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Indledning
Hvordan arbejder vi?
Center for Specialundervisning i Slagelse vil på de følgende sider oplyse om de mange forskellige
ydelser, vi tilbyder. Vores rådgivning, vejledning, undervisning, kursusforløb, supervision o.a. foregår
oftest ved fysisk fremmøde, men vi kan også træffes via telefon, mail, online, sms og på andre
relevante platforme, når det skønnes givende eller nødvendigt i forhold til den enkelte person. Vi
arbejder primært med unge og voksne over den skolepligtige alder, men vi har også enkelte aftaler
vedr. undervisning af børn. Ud over ydelserne i dette katalog, tilbyder vi også kurser for fagpersonale
indenfor vores specifikke fagområder. Kontakt CSU-Slagelse for tilbud.
CSU-Slagelse er et center med mange afdelinger, som du kan læse mere om på vores hjemmeside,
CSU-Slagelse.dk.
Kerneopgaven
Alle afdelinger på CSU-Slagelse arbejder overordnet med den samme opgave – vores kerneopgave.
CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsnedsættelser i at afhjælpe, mestre
eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i
samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation,
håb og ønsker.
Recoveryorienteret rehabilitering og narrativ tilgang
I Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune, som CSU-Slagelse er en del af, lægges
der vægt på recoveryorienteret rehabilitering, hvilket også afspejler sig i formuleringen af vores
kerneopgave. At vores tilgang og rehabilitering er recoveryorienteret betyder blandt andet, at
personen betragtes som eksperten i eget liv og inddrages ligeværdigt i egen rehabilitering, og der
tages udgangspunkt i netop dennes ønsker og drømme for livet. For at kunne rette opmærksomheden
mod netop de udfordringer, der ligger den enkelte på sinde, arbejder vi i mange afdelinger med den
narrative tilgang. Dette betyder, at vi er nysgerrige på personens fortælling om sig selv og sit liv mhp.
at kunne forme det forløb hos os, der giver bedst mening for den enkelte.
ICF; International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og
Helbredstilstand
CSU-Slagelse arbejder ligeledes ud fra ICF-begreberne og det handicapsyn, som ICF-modellen
definerer. ICF er udviklet af WHO og oversat til dansk af Sundhedsstyrelsen i 2003.
Et hvilket som helst handicap skal anskues i det miljø, det optræder. Det betyder, at vi i vores
arbejde med den enkelte holder fokus på de begrænsninger i aktivitet og deltagelse, som
funktionsevnenedsættelsen medfører, frem for på diagnose, art og grad af funktionsevnenedsættelsen.
I nogle tilbud vil det være relevant at inddrage pårørende og i nogle afdelinger er der specifikke ydelser
rettet mod de pårørende.
Vi har desuden fokus på, hvordan personen kommer godt videre efter endt forløb på CSU-Slagelse.
Det kan f.eks. dreje sig om adgang til netværk, frivilligtilbud, andre indsatser eller tilbud fra andre
samarbejdspartnere.
Lovgrundlag, kvalitet og evaluering
CSU-Slagelse arbejder under flere lovgivninger alt efter afdeling og målgruppe, bl.a. lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om specialundervisning for voksne og lov om
social Service. Den gældende lovgivning kan ses ved den aktuelle ydelse. Derudover lever STUafdelingen også op til både kravspecifikationen og kvalitetsstandarden, som er fastsat af Slagelse
Kommune til deres leverandører af STU.
Afdelingerne på CSU-Slagelse består af højt specialiserede medarbejdere, og vi holder os løbende
opdaterede på den nyeste viden på områderne. Vi arbejder evidensbaseret samt efter lovende praksis
og god praksis beskrevet af DTHS (Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner). På CSU-Slagelse
evaluerer vi vores arbejde løbende for at sikre, at vi lever op til de opstillede standarder, lovgivninger
og slutmål. Vi inddrager den enkelte person og evt. pårørende i evalueringen.
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Persondata/samtykke
Før enhver ydelse kan igangsættes, indhenter vi, efter samtykke fra den enkelte person, relevante
oplysninger, med henblik på at kunne tilbyde det mest relevante tilbud. Endvidere gives samtykke til,
at vi opbevarer personlige data i sikre databaser under forløbet hos os.
Sådan læses ydelseskataloget
Alle ydelser er her i kataloget beskrevet efter samme skabelon:
Målgruppe

Hvem er ydelsen relevant for?
”Personer, der…” + evt. aldersgruppe hvis det afviger fra ”over den
skolepligtige alder”
Fx personer med psykiske vanskeligheder mellem 18 og 25 år.

Lovgivning

Hvilken lov ligger ydelsen under?

Formål

Hvad er formålet med ydelsen?

Indhold

Overordnet beskrivelse af indhold og organisering.

Omfang

Den tid, personen deltager i undervisningen/forløbet, samt evt. tid til at
indhente og læse relevante oplysninger samt skrive rapport.

Værd at vide

Kan fx være henvisning til andre ydelser eller forløb, der kan være
relevante i sammenhæng med den pågældende ydelse

Ydelserne finansieres på forskellige måder:
• Abonnementer: For ydelser omfattet af lov om specialundervisning for voksne og/eller lov om
social service har CSU-Slagelse abonnementsaftaler med Slagelse, Ringsted, Holbæk, Kalundborg
og Odsherred Kommuner samt en abonnementslignende aftale med Sorø Kommune. Ikke
alle kommuner har aftaler, der omfatter alle CSU’s afdelinger, og der er derfor angivet under
hver ydelse, hvilke kommuner, der har en aftale. For ydelser til personer fra kommuner uden
leveringsaftale, henvises til den leverandør, der har aftalen, eller der kan laves en særlig aftale om,
at ydelsen leveres fra CSU-Slagelse mod betaling.
•

Takster: Ydelser via lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om
specialpædagogisk bistand samt lov om fvu og ordblindeundervisning.

•

Aftaler: Ydelser omfattet af aftaler med Jobcenter Slagelse, Region Sjælland/Slagelse Sygehus,
enkeltaftaler med øvrige jobcentre el.a. ofte vil dette være via lov om aktiv beskæftigelse.

Nederst på siden angives den pågældende ydelses finansieringsform. Afhængigt af finansieringsformen
oplyses desuden hvilke kommuner, der er abonnementsaftaler med, hvor taksten kommer fra og/eller
hvem der er lavet aftale med.

Abonnement

Takst

Aftale
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Erhvervet hjerneskade

Afasi
Målgruppe

Personer med afasi efter erhvervet hjerneskade

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

At personen forbedrer sin kommunikationsevne/funktionsevne,
således at personen bliver i stand til at kommunikere så selvstændigt
som muligt
At tilbyde (kompensatoriske) kommunikationsstrategier og viden om
afasi og kommunikation til personen og pårørende/samtalepartnere,
så kommunikationen kan stimuleres og understøttes i hverdagen

Indhold

Indholdet planlægges ud fra den enkeltes behov. Følgende elementer
kan indgå i forløbet:
• Indhentning af lægelige oplysninger i relation til skaden
• Logopædisk udredning med vurdering af afasiform og grad, samt
kommunikative kompetencer i dagligdagsaktiviteter
• Rådgivning om kommunikationen
• Individuel undervisning
• Holdundervisning
• Rådgivning og undervisning af pårørende
• Rådgivning af andre faggrupper
• Hjemmeopgaver
• Udarbejdelse af rapport, der gennemgås med personen (og eventuelt
pårørende) og sendes til samarbejdspartnere og praktiserende læge

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Eneundervisning: Forløb på op til 2x1 time pr. uge i indtil 10 timer,
hvorefter der tages stilling til behov for yderligere forløb.
Holdundervisning: 5-ugers forløb med undervisning 2 gange om ugen
i 2½ time, hvorefter der tages stilling til behov for yderligere et forløb.
Forløbet indledes af en introduktionsgang med deltagelse af pårørende.

Værd at vide

Samarbejde med pårørende vægtes højt.
Fuldt udbytte af undervisningen opnås kun/bedst, hvis personen selv
arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene.
I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes
samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder.

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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CSU Arbejdsliv
Erhvervet
hjerneskade

Dysartri
Målgruppe

Personer med dysartri efter erhvervet hjerneskade

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

At personen forbedrer sin kommunikationsevne/funktionsevne,
således at personen bliver i stand til at kommunikere så tydeligt og
selvstændigt som muligt
At tilbyde (kompensatoriske) kommunikationsstrategier og
viden om dysartri og kommunikation til personen og pårørende/
samtalepartnere, så kommunikationen kan stimuleres og
understøttes i hverdagen

Indhold

Indholdet planlægges ud fra den enkeltes behov. Følgende elementer
kan indgå i forløbet:
• Indhentning af lægelige oplysninger i relation til skaden
• Logopædisk udredning med vurdering af talevanskelighedernes
betydning for taletydelighed, taleforståelighed og talenaturlighed,
samt kommunikative kompetencer i dagligdagsaktiviteter
• Rådgivning om kommunikation og strategier til tydeligere tale
• Individuel undervisning
• Rådgivning og undervisning af pårørende
• Rådgivning af andre faggrupper
• Hjemmeopgaver
• Mindfulness og psykoedukation
• Udarbejdelse af rapport, der gennemgås med personen (og eventuelt
pårørende) og sendes til samarbejdspartnere og praktiserende læge

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Eneundervisning: Forløb på op til 2x1 time pr. uge i indtil 10 timer,
hvorefter der tages stilling til behov for yderligere forløb.

Værd at vide

Samarbejde med pårørende vægtes højt.
Fuldt udbytte af undervisningen opnås kun/bedst, hvis personen selv
arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene.
I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes
samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder.

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Erhvervet hjerneskade
Kognitive kommunikative vanskeligheder
Målgruppe

Personer med kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet
hjerneskade

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

•
•

At personen forbedrer sin kommunikationsevne/usynlige
følgevirkninger
At personen bliver i stand til at håndtere sine kognitive og
emotionelle vanskeligheder efter skaden, så kommunikationen med
omgivelserne opleves tilfredsstillende af kommunikationsparterne og
livskvaliteten øges
Identificering af og kendskab til egne vanskeligheder og ressourcer
med det formål at udnytte, håndtere og kompensere for disse i
hverdagen
At tilbyde personen og pårørende viden om kommunikation
og usynlige følger efter hjerneskade og disses betydning for
kommunikation, så kommunikationen mellem samtaleparterne
opleves mere ligeværdig og giver færre udfordringer.

