høreapparater
eller CI. I løbet af dagen vil der være planlagte aktiviteter, som støtter og styrker
den auditive og sproglige udvikling hos barnet med høretab, ligesom vi håber at
deltagerne vil komme med inspiration og gode ideer til hinanden.
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 23 april, 2020, kl. 9.00-14.00
Tilmeldingsfrist: Fredag den 20. marts
Kursussted: Center for Døvblindhed og Høretab, Hus 3, Sohngaardsholmsvej 59,
9000 Aalborg
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen.
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen
Pris: 225 kr.
Forplejning: Nærmere oplysninger følger
Materialer: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA3

Kursustitel: Introaften for forældre og pårørende til børn med høretab i alderen
0-6 år
Målgruppe: Forældre/pårørende
Formål: At formidle viden om høretab hos småbørn og betydningen heraf.

Kursusbeskrivelse:

Er du forældre og/eller pårørende til et barn med høretab, og har du/I behov for at
få viden om høretab og høretabets betydning for barnet og familien, afholder vi et
kort introkursus, to gange årligt.
Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med andre omkring det at være
forældre og pårørende til et barn med høretab.
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 14 maj 2020 kl. 18.30-21.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 17 april 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV.
Max. og min. antal: Max. 36 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen.
Pris: 50 kr.
Forplejning: Kaffe og kage
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA4

Kursustitel: Inspirationsdag for dagplejere/pædagoger og småbørn med høretab
0-6 år
Målgruppe: Pædagoger, dagplejere og børn med høretab
Formål: At inspirere til aktiviteter, der kan støtte den auditive og sproglige
udvikling hos småbørn med høretab.

Kursusbeskrivelse:

To gange årligt afholder vi inspirationsdag for dagplejere/pædagoger og børn med
høretab, hvor der er mulighed for at møde andre, der arbej¬der med børn med
høretab og hvor børnene har mulighed for at møde andre børn med høreapparater
eller CI. I løbet af dagen vil der være planlagte aktiviteter, som støtter og styrker
den auditive og sproglige udvikling hos barnet med høretab, ligesom vi håber, at
deltagerne vil komme med inspiration og gode ideer til hinanden.
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 8. oktober 2020, kl. 9.00-14.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 11. september 2020
Kursussted: Center for Døvblindhed og Høretab, Hus 3, Sohngaardsholmsvej 59,
9000 Aalborg
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen
Pris: 225 kr.
Forplejning: Børn medbringer madpakke
Materialer: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA5

Kursustitel: Introaften for forældre og pårørende til børn med høretab i alderen
0-6 år
Målgruppe: Forældre – pårørende
Formål: At formidle viden om høretab hos småbørn og betydningen heraf.

Kursusbeskrivelse:

Er du forældre og/eller pårørende til et barn med høretab, og har du/I behov for at
få viden om høretab og høretabets betydning for barnet og familien, afholder vi et
kort introkursus, to gange årligt.
Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med andre omkring det at være
forældre og pårørende til et barn med høretab.
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 18.30-21.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 25. september 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 36 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Pædagogiske konsulenter, Specialrådgivningen
Pris: 50 kr.
Forplejning: Kaffe og kage
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA6

Kursustitel: Klar, parat, skolestart
Målgruppe: Pædagoger og forældre
Formål: At formidle viden om betydningen af et høretab i forbindelse med skolestart, og hvordan man bedst muligt kan støtte barnet i overgang til skole.

Kursusbeskrivelse:

Hvilken betydning kan et høretab have for barnets skoleparathed?
Hvilke udfordringer kan der være ved overgangen til skole for barnet med
høretab? Hvordan kan man forberede barnet på disse udfordringer i forhold til
pædagogik, teknik og læring?
Hvilke udfordringer kan barnet møde, når det starter i skole?
Dagen vil blive en blanding af oplæg ved underviserne og gruppearbejde ud fra
egne observationer omkring et konkret barn.
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 14. august 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusanvarlige: Pædagogiske konsulenter fra Specialrådgivningen
Pris: 550 kr.
Forplejning: Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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SKOLEBØRN
AA7

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med
høretab i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At tilbyde lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
grundlæggende viden om og indsigt i de pædagogiske, trivselsmæssige, audiologiske og høretekniske konsekvenser et høretab kan have for eleven.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogiske og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 3. og tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. februar 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA8

