Er du på vej til en SU-berettiget
uddannelse, et job og/eller er fyldt 18 år?
Så er du selv ansvarlig for din egen
indsats. Derfor er det vigtigt, at du kender
mulighederne for:
• høreapparatbehandling
• høretekniske hjælpemidler
• relevant specialpædagogisk støtte på
din uddannelse
• relevant støtte på dit arbejde

Hvor kan du få hjælp?
Find din hørekonsulent
Bor du i Slagelse, Ringsted, Holbæk, Odsherred
eller Kalundborg kommune:

CSU Slagelse, tlf. 58 57 57 60, csu-slagelse.dk
Bor du i Sorø kommune:

Høreomsorgen, Tlf.: 51 18 27 01, soroe.dk
Bor du i Lolland kommune:

Center for støtte og vejledning, tlf. 54 67 62 24,
lolland.dk

Til dig som er ung
Tag ansvar for dit eget liv og dit høretab.
• Virker dine høreapparater?
• Virker dine hjælpemidler?
• Hvor henvender du dig, hvis dine
høreapparater ikke virker?
• Hvor henvender du dig, hvis dine
hjælpemidler ikke virker?
• Hvem skal kende til dit høretab?
• Har du overvejet at øve dig i, at
fortælle om dit høretab?
• Er dit uddannelsessted/arbejdsplads
informeret om dit høretab?
• Er der søgt de støtteordninger, du har
brug for?
• Hvordan får du overskud til det, du
gerne vil?
• Påvirker høretabet din selvtillid?
• Oplever du at blive misforstået?
• Lader du som om, at du har hørt, hvad
der blev sagt?

Bor du i Guldborgsund kommune:

CHR, tlf. 54 73 22 30, tlf. direkte 25 18 01 06
guldborgsund.dk

UNG MED
HØRETAB
KEND DINE
MULIGHEDER

Bor du i Faxe, Næstved og Vordingborg kommune:

Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP)
Tlf. 55 88 69 00, visp.dk

Bor du i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre eller
Roskilde kommune:

SCR kommunikation, tlf. 46 31 72 31,
scr.kommunikation.roskilde.dk

Bor du i Allerød, Egedal, Fredensborg, Fr.sund,
Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød,
Hørsholm eller Rudersdal Kommune:

Kommunikationscentret Hillerød, tlf 72 32 38 00,
kc-hil.dk
Bor du i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø,
Gladsaxe, Glostrup, Gentofte, Herlev, Hvidovre,
Høje Taastrup, Ishøj, Lyngby Taarbæk, Rødovre,
Rudersdal eller Vallensbæk Kommune:

Kommunikationscentret Hellerup, tlf. 45 11 46 00,
komcentret.dk
Bor du i København, Frederiksberg og Tårnby
kommune:

CSV København, tlf. 82 56 11 00, CSV.kk.dk

Hvis du har et høretab og er
fyldt 18 år eller er på vej til:
• arbejdsmarkedet
• ungdomsuddannelse
• videregående uddannelse
...så åbn folderen og læs mere
om dine muligheder.

Udarbejdet af:
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Under uddannelse?

Høreapparat

Under
uddannelse?
				

Hvad sker der, når du fylder
18?
Når du er fyldt 18 år, er du selv ansvarlig
for bl.a.
•
•
•
•

løbende justering af dine
høreapparater
at søge hjælp, hvis dine
høreapparater ikke fungerer
at søge nye høreapparater hvert
fjerde år
at sørge for at dine hjælpemidler
passer til dine nye høreapparater

Når du er fyldt 18 år, skal du vælge, om du
vil have udleveret dine høreapparater fra en
offentlig klinik, eller om du vil købe dem i
en privat butik med offentlig tilskud.

Mange unge oplever, at det giver store
udfordringer at starte på og gennemføre en
uddannelse, når man har et høretab. Når
du skal starte på uddannelse, er det derfor
vigtigt, at du kender de støttemuligheder
(SPS), der findes i forbindelse med
uddannelsen, f.eks.:
•
•
•
•
•
•

På den offentlige klinik er der ingen
egenbetaling, men ventetiden kan variere.
Alt efter hvor du bor kan det være
forskelligt hvordan du bliver skrevet op/
henvist til nye offentlige høreapparater.
Du kan altid kontakte din lokale
hørekonsulent for at få de gældende regler
oplyst.
I den private butik er der oftest
egenbetaling, men ingen ventetid.
Hvis du er i tvivl, så kontakt
din hørekonsulent.
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hørekonsulentbistand
afprøvning/ansøgning om
høretekniske hjælpemidler
skrivetolk
hjælp til at tage noter
handicaptillæg til SU
information om hørelse til
uddannelsesstedet, lærere, elever
m.fl.

SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk
Støtte. SPS kan søges, hvis du er optaget
på en SU-berettiget uddannelse og oplever
vanskeligheder pga. dit høretab.
SPS skal søges på uddannelsesstedet. Du
skal derfor selv kontakte skolens SPSansvarlige studievejleder. Kontakt i god
tid så du er godt rustet, allerede når du
begynder på din uddannelse.
Du kan også læse om dine muligheder på
Undervisningsministeriets hjemmeside:
http://spsu.dk/
Du kan også kontakte din hørekonsulent for
vejledning.

Skal du flytte
hjemmefra?
Er du i arbejde?
For at fungere optimalt på en
arbejdsplads, kan du f.eks. have brug for
hjælp til at
•
•

høre i telefonen på jobbet
høre hvad kolleger, kunder m.fl.
siger

Når du skal flytte hjemmefra, kan du

have brug for at få flyttet høretekniske
hjælpemidler. Du kan også have brug for at
søge om nye - hvis du f.eks. ikke kan høre
• din telefon/musik
• dit vækkeur
• dit TV/PC
• dine kammerater m.m.
• din dørklokke
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