Indhold

Individuelt tilpasset. Følgende elementer kan indgå i forløbet:
• Indhentning af lægelige oplysninger i relation til skaden
• Logopædisk udredning med vurdering af kognitive vanskeligheder og
deres betydning for kommunikation
• Observationer af personens kommunikation med andre
• Rådgivning om kognition, kommunikation, energiforvaltning
og usynlige følger samt psykosociale reaktioner og
livsmestringsstrategier.
• Individuel undervisning
• Holdundervisning
• Rådgivning og undervisning af pårørende
• Rådgivning af andre faggrupper
• Hjemmeopgaver
• Mindfulness og psykoedukation
• Udredning af behov for synstræning
• Tinnitus/lydfølsomhed
• Udarbejdelse af rapport, der gennemgås med personen (og evt.
pårørende) og sendes til samarbejdspartnere og praktiserende læge

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Eneundervisning: Forløb på op til 1 time pr. uge i indtil 5 timer,
hvorefter der tages stilling til behov for yderligere forløb.
Holdundervisning: 5 ugers forløb med 1 ugentlig undervisning i
3½ time, hvorefter der tages stilling til behov for yderligere et forløb.
Forløbet indledes af et introduktionsmøde med deltagelse af pårørende.

Værd at vide

Samarbejde med pårørende vægtes højt.
Fuldt udbytte af undervisningen opnås kun/bedst, hvis personen selv
arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene.
I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes
samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 8

Andre Kommunikationsvanskeligheder

Parkinsons sygdom og Multipel Sclerose
Målgruppe

Personer med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons
sygdom eller Multipel Sclerose.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

At personen forbedrer sin kommunikationsevne, således at personen
bliver i stand til at kommunikere så tydeligt og selvstændigt som
muligt
At tilbyde (kompensatoriske) kommunikationsstrategier og
viden om dysartri/parkinson og kommunikation til personen og
pårørende/samtalepartnere, så kommunikationen kan stimuleres og
understøttes i hverdagen

Indhold

Indholdet planlægges ud fra den enkeltes behov og potentiale. Følgende
elementer kan indgå i forløbet:
• Indhentning af lægelige oplysninger med diagnose
• Logopædisk udredning med vurdering af talevanskelighedernes
betydning for taletydelighed, taleforståelighed og talenaturlighed,
samt kommunikative kompetencer i dagligdagsaktiviteter
• Rådgivning om kommunikation og strategier til tydeligere tale
• Individuel undervisning
• Holdundervisning (Parkinsons Sygdom)
• Rådgivning og undervisning af pårørende
• Rådgivning af andre faggrupper
• Hjemmeopgaver evt. med inddragelse af pårørende
• Udarbejdelse af rapport/evaluering, der sendes til personen,
kommunale samarbejdspartnere og praktiserende læge.

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning.
Individuel undervisning: Op til 5 gange af 1 times varighed
Holdundervisning: 8 ugers forløb med 1 ugentlig undervisning af 2¼
time. Tilbuddet gennemføres én gang årligt.

Værd at vide

Samarbejde med pårørende vægtes højt. Der lægges vægt på
at orientere personen og pårørende om, at det fulde udbytte af
undervisningen kun opnås, når personen selv arbejder med stoffet
mellem undervisningsgangene.
I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes
samarbejde og tværfaglig sparring

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 9

Andre Kommunikationsvanskeligheder

ALS – Amyotrofisk Lateral Sclerose
Målgruppe

Personer med kommunikationsvanskeligheder, som følge af ALS, og
deres pårørende.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•
•

•

Indhold

•
•
•
•
•

At personen lærer at kommunikere bedst muligt
At give personen, pårørende, samt eventuelt plejepersonale, viden
om funktionsnedsættelsen samt udnyttelse af personens ressourcer.
At give personen og pårørende samt eventuelle
plejepersonaler mulighed for at lære nye og kompenserende
kommunikationsstrategier og kommunikationsformer
At udrede hvilket hjælpemiddel, der kan kompensere for de
manglende kommunikative færdigheder og sociale interaktion, samt
evt. hjælpe med ansøgning heraf, så borgeren får mulighed for at
føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt
At borgeren lærer at anvende kompenserende
kommunikationshjælpemidler
Logopædisk udredning
Rådgivning og vejledning af person og pårørende i mestring af
den forandrede livssituation, kommunikationshjælpemidler og
kommunikationsforbedrende teknikker
Undervisning i teknikker og strategier, der muliggør fortsat
kommunikation
Afprøvning af og indføring i brug af alternative
kommunikationsformer, herunder IKT (informations- og
kommunikationsteknologiske hjælpemidler)
Udarbejdelse af rapport, der sendes til personen, kommunale
samarbejdspartnere og praktiserende læge.

Omfang

Efter behov og så længe behovet er til stede

Værd at vide

ALS er en progredierende sygdom med behov for løbende ændring og
tilpasning af kommunikationsmåder/-strategier.

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 10

Andre Kommunikationsvanskeligheder

Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT)
Målgruppe

Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons
sygdom, sclerose, ALS, erhvervet hjerneskade eller mundhuleoperation

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•

Indhold

Indholdet planlægges ud fra den enkeltes behov. Følgende elementer
kan indgå i forløbet:
• Vurdering og afprøvning af egnede programmer eller alternative
kommunikationsformer
• Præsentation af programmer og alternative kommunikationsformer

Omfang

Op til 5 timer

Værd at vide

CSU-Slagelse kan vejlede kommunernes sagsbehandlere i valg af
kommunikationskompenserende hjælpemidler og evt. hjælpe personen
med at ansøge kommunen om udstyret

Abonnement

At personen og pårørende opnår grundlæggende færdigheder i
anvendelse af udstyrets kommunikationskompenserende funktioner

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 11

Stemmevanskeligheder

Stemmevanskeligheder
Målgruppe

Voksne med stemmevanskeligheder

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

Afhjælpe eller begrænse stemmevanskelighederne, så stemmen kan
klare de daglige krav bedst muligt
Opnå indsigt i egen stemmes funktion, muligheder og begrænsninger

Indhold

•
•
•
•

•
•

Logopædisk udredning af dysfoni
Stemmefunktionsprøver på baggrund af lyd- eller videooptagelser.
Rådgivning
Individuel undervisning, hvori indgår bevidstgørelse af:
₀ Vejrtrækning
₀ Kropsholdning
₀ Brug af støttefunktionen
₀ Stemmeøvelser
₀ Spænding og afspænding i kroppen
₀ Hjemmetræning
Afprøvning af stemmeforstærker
Afslutningsnotat, som sendes til henvisende Øre-næse-halslæge.

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Undervisning: 5 timer inklusiv evaluering

Værd at vide

Før iværksættelse af logopædisk intervention skal personen undersøges
hos øre-næse-halslæge.
Logopæden samarbejder med Foniatrisk Ambulatorium på Køge Sygehus
og med privatpraktiserende øre-næse-halslæger.

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 12

Stammen

Stammen
Målgruppe

Voksne med stammen

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•

At personen bliver i stand til at håndtere sin stammen, kommunikere
mere frit og derved forbedre sin livskvalitet.

Indhold

•
•

Stammeudredning
Psykoedukation med henblik på at opnå indsigt i og forståelse af
egen og andres stammen og stammeadfærd
Arbejde med teknikker til at mindske eller lette stammen og
stammeadfærd.
Arbejde med video- eller lydoptagelse med efterfølgende evaluering
Hjemmetræning og overføringsøvelser
Praktiske øvelser med henblik på at få mod på at tale i forskellige
situationer (fx telefon, butikker, større forsamlinger mv)

•
•
•
•

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Undervisning: Puljer af 5 timer inklusiv evaluering

Værd at vide

Det er afgørende for resultatet, at der afses tid til at træne hjemme
mellem hver lektion

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 13

Transkønnede med behov for stemmeundervisning

Transkønnede med behov for stemmeundervisning
Målgruppe

Voksne transkønnede med behov for stemmeundervisning

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

Indhold

•
•
•
•
•

At opnå indsigt i egen stemmes funktion og muligheder med
udgangspunkt i det ønskede kønsudtryk
At opøve hensigtsmæssig stemmebrug og så vidt muligt undgå
overbelastning af stemmen
At opnå tilfredshed med egen stemme og dermed opnå øget
livskvalitet
Identifikation af og træning i passende taletoneleje
Stemmeøvelser med fokus på klang, artikulation (udtale af ord),
afspænding og vejrtrækning
Arbejde med kropssprog i overensstemmelse mellem kønsudtryk og
kommunikative træk
Hjemmetræning og overføringsøvelser
Praktiske øvelser med henblik på at få mod på at bruge stemmen i
forskellige situationer (telefon, store forsamlinger mv.)

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Undervisning: Puljer af 5 timer

Værd at vide

Det er afgørende for resultatet, at der afses tid til at træne hjemme
mellem hver lektion

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Der er indgået aftale med Sorø
Kommune.
For kommuner uden abonnment
kontakt CSU-Slagelse

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 14

Mundhuleopererede

Mundhuleopererede
Målgruppe

Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af operation og/
eller strålebehandling i mundhulen

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

At personen opnår bedst mulig tale efter operation/strålebehandling i
mundhulen
At personen opnår indsigt i og accept af sin nye situation og vilkår for
artikulation

Indhold

Indholdet planlægges ud fra den enkeltes behov. Følgende elementer
kan indgå i forløbet:
• Logopædisk udredning på baggrund af national standard for God
Praksis på området
• Mundmotoriske øvelser
• Artikulationstræning
• Talestrategier
• Rådgivning af pårørende
• Information om patientforeninger
• Afprøvning af hjælpemidler
• Hjemmeopgaver

Omfang

Udredning: 6 timer inklusiv læsning af sagens akter samt
rapportskrivning
Undervisning: Op til 5 timer

Værd at vide

Taleundervisning kan påbegyndes umiddelbart efter udskrivelse fra
sygehuset, og det anbefales at rådgivning iværksættes forud for et
eventuelt strålebehandlingsforløb

Abonnement

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Der er indgået aftale med Sorø
Kommune.
For kommuner uden abonnment
kontakt CSU-Slagelse

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 15

Strubeopererede (laryngecetomerede)

Strubeopererede (Laryngectomerede)
Målgruppe

Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af laryngectomi

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

At personen lærer at anvende alternative stemmekilder for bedst
mulig kommunikation
At personen tilegner sig viden om og færdigheder i brug af
kompenserende hjælpemidler
At personen opnår indsigt i og accept af sin nye situation og vilkår for
kommunikation samt håndtering af den nye situation

Indhold

Indholdet planlægges ud fra den enkeltes behov. Følgende elementer
kan indgå i forløbet:
• Udredning ved logopæd
• Undervisning ved logopæd i alternativ stemmebrug (fx
spiserørsstemme, taleventil, talevibrator)
• Afprøvning af hjælpemidler
• Rådgivning af pårørende
• Opfølgende samtaler
• Rådgivning før og efter operation ved konsulent, som selv er
strubeopereret
• Hjælp til bevillingsansøgning af plastre og filterkasser ved konsulent,
som selv er strubeopereret
• Rådgivning i håndtering af ventil ved konsulent, som selv er
strubeopereret

Omfang

Udredning: 1 time
Undervisning: op til 20 timer
Rådgivning: op til 20 timer + kørsel

Værd at vide

Ekstern logopæd med speciale i udredning og undervisning af personer,
der har fået fjernet struben (laryngectomerede) varetager opgaven
sammen med konsulent, som selv er strubeopereret.