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med
høretab i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At tilbyde lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
grundlæggende viden om og indsigt i de pædagogiske, trivselsmæssige, audiologiske og høretekniske konsekvenser et høretab kan have for eleven.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogiske og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 22. og onsdag d. 23. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 24. august 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA9

Kursustitel: Kursus for lærere og pædagoger, der arbejder med elever med
høretab i skoler
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab i skoler
Formål: At tilbyde lærere og pædagoger, der arbejder med elever med høretab
grundlæggende viden om og indsigt i de pædagogiske, trivselsmæssige, audiologiske og høretekniske konsekvenser et høretab kan have for eleven.

Kursusbeskrivelse:

• Basisviden om hørelse og høretab
• Høretabets indflydelse på elevens faglige, sociale og psykiske udvikling
• De fysiske rammer og akustiske forhold
• Høreapparater, Cochlear Implant og BAHS
• Pædagogiske og praktisk anvendelse af høretekniske hjælpemidler
• Erfaringsudveksling
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 29. og onsdag d. 30. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 24. august 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Pris: 1.100 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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ØVRIGE
AA10

Kursustitel: Temadag for talehørekonsulenter der arbejder med børn og unge
med høretab
Målgruppe: Talehørekonsulenter, talehørepædagoger og andre der arbejder i
PPR-regi med rådgivende funktion omkring børn og unge med høretab (0-18 år)
Formål: På temadagen får talehørekonsulenter/talehørepædagoger/hørelærere
mulighed for at blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse
med børn og unge i dagtilbud og skoler.

Kursusbeskrivelse:

• 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
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 5. marts 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. februar 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab suppleret med gæsteundervisere
Pris: 550 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materialer: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA11

Kursustitel: Temadag for talehørekonsulenter der arbejder med børn og unge
med høretab
Målgruppe: Talehørekonsulenter, talehørepædagoger og andre der arbejder i
PPR-regi med rådgivende funktion omkring børn og unge med høretab (0-18 år)
Formål: På temadagen får talehørekonsulenter/talehørepædagoger/hørelærere
mulighed for at blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse
med børn og unge i dagtilbud og skoler.

Kursusbeskrivelse:

• 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
Dato/tidspunkt: Torsdag d. 24. september 2020, kl. 9.00-15.30
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 24. august 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlige: Personale fra Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab suppleret med gæsteundervisere
Pris: 550 kr.
Forplejning: Kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost
Materialer: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA12

Kursustitel: Træthed hos børn med høretab
Målgruppe: Forældre/pårørende, fagpersoner, der arbejder med børn og unge
med høretab
Formål: At skabe øget indsigt i og opmærksomheden på, at træthed kan være en
af konsekvenserne af et høretab, og at der potentielt kan opstå misforståelser af
børnenes/de unges adfærd. Desuden at drøfte mulige forslag til, hvordan barnet/
den unge kan støttes bedst muligt.

Kursusbeskrivelse:

Det er velkendt, at børn og voksne med høretab oplever problemer med træthed i
løbet af en dag. Den adfærd, der udløses af træthed, bliver måske ikke altid forstået som et udtryk for træthed, og børnene kan på den måde ofte blive misforståede
og fejlmødte, fordi trætheden kan komme til udtryk i nogle uhensigtsmæssige
adfærdsmønstre.
Det er derfor vigtigt, at omverdenen forstår, at der kan være en forklaring på den
adfærd, der kan være et udtryk for træthed, og det er vigtigt, at der bliver taget
de nødvendige hensyn. Der er udgivet et nyt materiale fra Materialecentret, hvor
problematikken beskrives, og hvor der gives nogle forslag til, hvordan børnene
støttes bedst muligt.
Dato/tidspunkt: Tirsdag d. 10. november 2020, kl. 9.00-10.15
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 9. oktober 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlig: Psykolog, Pia Solholt, fra Specialrådgivningen
Pris: 200 kr.
Forplejning: Ja
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
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Kontaktperson ved tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20

AA13

Kursustitel: At bruge sproget
Målgruppe: Pædagoger, dagplejere og forældre
Formål: At formidle viden om de pragmatiske sprogvanskeligheder, der kan
optræde i forbindelse med et høretab, og om, hvordan man kan støtte børnenes
pragmatiske sprogfærdigheder.

