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Velkommen til Høreundervisningen
Når du forlader folkeskolen, skal du selv sørge for at følge op
på din høresituation. Indtil nu har PPR været din kontakt,
men fremover vil det være hørekonsulenterne på
SCR Kommunikation i Roskilde, der rådgiver dig.

Har du svært ved at høre i mobiltelefon?

Har du svært ved at følge med i undervisningen?

Går du glip af jokes?

Er du bange for virke dum over for dine kammerater,
fordi du ikke har hørt, hvad der blev sagt?

Er det svært at høre til fester?

Er du mere end almindeligt træt efter en lang dag?
Kan du nikke genkendende til nogle af ovenstående spørgsmål, så kan Høreundervisningen være noget for dig.
Hvad kan vi hjælpe med?

Hjælp til at tackle hverdagens udfordringer, når man har
et høretab

Afprøvning og ansøgning af høretekniske hjælpemidler

Rådgivning om støtteordninger på ungdomsuddannelser

Undervisning om hørelse og høretab af lærere og klassekommerater

Individuelt tilrettelagt forløb

HUSK at du kan forny dine høreapparater
hvert 4. år! Kontakt os, hvis du er i tvivl om
proceduren.

Ungdoms– og videregående uddannelser
For dig, der er optaget på en SPS-berettiget uddannelse,
kan vi hjælpe med at søge om hørefaglig bistand til:

Udredning af støttebehov

Rådgivning og instruktion i brug af høretekniske
hjælpemidler (fx kommunikationssystemer og højtalere m.v.)

Hørepædagogisk rådgivning af undervisere og kursister
SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk Støtte. Hvis du
oplever vanskeligheder på uddannelsen pga. dit høretab,
kan du søge om SPS i samarbejde med uddannelsesstedets
SPS-ansvarlige studievejleder.

Hvem kan få hjælp?
Unge, der bor i en af følgende kommuner kan få hjælp af
hørekonsulenterne på SCR Kommunikation i Roskilde:

Roskilde

Køge

Stevns

Lejre

Greve

Solrød
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel
samtale. Kontaktoplysninger ses på bagsiden.