Abonnement

Takst

Aftale

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 16

Mindfulness og Kognitiv terapi

Mindfulness og kognitiv terapi
Målgruppe

•
•

Personer med følger efter erhvervet hjerneskade, hjernerystelse
(PCS) og/eller medicinsk uforklarede symptomer.
Personer med kroniske smerter, kronisk træthed, sygdomsangst og/
eller stressbelastning.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Formål

At kvalificere deltagerne til at håndtere hverdags-, familie- og
arbejdslivet.

Indhold

Der undervises i mindfulness, meditationer og kognitiv terapi ud fra en
kognitiv terapeutisk tilgang. Der varieres mellem oplæg, undervisning og
praktiske øvelser samt aktiv deltagelse og erfaringsudveksling mellem
deltagerne.
Deltagerne arbejder hjemme med meditationer og andre opgaver.
Efter forløbet udarbejdes en evaluering af forløbet som udleveres/sendes
til deltageren, sagsbehandler og evt. egen læge.

Omfang

Der indledes med en udredende samtale.
Herefter er forløbets varighed 2 timer ugentligt i 8 uger.
Der tilbydes en opfølgningsgang en måned efter afslutning á 2 timer.

Værd at vide

Undervisningen foregår på CSU-Slagelse på hold med op til 8 deltagere.
Der er to undervisere, som begge er uddannede mindfulnessinstruktører.

Abonnement

Takst

Aftale

Hvis der ikke er tale om følger
efter hjernerystelse:

Sorø Kommune
Hvis der er tale om følger efter
hjernerystelse: kontakt CSU Slagelse

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 17

Neuropsykologisk udredning

Neuropsykologisk udredning
Målgruppe

Personer med behov for en grundig afklaring af deres kognitive
ressourcer og problematikker

Lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om social service

Formål

At udrede ressourcer og problematikker for en persons kognitive evner

Indhold

•
•

•

Gennemgang af sagens akter (lægejournaler, tidligere (neuro-)
psykologiske undersøgelser, speciallægeerklæringer , skolepapirer ,
handleplaner og udtalelser).
Neuropsykologisk undersøgelse (inkl. udmåling af intelligenskvotient
og en vurdering af koncentrationsevne og hukommelsesfunktion,
der sammenlagt giver basis for en generel vurdering af kognitivt
funktionsniveau).
Udredning af kognitive kommunikative færdigheder.

Udredningen foregår på CSU-Slagelse, men kan i særlige tilfælde foregå
andetsteds.
Undersøgelsen og udredningen varetages af neuropsykolog i
samarbejde med neurofaglig konsulent. Neurofaglig konsulent foretager
forundersøgelse af ca. 1 times varighed, før hovedundersøgelsen
foretages. Hovedundersøgelsen tager ca. 4 timer, men kan opdeles
ved behov herfor, f.eks. i tilfælde, hvor udtrætning hos en person
nødvendiggør dette.
Der afsluttes med en detaljeret rapport med anbefalinger til
videre foranstaltninger - f.eks. i forbindelse med arbejdsmarkedet,
uddannelsesmuligheder, støttebehov og muligheder for selvstændig
livsførelse.
Omfang

Undersøgelsen strækker sig typisk over 2-3 konsultationer. Fra første
konsultation til den endelige rapport foreligger, går der typisk en måned.
Der er mulighed for et møde, hvor indholdet af rapporten forklares.

Værd at vide

En neuropsykologisk undersøgelse indhentes typisk fra en myndighed
pga. behov for afklaring af en persons kognitive ressourcer og
problematikker, som led i en bevilling eller f.eks. som led i en afklaring af
arbejdsevnen

Abonnement

Takst

Aftale
Kontakt CSU-Slagelse for
yderligere information, pris og
aftale.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 18

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – udredning
Målgruppe

Personer, hvor der er behov for afklaring af, hvorvidt en Borgerstyret
Personlig Assistance (BPA) kan bevilges

Lovgivning

En BPA-udredning indhentes typisk fra en myndighed til at understøtte,
om en borger kan bevilliges §95 eller §96 efter lov om social service

Formål

Udredning og undersøgelse ved ansøgning om BPA

Indhold

Gennemgang af sagens akter:
• Lægejournaler.
• Tidligere (neuro-)psykologiske undersøgelser.
• Speciallægeerklæringer, fra f.eks. psykiater og neurolog.
• Skolepapirer – status (standpunkt), handleplaner og udtalelser.
I BPA-undredning indgår:
• Neuropsykologisk undersøgelse (inklusiv måling af intelligenskvotient
og generelt kognitivt funktionsniveau).
• Udredning af kognitive kommunikative færdigheder.
• Observation og vurdering af ADL-funktioner .
Den praktiske del af undersøgelsen, i form af observation af ADLfunktioner og interview om arbejdslederrollen, foregår i borgerens hjem.
De øvrige undersøgelser foregår på CSU-Slagelse, medmindre dette
ikke er muligt. I særlige tilfælde kan hele undersøgelsen foretages i
borgerens hjem.
Undersøgelsen og udredningen varetages af neuropsykolog i samarbejde
med neurofaglig konsulent og ergoterapeut.
Der afsluttes med en rapport.

Omfang

Undersøgelsen strækker sig over 3-4 konsultationer. Fra første
udredningssamtale til den endelige rapport foreligger, går der typisk 1-2
måneder.

Værd at vide

Kontakt CSU-Slagelse for afklaring af tidshorisont for første
udredningssamtale.

Abonnement

Takst

Aftale
Kontakt CSU-Slagelse for
yderligere information, pris og
aftale.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Specialiseret neuropædagogisk Støtte (§85)

Specialiseret neuropædagogisk støtte (§85)
Målgruppe

Personer med erhvervet hjerneskade, der har fået tildelt
neuropædagogisk støtte

Lovgivning

Lov om social service §85

Formål

At optimere personens livs- og læringsforudsætninger sådan at personen
kan leve et liv på egne betingelser. At personen bliver i stand til at kunne
bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Indhold

§ 85 støtten er individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte persons ønsker,
mål og behov.
Der arbejdes med ”hjælp til selvhjælp” i forhold til helt konkrete opgaver
f.eks. økonomi, indkøb, struktur, lægebesøg og sociale kontakter.
Sideløbende hermed er der særlig fokus på identitet og følelsesmæssige
udfordringer.
Specialiseret neuropædagogisk støtte indgår som led i den
helhedsorienterede og tværsektorielle indsats, der koordineres af
kommunens hjerneskadekoordinator.

Omfang

Omfanget for støtte varierer fra person til person og vurderes individuelt.
Støtten bevilges af sagsbehandler i kommunen. Her tages stilling til
støttens omfang, der udarbejdes en handleplan for støtten (§141 efter
serviceloven) og varighed af støtten vurderes og justeres løbende i tæt
samarbejde med sagsbehandler.

Værd at vide

Specialiseret neuropædagogisk støtte varetages af pædagogisk
personale med en 1-årig neuropædagogisk uddannelse.
Neuropædagogerne arbejder udelukkende med personer med erhvervet
hjerneskade.

Abonnement

Takst

Aftale
Slagelse kommune, Center for
Handicap og Psykiatri
For andre kommuner: kontakt
CSU-Slagelse, for yderligere
information, pris og aftale.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 20

Følger efter hjernerystelse

Følger efter hjernerystelse (Commotio/PCS)
Målgruppe

Personer med følger efter hjernerystelse (fx hovedpine, lysfølsomhed,
svimmelhed, koncentrationsproblemer, hukommelsesproblemer,
lydfølsomhed, tinnitus, træthed, vanskeligheder med energihåndtering
eller smerter)

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om social service

Formål

•
•
•

Indhold

At kunne håndtere hjernerystelsens følger bedst mulig
At øge forudsætninger for at kunne genoptage/fastholde/påbegynde
job eller uddannelse
At kunne deltage bedst muligt i hverdagslivet

Rækkefølgen af nedenstående interventioner tilrettelægges sammen
med deltageren og tilpasses individuelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykoeduktion
Forundersøgelse herunder testning og gennemlæsning af sagsakter
Udredende samtale med afklaring af personens oplevede
vanskeligheder
Vejledning i relation til kognitive funktioner
Beskæftigelsesrettet indsats
Søvnvejledning
Udredning af behov for synstræning og evt. synstræning
Undervisning og vejledning i håndtering af lydfølsomhed og tinnitus
Mindfulness og kognitiv terapi
Fysioterapeutisk forløb
Energihåndtering og gradueret genoptræningssamtaler
Rådgivning i relation til uddannelse og job
Afsluttende rapport til sagsbehandler m.fl.

Omfang

Varigheden af forløbene er typisk op til 6 måneder.

Værd at vide

Undervisningen forestås af et team bestående af hørekonsulent,
mindfulnessinstruktør, kognitiv terapeut, neurofaglig konsulent,
neurooptometrist, søvnvejleder, ergoterapeut og fysioterapeut.