Kursusbeskrivelse:

Et oplæg om børn med høretab og pragmatiske sprogvanskeligheder. Forskning og
praktisk erfaring viser, at der er relevant at have fokus på den sociale anvendelse
af sproget hos børn med høretab. Oplægget vil handle om, hvordan man får øje på
disse vanskeligheder, og hvordan man kan støtte børnene i at udvikle færdigheder
på området.
Der er i 2017 udgivet 2 materialer fra Materialecentret i Aalborg: ”Pragmatiske
grundforudsætninger – børn med høretab 0-3 år” er et vejlednings- og inspirationsmateriale om udviklingen af de tidlige førsproglige og kognitive forudsætninger
– forudsætninger, som er nødvendige for, at barnet senere kan udvikle egentlig
pragmatiske færdigheder.
”Pragmatiske færdigheder – børn med høretab 3-5 år”er et vejlednings- og inspirationsmateriale om udviklingen af pragmatiske færdigheder hos børn med høretab.
Dato/tid: Tirsdag d. 10. november 2020, kl. 10.30-12.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 9. oktober 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlig: Psykolog, Pia Solholt, fra Specialrådgivningen
Pris: 200 kr.
Forplejning: Ja
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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AA14

Kursustitel: Udredning af børn med høretab
Målgruppe: fagpersoner
Formål: At formidle viden om de særlige problematikker, der knytter sig til
udredning af børn med høretab.

Kursusbeskrivelse:

Et oplæg om, hvad der er vigtigt at tage hensyn til i udredningen af børn med
høretab. Mange børn med høretab kan have andre vanskeligheder ud over høretabet, og det kræver viden både om høretab og om andre udviklingsvanskeligheder
at foretage en kvalificeret udredning, da der kan være en risiko for fejlvurdering.
I mange tilfælde kan det være en god idé at anvende dynamisk udredning, hvor
testmaterialerne og metoden tilpasses til det enkelte barn. Oplægget vil indeholde
principper for og idéer til dynamisk udredning.
Dato/tid: Tirsdag d. 10. november 2020, kl. 13.00-15.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 9. oktober 2020
Kursussted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91,
9200 Aalborg SV
Max. og min. antal: Max. 24 og min. 12 deltagere
Kursusansvarlig: Psykolog, Pia Solholt, fra Specialrådgivningen
Pris: 200 kr.
Forplejning: Ja
Materiale: Vil blive tilsendt elektronisk inden opstart via www.kursus.rn.dk
Kontaktperson vedr. tilmelding:
Sekretær, Marianne Nielsen, mail: mariani@rn.dk, tlf. 97 64 72 20
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Specialrådgivningen til børn og unge med høretab (0-18 år) er et
konsortiesamarbejde mellem Center for Høretab (CfH) i Fredericia
og Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) i Aalborg samt
Materialecentret på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i
Aalborg. Konsortiet yder landsdækkende gratis rådgivning, udredning, kurser, materialer m.m. Ydelserne er finansieret af Socialstyrelsen/VISO-KaS.
I samarbejde med PPR-kontorer medvirker vi til at børn med høretab
klarer sig så godt som muligt i dagtilbud, skoler, SFO'er og på ungdomsuddannelser. Bl.a. ydes der i rådgivning i forhold til auditivt miljø,
høreapparater, lytte- og sprogstimulering, AVT-undervisning, tilrettelæggelse af undervisning, trivsel, supplerende høreteknik, akustik,
materialer m.m.
Kontakt os og hør nærmere på:
Center for Høretab
Merkurvænget 2
7000 Fredericia
Telefon: 99 44 33 33
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
Telefon: 97 64 70 00
Materialecentret
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Telefon: 97 64 72 30
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Læs mere om den gratis
landsdækkende specialrådgivning
til børn og unge med høretab
på hjemmesiden:
www.hørerådgivningen.dk
Benyt også vores telefonrådgivning:
Aalborg:
Tirsdag kl. 12.30 - 15.00
Tlf. 23 99 84 54
Fredericia:
Torsdag kl. 12.30 - 15.00
Tlf. 23 99 68 56

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

OMRÅDET FOR KOMMUNIKATION
OG SPECIALPÆDAGOGI
Kollegievej 1 		
9000 Aalborg		
Telefon: 97 64 72 00

Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
Telefon: 97 64 70 00