Abonnement

Takst

Aftale
Kontakt CSU-Slagelse for pris

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 21

Arbejdsrehabilitering CSU-Arbejdsliv
Arbejdsrehabilitering CSU-Arbejdsliv
Målgruppe

Personer i alderen 18-65 år, der er uden for eller er på vej tilbage på
arbejdsmarkedet grundet følger efter f.eks.:
• Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
• Traumatisk hjerneskade (ulykker)
• Iltmangel
• Infektion i hjernen
• Tumorer – godartede
• Kognitive vanskeligheder efter kemoterapi
• Parkinson
• Sclerose
• Andre lidelser i hjernen
• Hjernerystelse
• MUS (medicinsk uforklarede symptomer)
• Psykiske lidelser
• Stressbelastning

Lovgivning

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Formål

Afklaring og udvikling af personens arbejdsevne og forudsætninger for
deltagelse i hverdagslivet.

Indhold

Fokus i forløbene er, via samtaler og praktik, at indsamle viden om og
beskrive og udvikle personens forudsætninger for både arbejds-, familieog hverdagsliv. Fagpersoner og pårørende inddrages i forløbene, når det
vurderes relevant.
Forløbene afsluttes med en funktionsbeskrivelse, som er en grundig
tværfaglig analyse af personens deltagelsesbetingelser i og på tværs
af arbejds-, familie- og fritidsliv. Funktionsbeskrivelsen anvendes
som dokument, når sagen skal fremlægges for rehabiliteringsteamet.
Kontaktperson fra CSU-Arbejdsliv deltager i rehabiliteringsteammøder på
jobcentret efter aftale med borger og sagsbehandler.

Omfang

Varigheden af forløbene varierer fra person til person. Hvis
én praktikperiode på 13 uger udgør et tilstrækkeligt grundlag
for afklaringen, kan perioden fra henvisning til aflevering af
funktionsbeskrivelse forventes at vare ca.5 måneder.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale
Slagelse Jobcenter.
Andre kan henvende sig for
information og pris.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 22

Syn

Udredning af kompensationsbehov (Synsvanskeligheder)
Målgruppe

Personer med synsnedsættelse

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § 112

Formål

At udrede personens synsevnenedsættelse og på den baggrund komme
med forslag til relevante videre forløb, evt. kompensationsmuligheder,
undervisning eller synstræning

Indhold

Inden mødet indhenter synskonsulenten, efter samtykke fra personen,
relevante oplysninger fra øjenlæge og eventuelt optiker, Statens
Øjenklinik eller Refsnæs.
Herefter aftales tid til udredningen, enten på CSU eller i personens eget
hjem. Er der pårørende, kan de få tilbud om at være til stede.
•
•
•
•
•

Afdækning af det funktionelle syn
Interview med personen og evt. pårørende
Beskrivelse af funktionsevnen og funktionsevnenedsættelsen
Afklaring af rådgivnings- og kompensationsbehov i samarbejde med
personen
Afklaring af synsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade

Omfang

4 timer, inklusiv rapportskrivning med videre.

Værd at vide

Denne udredning er en basisudredning, der foretages af
synskonsulenten.
Denne udredning er udgangspunkt for alle videre tiltag, dog undtaget
ydelser rettet til personer med medicinsk-optiske lidelser.
Nye henvendelser fra personer, der bygger videre på et igangværende
forløb vil som udgangspunkt ikke indeholde en fornyet basisudredning.
Her foretages en kortere udredning i forhold til en ny aktivitet eller et
nyt handicapkompenserende hjælpemiddel.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 23

Syn

Udredning af behov for svagsynsoptik, særlige medicinsk-optisk definerede
hjælpemidler samt øjenproteser
Målgruppe

•

•

Personer med medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser,
(det vil sige personer som oftest ikke er synshandicappede, men
som har behov for specialfremstillede tilskudsberettigede optiske
synshjælpemidler) samt pårørende og professionelle
Personer, der oplever store synsvanskeligheder i dagligdagen, men
som ikke falder ind under ovennævnte målgruppe. Der kan dog ikke
bevilges hjælpemidler efter lov om social service til denne gruppe
borgere

Lovgivning

Lov om social service § 112, hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2.
Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

At vejlede og rådgive personen om tilbud og muligheder for at
afhjælpe eller begrænse følgerne af de varige øjenlidelser
Overfor kommunerne at stille det faglige grundlag og beredskab til
rådighed, således at disse sættes i stand til at opfylde personens
retskrav på vejlednings- og rådgivningsydelser

Inden udredningen indhenter specialoptikeren oplysninger fra øjenlæge.
Herefter indkaldes personen til en specialoptisk synsprøve på CSUSlagelse. Er der pårørende kan de få tilbud om at deltage.
•

Beskrivelse af visus (synstyrke), øjendiagnose og det anbefalede
hjælpemiddel

Omfang

3 timer inklusiv rapportskrivning med videre.

Værd at vide

På baggrund af udredning vurderes væsentlighed i forhold til
lovgivningen.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 24

Syn

Udredning af behov for synstræning
Målgruppe

Personer med synsfeltdefekter og/eller samsynsproblemer efter skade i
hjernen
Personer med samsynsproblemer ved følger efter hjernerystelse.
Personer med svære samsynsproblemer

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § 112

Formål

Udrede behov for synstræning

Indhold

Udredning ved specialoptiker bl.a.:
• Øjnenes bevægelser
• Samsyn
• Synsfelt
• Visus
• Balance/svimmelhed ift. øjnene

Omfang

Udredning ved specialoptiker: 5 timer inklusiv rapportskrivning.

Værd at vide

•
•

Abonnement

Når behov for synsudredning skyldes hjerneskade, er det uden ekstra
betaling, hvis kommunen har abonnement på hjerneskadeområdet
eller har lavet særlig aftale herom.
Hvis behov for synsudredning har andre årsager som f.eks.
hjernerystelse og/eller whiplash (piskesmæld) skal der laves en
særskilt aftale.

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Ved hjerneskade: Sorø, Odsherred og Holbæk Kommune.
Øvrige årsager: Alle kommuner
kontakt CSU-Slagelse for information og pris.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 25

Syn

Synskompenserende hjælpemidler
Målgruppe

Personer med visus 6/18 (0,3) eller mindre

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § 112

Formål

At personen får mulighed for at føre en så normal og selvstændig
tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre vedkommende
uafhængig af andres hjælp i hverdagen

Indhold

Har synskonsulenten i udredningen vurderet, at personen kan
kompenseres med et hjælpemiddel, afprøves forskellige hjælpemidler.
Det kan være lupper, lys, hjælpemidler til ADL (alm. daglig levevis) som
for eksempel talende ure, vægte og læsescannere. Hvis hjælpemidlet
er dækket af abonnementet, udleveres det af CSU-Slagelse og søges
ved kommunen. Hvis ikke det er dækket af abonnementet søges
hjælpemidlet til bevilling og udlevering af kommunen.
Hvis der udleveres eller søges om et hjælpemiddel, vil der altid være
undervisning i brugen af hjælpemidlet.

Omfang

1-2 timer. Derudover evt. ekstra undervisningstimer.

Værd at vide

Synskonsulenten har de hyppigst anvendte hjælpemidler med ud til
ansøgeren. Det giver mulighed for, i de tilfælde hvor det er aftalt med
kommunen, at hjælpemidlet straks udleveres til borgeren.
Synskonsulenten laver i samråd med personen en ansøgning til
kommunen om bevilling af det udleverede hjælpemiddel.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 26

Syn

At leve med nedsat syn (3-dageskursus)
Målgruppe

Personer, der har oplevet en nedsættelse af synet og som
oplever problemer med at klare de daglige gøremål på grund af
synsnedsættelsen.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne.

Formål

•
•
•

Indhold

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler med henblik på mestring af tidligere færdigheder
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
At hjælpe personen til accept af sit synstab i mødet med ligestillede

Undervisning i grundlæggende teknikker til brug i dagligdagen.
Der vil være introducerende undervisning i ledsageteknik,
madlavningsteknikker, afprøvning af diverse hjælpemidler mm.
Hovedvægten på kurset vil blive lagt på forståelse for den nye situation,
den enkelte person er i, når synet svigter.
Den sidste kursusdag er pårørendedag, og det forventes at kursisten
pårørende/ledsager deltager.

Omfang

5 timer pr. undervisningsgang

Værd at vide

Kurset udbydes på hold med et omfang på 3 x 5 timer. Det forventes at
man deltager alle 3 undervisningsgange.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 27

Syn

Ledsageteknik
Målgruppe

Personer der har oplevet en svær nedsættelse af synet og som oplever
problemer med at færdes på grund af synsnedsættelsen. Derudover
pårørende og plejepersonale

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

At introducere personen og pårørende for ledsageteknik og
understøtte deres mulighed for at færdes sammen.
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
At introducere personer omkring den synshandicappede til
ledsageteknikker

Indhold

Ledsageteknik er betegnelsen for en række metoder, som den
synshandicappede og pårørende/nærmeste netværk bør kende og
benytte, når en seende fungerer som ledsager for en person, der er blind
eller stærkt svagsynet.

Omfang

3 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives både individuelt (person/pårørende) og på hold.
Der udbydes desuden kurser til plejepersonale og pårørende.
Typisk gives undervisning 2 x 3 timer.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 28

Syn

Madlavning
Målgruppe

Personer, der har oplevet en nedsættelse af synet, og som
oplever problemer med at klare de daglige gøremål på grund af
synsnedsættelsen

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

Indhold

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler med henblik på mestring af tidligere færdigheder
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
At hjælpe personen til accept af sit synstab i mødet med ligestillede

Undervisning i synskompenserende teknikker ved daglig madlavning, for
eksempel:
•
•
•

Tilberedning og servering af varm og kold mad
Ophældningsteknikker af koldt og varmt
Måltidsteknikker

Omfang

3 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives både individuelt og på hold.
Kurset kan udbydes på små hold med et omfang på 2 x 4 timer.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 29

Syn

Trafiktræning
Målgruppe

Personer, der har oplevet en nedsættelse af synet, og som oplever
problemer med at færdes sikkert og alene i trafikken

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler med henblik på at kunne færdes sikkert og alene i
trafikken.
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed

Trafiktræning med henblik på udnyttelse af restsyn og inddragelse af
andre sanser ved færden uden for hjemmet, for eksempel:
•
•
•
•

Teknikker til at navigere i bybilledet
Finde destinationer
At krydse veje og lyskryds
At færdes ved hjælp af GPS

Omfang

4 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives individuelt, ofte over flere gange.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 30

Syn

Læsning med stærk optik
Målgruppe

Personer, der har oplevet en nedsættelse af synet, og som oplever
problemer med at læse

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler der understøtter muligheden for at læse.
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed

Læring af teknikker og metoder til, med egen svagsynsbrille, at kunne
læse for eksempel:
• Aviser, blade, opskrifter, priser med mere
• Klokken, håndarbejde med mere
For at opnå dette må personen lære at læse på ny. Det kræver en stor
indsats at tilegne sig helt nye læsestrategier.
Der er som regel også behov for optikunderstøttende hjælpemidler
som for eksempel læsestativ, ekstra lys og hensigtsmæssig placering af
lyskilde.

Omfang

4 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives individuelt.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 31

Syn

Kreativt kursus
Målgruppe

Personer som oplever problemer med at fastholde kreative
fritidsaktiviteter på grund af synsnedsættelsen

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler med henblik på mestring af tidligere færdigheder
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
At hjælpe personen til accept af sit synstab i mødet med ligestillede

Indhold

Idéer og teknikker til at fastholde kreative udfoldelser inden for blandt
andet håndarbejde, juledekoration, påskedekoration med mere.

Omfang

4 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives typisk på hold, men kan også foregå individuelt.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 32

Syn

ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)
Målgruppe

Personer, der har oplevet en nedsættelse af synet, og som
oplever problemer med at klare de daglige gøremål på grund af
synsnedsættelsen.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler med henblik på mestring af tidligere færdigheder
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
At hjælpe personen til accept af sit synstab

Indhold

Undervisning i synskompenserende teknikker ved daglige færdigheder.
Der kan blandt andet undervises i afmærkning af forskellige
hjælpemidler eller indbo, så personen kan agere selvstændigt i
hverdagen. Det kan være at lære forskellige kommunikationsstrategier
som for eksempel notatteknik eller brug af kalender.

Omfang

2 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives både individuelt og på hold.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 33

Syn

CCTV-kursus
Målgruppe

Personer der har fået bevilliget et CCTV apparat

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

At introducere personen for synskompenserende teknikker, metoder
og hjælpemidler med henblik på mestring af tidligere færdigheder
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
At hjælpe personen til accept af sit synstab i mødet med ligestillede

Indhold

Grundlæggende kursus i brugen af elektronisk forstørrelsesapparat.
Personen med nedsat syn kan få tips og idéer til bl.a. læsning af
bankudtog og busplaner, skrivning af krydsord og eksempelvis
billedlæsning.
Derudover kan apparatet anvendes til flere forskellige ting i hverdagen,
blandt andet hjælp ved madlavning, ved personlig hygiejne eller ved
håndarbejde og meget mere.

Omfang

4 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives både individuelt og på hold.
Kurset udbydes ofte på hold med et omfang på 1 x 4 timer.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 34

Syn

Udvidet brug af Daisy-afspiller
Målgruppe

Personer der tidligere har fået bevilliget en daisyafspiller, og som mestrer
den grundlæggende betjening af apparatet.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

At introducere personen for synskompenserende teknikker og
metoder med henblik på at kunne læse bøger og andet materiale
indspillet i daisyformat
At hjælpe personen til bedst muligt at bevare sin uafhængighed og
selvhjulpenhed
Via yderligere færdigheder at hjælpe personen til accept af sit
synstab

Indhold

Undervisning i brugen af flere funktioner på lydbogs-afspiller (Daisy).
Der er undervisning i blandt andet funktioner som ”bogmærke”, ”Sleeptimer” og navigering i bogen.

Omfang

4 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen gives både individuelt og på hold.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 35

Syn

Lysafprøvning
Målgruppe

Personer med synsnedsættelse, erhvervet hjerneskade eller
hjernerystelse

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At udrede personens behov for lys og på den baggrund komme med
forslag til relevante kompensationsmuligheder

Indhold

Udredning og afprøvning af lysbehov med udgangspunkt i personens
oplevede aktivitetsproblematikker. Ved lysafprøvning er der mulighed
for at afprøve lux, kelvin, CRI, forskellige vægfarver og lampetyper.
Ligeledes vil personen få viden om lys og dets betydning for at kunne
se.

Omfang

3 timer pr. udredning og undervisningsgang.

Værd at vide

Denne udredning foretages individuelt og foregår både i hjemmet og i
lyslaboratoriet på CSU-Slagelse.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 36

Syn

Orientering og mobility - basis
Målgruppe

Stærkt svagsynede eller blinde voksne.
Personer med hemianopsi efter erhvervet skade i hjernen

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

At gøre personen fortrolig med mobilityteknikker på et niveau, der
muliggør sikker færden på egen hånd
At gøre personen mindre afhængig af andres hjælp

Arbejde med læring af teknikker gennem skærpelse af især høre- og
følesanserne, samt brug af den hvide stok, hvor målet er at lære:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskellige stokke-teknikker
Ledelinier
Kendemærker
Niveauforskelle
Gå på trapper
Krydse veje
Orientering
Ledsageteknik med pårørende

Omfang

2-4 timer pr. undervisningsgang. Et orienterings- og mobilityforløb (basis) har et typisk omfang på 10 timer.

Værd at vide

Undervisningen foregår individuelt.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 37

Syn

Orientering og mobility - udvidet
Målgruppe

Stærkt svagsynede eller blinde voksne

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

At gøre personen fortrolig med mobilityteknikker på et niveau, der
muliggør sikker færden på egen hånd
At gøre personen mindre afhængig af andres hjælp

Efter at de grundlæggende mobilityfærdigheder er indlært, kan personen
tilbydes et kursus, hvor der i forhold til personens behov arbejdes med:
•
•

At kortlægge omgivelserne og ruterne med tingenes placering i
forhold til hinanden
At lære at benytte GPS

Omfang

2-4 timer pr. undervisningsgang. Et orienterings- og mobilityforløb (udvidet) har et typisk omfang på 8 timer.

Værd at vide

Undervisningen foregår individuelt.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 38

Syn

Synstræning
Målgruppe

Personer med synsfeltdefekter eller samsynsproblemer som efter
en udredning på CSU-Slagelse er vurderet til at kunne profitere af
synstræning.

Lovgivning

•
•

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Formål

•
•

At lære personen synskompenserende teknikker.
Øge øjnenes synsstyrke og brydningsforhold: Bestemmelse af i
hvilken grad øjnenes evne til at se små detaljer er udviklet, og
om der er væsentlig grad af nærsynethed, langsynethed eller
bygningsfejl, som skal kompenseres.
Dybdesynets udvikling og den øjenmotoriske koordination.
Synssansens integration med krop og balance.
At øge personens bevidsthed om de synsmæssige konsekvenser efter
evt. skade i hjernen.

•
•
•

Indhold

•
•
•
•

Træningsøvelser, der kan medvirke til etablering af øget stabil visuel
fiksationsevne, inklusiv nærrefleks, øjne-hoved integration, samt
reduktion af sensibilitet for bevægelse i synsfeltet.
Øge visioperceptionel opmærksomhed ved bl.a. indskrænket synsfelt.
Synskompenserende teknikker ved blandt andet læsning og
skrivning.
Oplysning om typiske synsændringer efter erhvervet hjerneskade
eller ved følger efter hjernerystelse.

Omfang

8-10 uger med 1 undervisningslektion pr. uge + hjemmetræning.

Værd at vide

•
•

Abonnement

Når behov for synstræning skyldes hjerneskalde, er det uden ekstra
betaling, hvis kommunen har abonnement på hjerneskadeområdet
eller har lavet særlig aftale herom.
Hvis behov for synstræning har andre årsager som f.eks.
hjernerystelse og/eller whisplash (piskesmæld) skla der laves en
særskilt aftale.

Takst

Aftale

Kalundborg Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Ved hjerneskade: Sorø, Odsherred og Holbæk Kommune.
Øvrige årsager: Alle kommuner
kontakt CSU-Slagelse for information og pris.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 39

Syn

Undervisning i punktskrift
Målgruppe

Voksne blinde, der ønsker at lære og benytte punktskrift.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At sætte personen i stand til at kommunikere ved hjælp af punktskrift

Indhold

•
•
•
•

Omfang

10-50 timer.

Værd at vide

Nogle personer har kendskab til punktskrift, i så tilfælde kan man
klare sig med færre timer. Andre skal først lære punktskrift, så i disse
tilfælde er der behov for væsentligt flere timer. Der vil altid være tale om
individuel undervisning.

Abonnement

At
At
At
At

lære punktskrift
lære den nødvendige læseteknik der skal til for at føle
lære punktskriftapparatets funktioner at kende
anvende apparatet til de kommunikationsopgaver, personen har

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 40

Syn

Afprøvning/udlevering hjælpemidler (IKT)
Målgruppe

Blinde og svagsynede borgere

Lovgivning

Lov om social service § 112 og § 10

Formål

At afdække hvilke IKT-hjælpemidler der kan opfylde personens
kompensationsbehov.

Indhold

Der afprøves forskellige synskompenserende hard- og software:
• Forstørrelse af skærmbilledet og/eller brug af talesyntese
• Skærmlæserprogram, der omsætter skærmbilledet til syntetisk tale
Det bevilgede udstyr opsættes i personens hjem, og funktionaliteten
testes sammen med personen i forhold til:
• Hensigtsmæssig brug
• Brug af forstørrelsesprogrammer
• Talesyntese
Der foretages en vurdering af undervisningsbehov i brug af udstyret.

Omfang

For alle opgaver gælder det, at varigheden afhænger af personens
forudsætninger for at lære brugen af hjælpemidlet.

Værd at vide

En mobiltelefon er sædvanligt indbo og således personens egen udgift,
hvorimod det synskompenserende hard- og software bevilges efter lov
om social service.
Udstyr, der er personens ejendom repareres ikke, men kompenserende
software installeres på eventuelt ny PC.
Der gives support på det udlånte udstyr. Supporten gives til de
synskompenserende dele af udstyret. Der ydes således ikke support til
personens internetadgang, mailprogrammer med videre. Det udlånte
udstyr repareres i nødvendigt omfang.
Supporten sker fortrinsvis som telefonsupport og fjernesupport via
internettet.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 41

Syn

Kursus i 10-fingersystem
Målgruppe

Voksne med væsentligt nedsat synsfunktion, der i forbindelse med
bevilling af computer, har behov for at lære at skrive uden brug af synet

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At sætte personen i stand til at anvende pc-handicapkompenserende
software

Indhold

•
•

Undervisning og træning i at skrive på tastaturet ved hjælp af 10fingersystemet
Undervisning og træning i at kunne anvende genvejstaster til
handicapkompenserende software

Omfang

2 timer pr. undervisningsgang.
Som udgangspunkt visiteres til i alt 10 timers undervisning.

Værd at vide

Dette kursus tilbydes på små hold og individuelt.
Har personen ikke tidligere været PC-bruger, vil vi ofte tilbyde personen
et 10-fingerkursus, inden vi foretager den endelige indstilling til bevilling
af PC. Målet med kurset er at kvalificere personen til brugen af udstyret.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 42

Syn

Grundkursus pc-bruger
Målgruppe

Blinde og svagsynede personer.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At personen opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af udstyrets
synskompenserende funktioner

Indhold

Gennemgang af det synskompenserende hard- og software samt
styreprogram, for eksempel:
•
•
•
•
•

Computerens betjening via skærmlæserprogram
Arbejde med menuer og dialogbokse
Forstå og anvende funktioner på internettet
Sende og modtage mails
Andre kommunikationsprogrammer

Omfang

2 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

Undervisningen vil blive tilbudt til de personer, der efter det
informationsteknologiske udstyr er installeret og den første instruktion
er givet, har behov for et længere forløb for at få det fulde udbytte af
udstyret.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 43

Syn

Kursus i brug af mobiltelefon
Målgruppe

Blinde og svagsynede personer

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At personen opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af udstyrets
synskompenserende funktioner

Indhold

•
•
•
•
•
•

Mobiltelefonens grundlæggende funktioner koblet med skærmlæser
med talesyntese og/eller punktdisplay eller forstørrelse
Gennemgang af telefonens taster eller brug af touchskærm
Gennemgang af nødvendige tastaturkommandoer eller bevægelser
på touchskærm, for at få skærmlæseren eller telefonen til at gøre og
sige det, den skal
Nyttige funktioner
Skrivning af SMS-besked
Andre vigtige funktioner

Omfang

2 timer pr. undervisningsgang.

Værd at vide

En mobiltelefon er sædvanligt indbo, og anskaffelsen er derfor for egen
regning. Særlige synskompenserende apps kan søges og bevilliges
efter lov om social service. Disse apps vil sædvanligvis erstatte et
hjælpemiddel.
Der er mulighed for nøje gennemgang af en af CSU’s mobiltelefoner,
inden det besluttes, om man selv vil købe en mobiltelefon.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 44

Syn

Kursus i brug af GPS
Målgruppe

Blinde og svagsynede personer.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At personen opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af udstyrets
synskompenserende funktioner

Indhold

•
•

Omfang

6 timer.

Undervisning i brug af synskompenserende hard- og software
Praktiske øvelser i ”marken”

Undervisningen foregår individuelt, eventuelt på små hold. Den
gennemføres på et af CSU-Slagelses undervisningssteder.
Værd at vide

Abonnement

Inden man kan benytte en GPS på egen hånd forudsættes det, at
personen har grundlæggende mobilityfærdigheder.

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 45

Syn

Kursus i brug af iPad
Målgruppe

Blinde og svagsynede personer, der allerede har en iPad, men har svært
ved at benytte den, samt personer der ønsker at anskaffe sig en iPad

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At sætte personen i stand til at benytte en iPad og de særlige funktioner
i forhold til tilgængelighed for personer med synsvanskeligheder

Indhold

Med udgangspunkt i personens erfaringer og kompetencer, gennemgås
iPad’ens muligheder for forstørrelse, oplæsning, kompenserende
opsætninger samt velegnede apps til svagtseende og blinde.

Omfang

Efter behov 2½ time pr. undervisningsgang.

Værd at vide

En iPad er sædvanligt indbo, og anskaffelsen er derfor for egen regning.
Særlige synskompenserende apps kan søges og bevilliges efter lov om
sociall service. Disse apps vil sædvanligvis erstatte et hjælpemiddel.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 46

Syn

Specialoptik
Målgruppe

Personer med medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, det
vil sige brugere, der som oftest ikke er synshandicappede, men
som har behov for specialfremstillede tilskudsberettigede optiske
synshjælpemidler.

Lovgivning

Lov om social service § 112
Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

Overfor personen og dennes pårørende at afhjælpe eller begrænse
følgerne af den medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelse
Overfor kommunerne at stille det faglige grundlag og beredskab til
rådighed således, at disse sættes i stand til at opfylde personens
retskrav på udredningsydelser, hjælpemiddelydelser og vejledningsog rådgivningsydelser

På baggrund af udredningen ydes:
•
•
•

Rådgivning og vejledning til person med nedsat syn, pårørende og
eventuelt tilknyttet personale.
Rådgivning og vejledning til kommunal forvaltning og institutioner.
Sagkyndig bistand som kan danne fagligt grundlag for
sagsbehandling og kommunal bevilling vedrørende særligt
specialfremstillede kontaktlinser, briller og øjenproteser i henhold til
indikationerne for bevilling af medicinsk- optiske synshjælpemidler

Omfang

Der er tale om korte ydelsesforløb op til ca. 2 timer.

Værd at vide

Under forløbet er der fri henvendelse til CSU-Slagelse, Syn.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 47

Syn

Svagsynsoptik – udredning og ansøgning
Målgruppe

•
•

Personer med visus på 6/18 (0,3) eller derunder og/eller synsfelt på
< 20°.
Personer, som har brug for specielle optiske hjælpemidler som lupper,
lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.

Lovgivning

Lov om social service § 112
Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•

Indhold

•
•

•

Overfor personen og dennes pårørende at afhjælpe eller begrænse
følgerne af synsnedsættelsen.
Overfor kommunerne at stille det faglige grundlag og beredskab til
rådighed således, at disse sættes i stand til at opfylde personens
retskrav på udredningsydelser, hjælpemiddelydelser og vejledningsog rådgivningsydelser
Specialoptisk udredning
Klinisk synsundersøgelse af kommunernes svagsynede personer,
hvilket indebærer måling af øjets synsfejl, farvesyn, kontrastsyn,
synsfelt, beregning af specialoptik, receptudstedelse og
journalskrivning
Sagkyndig bistand som kan danne fagligt grundlag for
sagsbehandling og kommunal bevilling vedrørende specialfremstillet
svagsynsoptik og filterbriller i henhold til indikationerne for bevilling
af synshjælpemidler

Omfang

Der er tale om korte ydelsesforløb op til 3 timer. Under forløbet er der fri
henvendelse til CSU-Slagelse, Syn.

Værd at vide

CSU-Slagelses specialoptiker tilbyder desuden øjenlæger, optikere,
sagsbehandlere med videre undervisning og supervision i forhold til
personer med synshandicap.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 48

Syn

Udredning og vurdering hos erhvervsaktive, ledige og sygemeldte
Målgruppe

Personer med oplevede synsvanskeligheder

Lovgivning

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Formål

Kompensere for de barrierer, som en person med en synsmæssig
funktionsnedsættelse kan opleve ift. til job, uddannelse eller et tilbud
iværksat af jobcentret.

Indhold

Udredning, undervisning og vejledning samt afprøvning og anbefaling
af hjælpemidler ift. fastholdelse af eksisterende job samt deltagelse
iværksat af jobcentret.
Udredning af:
• Synsnedsættelsens art og sværhedsgrad.
• Oplevede problemer ift. daglige arbejdssituationer. Personlige
ressourcer og begrænsninger.
• Personens ønsker til fastholdelse og evt. ændring af arbejdsopgave.
• Arbejdspladsens støttende eller evt. begrænsende effekt på
håndtering af synsnedsættelsen samt fastholdelse af jobbet
• Vurdering af behov for optiske hjælpemidler, synstekniske
hjælpemidler, lysudredning og undervisning.
Vejledning og undervisning rettes mod specifikke jobsituationer og sker
inden for en eller flere af følgende emnekredse:
• Synsnedsættelsens konsekvenser for personens arbejdsopgaver
• Brug af optik, synstekniske hjælpemidler, herunder afprøvning
• Arbejdspladsindretning
• Lysudredning og lysindretning
• Tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdsopgaver ift. energiforvaltning
• Vejledning og undervisning til kollegaer, arbejdsgiver

Omfang

Tilrettes individuelt efter aftale med jobcenter.

Værd at vide

Der udarbejdes rapport til jobcenter med udredning og anbefalinger

Abonnement

Takst

Aftale
Samarbejdsaftale med jobcentre
i følgende kommuner:
Sorø, Ringsted og Slagelse

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 49

Syn

Udredning og undervisning – børn med synsvanskeligheder
Målgruppe

Børn med synsnedsættelse, deres forældre, lærere og andre fagpersoner

Lovgivning

Lov om folkeskolen
Herunder Bek.nr. 693 af 20/06/2014
Lov om social service § 112 om hjælpemidler, med tilhørende vejledning

Formål

At udrede barnets synsevnenedsættelse og på den baggrund komme
med forslag til relevante kompensationsmuligheder
At barnet får mulighed for at udvikle sig alderssvarende og leve et
så normalt og selvstændig liv som muligt og i størst mulig grad være
uafhængig af andres hjælp ift. til sin synsnedsættelse

Indhold

Udredning:
• Indhentning af oplysninger til vurdering og tolkning af barnets
synshandicap.
• Tilbud om besøg i hjemmet, hvor forældrene informeres om
barnets synshandicap og mulighederne for at kompensere for
synshandicappet, samt andre konsekvenser af barnets handicap.
• Lysmåling i hjemmet og på skolen, med forslag til evt. forbedringer
samt vurdering af arbejdsplads og indretning.
• Afprøvning af evt. særlige hjælpemidler.
Synskonsulenten tilbyder undervisning i en lang række færdigheder
og emner. Undervisningen gives altid ud fra en individuel tilrettelagt
undervisningsplan og kan indeholde undervisning af såvel det
synshandicappede barn, forældre og lærere samt pædagoger og andre,
der omgås barnet i hverdagen.

Omfang

Der vil være en meget stor variation i behovet for undervisning, alt
afhængig af barnets behov og færdigheder.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale
Kræver bevilling fra pågældende
kommune.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 50

Syn

Specialpædagogisk støtte til elever og studerende med synsvanskeligheder
Målgruppe

Blinde og svagsynede modtagere af specialpædagogisk støtte (SPS) ved
frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, FGU, AVU, AMU, TAMU og
VEU samt til støttemodtagerens undervisere

Lovgivning

•
•

Bekendtgørelse om tilskud med videre til folkehøjskoler, efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved
ungdomsuddannelser med videre.

Formål

Levering af specialrådgivning til blinde og svagsynede modtagere af SPS.
Ordningen har til formål at give elever, studerende og kursister med
synsnedsættelse eller blindhed, mulighed for at deltage i skolegang
og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler,
ungdomsuddannelser og voksenefteruddannelse.

Indhold

Støtte i form af hjælpemidler og specialrådgivning til blinde og
svagsynede modtagere af SPS samt støttemodtagerens undervisere.

Omfang

Kontakt CSU

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Takst via STUK
(Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet)
For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse
Høretab, udredning
Målgruppe

Personer med oplevede hørevanskeligheder som følge af høretab samt
relevante pårørende og fagpersoner

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service

Formål

•
•
•
•

Indhold

På baggrund af indhentede relevante oplysninger samt samtale
afdækkes ovennævnte punkter samt:
•
•

•
•
•
•
•

Omfang

At afdække omfanget af hørevanskelighederne
At afdække hvilke ønsker personen har ift. eget liv og deltagelse i
samfundslivet
At afdække forudsætninger for et målrettet undervisnings- og/eller
vejledningstilbud samt evt. yderligere udredning og undervisning
At vurdere behov for høretekniske hjælpemidler

Høretabets kompleksitet og tilstødende høremæssige
problemstillinger
Andre fysiske og psykiske vanskeligheder, som kan have betydning
for håndtering af høretabet, høreapparater og andre høretekniske
løsninger, fx syn, grov- og finmotorik, kognitive og kommunikative
funktioner
Omgivelsernes støttende eller begrænsende effekt på håndtering af
høretabet samt deltagelse i samfundslivet
Personlige ressourcer og begrænsninger som kan have betydning for
håndtering af høretabet samt deltagelse i samfundslivet
Vurdering af nuværende høreapparatbehandling
Afprøvning af høretekniske hjælpemidler, som ikke kræver et
længerevarende afprøvningsforløb (f.eks. til telefon, TV og dørklokke)
Behov for inddragelse af eller henvisning til andre tilbud og instanser,
fx: audiopædisk vejledning/undervisning, indstilling/anbefaling
til bevilling af høretekniske hjælpemidler, høreklinik, egen læge,
ørelæge, kommunal høreomsorg, hjemmeplejen, reparation

Individuelt, men ca. 3 timer

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse
Høretab, undervisning og vejledning
Målgruppe

Personer med oplevede hørevanskeligheder som følge af høretab samt
relevante pårørende og fagpersoner

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service

Formål

At give den nødvendige vejledning og undervisning, der øger personens
mulighed for at håndtere høretabet i dagligdagen samt deltage aktivt i
eget liv og i samfundslivet

Indhold

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omfang

Vejledning ift. anskaffelse eller genanskaffelse af høreapparat – både
i offentligt regi og i privat klinik
Afgrænset problemafklaring, bl.a. aktuel hørestatus og
høreapparatbehandling, kontrol af høreapparat og eksisterende
høretekniske hjælpemidler samt udbedring af problematikken om
muligt
Henvisning til audiopædisk udredning eller undervisning samt evt.
andre instanser, fx høreklinik, egen læge, ørelæge, kommunal
høreomsorg, reparation
Undervisning i høreapparatbrug (betjening, vedligehold, isætning,
indstillingsmuligheder
Forventningsafstemning
Gennemgang af høreprøve, skelneevnen samt høreapparatets
muligheder og begrænsninger
Samtale om tilvænningsproblematikker, kommunikation,
taleforståelse og høretaktik
Undervisning i høretaktik og –strategier, herunder snak om identitet,
accept, håndtering, påvirkning af energiniveau
Rådgivning til pårørende
Undervisning og opfølgning på allerede bevilgede høretekniske
hjælpemidler
Afprøvning, undervisning og evaluering af høretekniske hjælpemidler,
som kræver et længere afprøvningsforløb

Individuelt, med pårørende/relevante omsorgspersoner eller i grupper.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
Side 53

Hørelse

Tinnitus og Lydfølsomhed, introkursus
Målgruppe

Personer med generende tinnitus og/eller lydfølsomhed

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At give en overordnet information om tinnitus og lydfølsomhed samt
generelle håndteringsstrategier, som øger deltagernes mulighed for aktiv
deltagelse i eget liv og i samfundslivet

Indhold

•
•
•
•

Omfang

3 timer

Værd at vide

Kurset fungerer som indgang til individuel udredning og yderligere
undervisning. For personer, som af fysiske, psykiske eller kognitive
årsager ikke kan deltage i kurset, tilrettelægges tilbuddet individuelt

Abonnement

Teori om hvor og hvordan tinnitus og lydfølsomhed opstår
Viden om symptomer relateret til tinnitus og lydfølsomhed
Behandlingsmuligheder
Strategier til hvordan tinnitus og lydfølsomhed kan tackles

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune
Når tinnitus/lydfølsomhed skyldes hjernerystelse: kontakt CSU
for tilbud

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Tinnitus/Lydfølsomhed, Udredning
Målgruppe

Personer med generende tinnitus og/eller lydfølsomhed

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service

Formål

•
•
•
•

Indhold

På baggrund af indhentede oplysninger samt samtale afdækkes
desuden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omfang

At afdække omfanget af personens gener relateret til tinnitus og/eller
lydfølsomhed
At afdække personens ønsker ift. eget liv samt deltagelse i samfundslivet
At afdække behov og forudsætninger for et målrettet vejlednings- og
undervisningstilbud samt evt. yderligere interne og eksterne tiltag
At afdække behov for afprøvning af lydterapi og/eller ørepropper/
støjreducerende høretelefoner

Sværhedsgraden af tinnitus og/eller lydfølsomhed
Forekomst og gener af tinnitus og/eller lydfølsomhed samt
tilstødende høremæssige problemstillinger
Andre fysiske og psykiske vanskeligheder, som kan have betydning
for håndtering af de oplevede gener, f.eks. hukommelse,
opmærksomhed, søvn, spændinger, smerter, energi- og stressniveau
Ønsker til aktiv deltagelse i eget liv samt samfundslivet
Omgivelsernes støttende eller begrænsende effekt, som kan have
betydning for håndtering af de oplevede gener samt deltagelse i
samfundslivet
Personlige ressourcer og begrænsninger som kan have betydning for
håndtering af de oplevede gener samt deltagelse i samfundslivet
Behov samt forudsætninger for afprøvning af afprøvning af lydterapi
og/eller ørepropper/støjreducerende høretelefoner
Behov for inddragelse af eller henvisning til andre fagpersoner,
f.eks. på CSU-Slagelse, høreklinik, sagsbehandler, læge, psykolog,
fysioterapeut, høreapparatfirma eller jobcenter

Tilrettelægges individuelt

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune
Når tinnitus/lydfølsomhed
skyldes hjernerystelse: kontakt
CSU for tilbud

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Tinnitus/lydfølsomhed, vejledning og undervisning
Målgruppe

Personer med generende tinnitus og/eller lydfølsomhed

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At give den nødvendige vejledning og undervisning, der øger personens
mulighed for at:
• håndtere tinnitus og/eller lydfølsomhed i dagligdagen
• deltage aktivt i eget liv og i samfundslivet

Indhold

Målrettet vejledning og undervisning sker inden for et eller flere af
følgende emner:
• Bevidste copingstrategier og andre kognitive adfærdmønstre
• Søvn- og energiforvaltning
• Auditiv træning
• Kommunikation og høretaktik
• Afprøvning samt undervisning i hensigtsmæssig brug af lydterapi og/
eller ørepropper/støjreducerende høretelefoner
• Inddragelse af eller henvisning til andre fagpersoner, f.eks. på CSU
-Slagelse, høreklinik, sagsbehandler, læge, psykolog, fysioterapeut,
høreapparatfirma eller jobcenter

Omfang

Undervisning og vejledning tilrettelægges individuelt og kan foregå med
pårørende.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Menières sygdom, udredning
Målgruppe

Personer med Menières sygdom

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service

Formål

•
•
•
•

At afdække omfanget af hørevanskeligheder relateret til Menières
sygdom
At afdække ønsker ift. eget liv samt deltagelse i samfundslivet
At afdække behovet samt forudsætninger for et målrettet
vejlednings- og undervisningstilbud samt evt. behov for yderligere
interne og eksterne tiltag
Afdække behov for afprøvning af høretekniske hjælpemidler

Indhold

På baggrund af indhentede oplysninger samt samtale med borgeren
afdækkes følgende:
• Høretabets kompleksitet og tilstødende høremæssige
problemstillinger
• Sværhedsgraden af tinnitus og/eller lydfølsomhed
• Sværhedsgraden af svimmelhed og balance
• Andre fysiske og psykiske vanskeligheder, som kan have betydning
for håndtering af de oplevede gener, fx syn, grov- og finmotorik,
søvn, opmærksomhed, hukommelse, spændinger, smerte, energi- og
stressniveau
• Ønsker til aktiv deltagelse i eget liv samt i samfundslivet
• Omgivelsernes støttende eller begrænsende effekt som kan have
betydning for håndtering af høreproblematikken samt deltagelse i
samfundslivet
• Personlige ressourcer og begrænsninger som kan have betydning for
håndtering af høreproblematikken samt deltagelse i samfundslivet
• Vurdering af nuværende høreapparatbehandling
• Behov samt forudsætninger for ekstra høretekniske hjælpemidler
• Behov for afprøvning af lydterapi
• Behov for inddragelse af eller henvisning til andre fagpersoner,
f.eks. på CSU-Slagelse, høreklinik, sagsbehandler, læge, psykolog,
fysioterapeut, høreapparatfirma eller jobcenter

Omfang

Tilrettelægges individuelt

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Menières sygdom, vejledning og undervisning
Målgruppe

Personer med Menières sygdom

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service

Formål

At give den nødvendige vejledning og undervisning, der øger personens
mulighed for at:
• håndtere følgerne af Menières sygdom i dagligdagen
• deltage aktivt i eget liv og i samfundslivet

Indhold

Målrettet vejledning og undervisning sker inden for en eller flere af
følgende emner:
•
•
•
•
•
•

Omfang

Undervisning i den fysiologiske baggrund for Menières sygdom
Undervisning og vejledning om tinnitus og lydfølsomhed
Orientering om de psykosociale effekter af lidelsen
Orientering om mulige sociale- og erhvervsmæssige problemer i
tilknytning til lidelsen
Orientering om afspændings- og balanceøvelser
Inddragelse af eller henvisning til andre fagpersoner, f.eks. på CSUSlagelse, høreklinik, sagsbehandler, læge, psykolog, fysioterapeut,
høreapparatfirma eller jobcenter

Undervisning og vejledning tilrettelægges individuelt og kan foregå med
pårørende.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Cochlear Implant (CI), informationssamtale
Målgruppe

•
•
•
•

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At give kommende CI-brugere og pårørende en god orientering om
forløbet inden og efter en eventuel CI-operation.

Indhold

Information om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omfang

Nyligt Cochlear Implanterede borgere
Borgere, der står overfor at skulle Cochlear Implanteres
Borgere der overvejer Cochlear Implantat
Pårørende

Udredningsforløb, undersøgelser mm.
De forskellige CI-produkter
Operation, indlæggelse og lydtilslutning
Forventninger og udfordringer
Det efterfølgende undervisningstilbud hos lokal hørekonsulent
Nødvendigheden af lyttetræning og egenindsats
Høre- og kommunikationstaktik
Svar på spørgsmål

1 time

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Cochlear Implant, udredning
Målgruppe

•
•
•
•

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•
•

Indhold

Nyligt Cochlear Implanterede borgere
Borgere, der står overfor at skulle Cochlear Implanteres
Borgere der overvejer Cochlear Implantat
Pårørende

At afdække arten og omfanget af hørevanskelighederne samt ønsker
til eget liv og deltagelse i samfundslivet
At danne grundlag for en handleplan
At vurdere grundlaget for visitation til yderligere udrednings- og
undervisningstilbud
At afdække behovet samt skabe forudsætninger for et målrettet
undervisnings- og/eller vejledningstilbud

På baggrund af indhentede oplysninger samt samtale afdækkes
følgende:
•
•

•
•
•
•
•
•

Høretabets art og sværhedsgrad samt tilstødende høremæssige
problemstillinger
Andre fysiske og psykiske vanskeligheder, som kan have betydning
for håndtering af høretabet, høreapparater og andre høretekniske
løsninger, fx syn, grov- og finmotorik, kognitive/kommunikative
funktioner
Ønsker til aktiv deltagelse i eget liv samt samfundslivet
Omgivelsernes støttende eller evt. begrænsende effekt på håndtering
af høretabet samt deltagelse i samfundslivet
Personlige ressourcer og begrænsninger som kan have betydning for
håndtering af høretabet samt deltagelse i samfundslivet
Vurdering af nuværende udbytte af CI
Vurdering af motivation og forudsætninger for at deltage i
undervisningforløb
Vurdering af behov samt forudsætninger for ekstra høretekniske
hjælpemidler

Omfang

Op til 5 mødegange á ca. 1 times varighed, eksklusiv forberedelse og
rapportskrivning

Værd at vide

På baggrund af udredningen kan der ske yderligere tiltag, bl.a.
henvisning til/inddragelse af andre fagpersoner, for eksempel CI-center,
CI-leverandør, sagsbehandler, jobcenter, audiologisk afdeling, egen læge

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Cochlear Implant, vejledning, undervisning og rådgivning
Målgruppe

Cochlear Implanterede borgere

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At give den nødvendige vejledning og undervisning, så CI-brugeren kan
udnytte de nye høremuligheder med CI gennem lyttetræning.

Indhold

•
•

•
•

•

Oplevelse af hørevanskeligheder:
₀ Forventningsafstemning til CI
₀ CI’s muligheder og begrænsninger
Tilvænningsproblematik:
₀ Nye lydoplevelser
₀ Nye sociale og personlige muligheder
₀ Ny identitet
Kommunikation og høretaktik
Undervisning i udnyttelse af den nye form for hørelse ved:
₀ Skelneøvelser (lyd/ikke lyd, forskelle i lyd)
₀ Detektion og genkendelse af hverdags- og omgivelseslyde
₀ Ordforråd
₀ Talediskrimination
₀ Stemme- og vejrtrækningsteknik
₀ Udtale og kommunikationsforståelse
₀ Høre- og kommunikationsstrategier
₀ Anvendelse af tekniske hjælpemidler
Ekstra høretekniske hjælpemidler:
₀ Undervisning og opfølgning på allerede bevilgede høretekniske
hjælpemidler
₀ Afprøvning, undervisning og evaluering af ekstra høretekniske
hjælpemidler

Omfang

Tilrettelægges individuelt

Værd at vide

Undervisningsforløbet iværksættes umiddelbart efter tilslutning af
processor og foregår primært som individuel undervisning. Pårørende og
andre støttepersoner inddrages efter behov.
Der suppleres løbende med rådgivning og vejledning om implantatet
og processoren, høretekniske hjælpemidler samt kontakt til relevante
instanser for eksempel CI-foreningen, CI-netværk, sagsbehandler el.a.

Abonnement

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Cochlear Implant, netværk
Målgruppe

CI-brugere, som har gennemgået den indledende undervisning og er klar
til mere udfordrende lyttemiljøer, samt pårørende

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•
•
•

Indhold

•
•
•
•

Omfang
Værd at vide

Abonnement

At CI-brugere og pårørende kan mødes og netværke med ligestillede
At give CI-brugere og pårørende mulighed for erfaringsudveksling –
herunder idéer til træning, brug af høretekniske hjælpemidler mm.
At give CI-brugere mulighed for at mødes i større sociale
sammenhænge, hvor blandt andet baggrundsstøj kan være en
udfordrende faktor
At give CI-brugerne mulighed for kontakt med en CI-underviser og
eventuelt diskutere, om der er et aktuelt undervisningsbehov
At viderebringe ny viden om CI
Information om ny udvikling og viden indenfor CI-området
Information om generelle udfordringer ved CI – såsom identitet,
høretaktik, forventningsafstemning, idéer til fortsat hjemmetræning
eller andre temaer
Gruppearbejde (til udfordring af hørelse og øve
kommunikationsstrategier)
Evt. besøg af gæsteforedragsholder

4 timer pr. gang, 1 til 2 gange årligt
Der er deltagerbetaling til dækning af traktement.

Takst

Aftale

Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Hørevanskeligheder – erhvervsaktive og sygemeldte,
Udredning
Målgruppe

Erhvervsaktive i eller på vej i job, praktik mv., som oplever problemer
med at varetage deres specifikke jobfunktion pga. høretab eller andre
hørerelaterede vanskeligheder

Lovgivning

Lov om aktiv beskæftigelselsindsats
Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Formål

At medvirke til at den enkelte kan varetage specifikke arbejdsfunktioner
og dermed fastholdes i job eller deltage i praktik, efteruddannelse mm.

Indhold

Udredning af
• Høretabets art og sværhedsgrad samt tilstødende høremæssige
problemstillinger
• Oplevede problemer ift. daglige arbejdssituationer samt evt. erfaring
med høretekniske hjælpemidler på jobbet/i fritiden
• Andre fysiske og psykiske vanskeligheder af relevans, fx syn, grovog finmotorik, kognitive/kommunikative funktioner
• Ønsker til fastholdelse og evt. ændring af arbejdsopgaver
• Arbejdspladsens støttende eller evt. begrænsende effekt på
håndtering af høretabet samt fastholdelse af jobbet
• Personlige ressourcer og begrænsninger
• Nuværende høreapparatbehandling samt allerede bevilgede
høretekniske hjælpemidler
• Behov samt forudsætninger for ekstra høretekniske hjælpemidler
• Behov for inddragelse af eller henvisning til andre fagpersoner

Omfang

Tilrettelægges individuelt
I særlige tilfælde vil der også være mulighed for arbejdspladsbesøg i
forbindelse med udredningen

Værd at vide

Ydelsen forudsætter et betalingstilsagn fra jobcenter eller anden relevant
aktør, fx arbejdsgiver.
Parallelt med udrednin ift. de specifikke jobrelaterede udfordringer
sikres det at borgeren er kompenseret bedst muligt ift. den generelle
håndtering af høreproblemerne jf. Lov om specialundervisning for
voksne/Lov om Social service.

Abonnement

Takst

Aftale
Holbæk Jobcenter
Kalundborg Jobcenter
Odsherred Jobcenter
Ringsted Jobcenter
Slagelse Jobcenter
Sorø Jobcenter

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Hørevanskeligheder - erhvervsaktive og sygemeldte,
vejledning og undervisning
Målgruppe

Erhvervsaktive i eller på vej i job, praktik mv., som oplever problemer
med at varetage deres specifikke jobfunktion pga. høretab eller andre
hørerelaterede vanskeligheder

Lovgivning

Lov om aktiv beskæftigelselsindsats
Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Formål

At medvirke til at den enkelte kan varetage specifikke arbejdsfunktioner
og dermed fastholdes i job eller deltage i praktik, efteruddannelse mm.

Indhold

Vejledning og undervisning rettes mod specifikke jobsituationer og sker
inden for en eller flere af følgende emnekredse:
•
•

•
Omfang
Værd at vide

Hørenedsættelsens konsekvenser for borgers arbejdsopgaver
Håndtering af hørevanskelighederne på jobbet, fx høretaktiske
strategier i kommunikation, brug af høretekniske hjælpemidler,
arbejdspladsindretning, tilrettelæggelse af arbejdstid og
arbejdsopgaver, energiforvaltning samt vejledning til kollegaer og
arbejdsgiver
Inddragelse af eller henvisning til andre fagpersoner

Tilrettelægges individuelt
Ydelsen forudsætter et betalingstilsagn fra jobcenter eller anden relevant
aktør, fx arbejdsgiver.
Parallelt med intervention ift. de specifikke jobrelaterede udfordringer
sikres det at borgeren er kompenseret bedst muligt ift. den generelle
håndtering af høreproblemerne jf. Lov om specialundervisning for
voksne/Lov om Social service.

Abonnement

Takst

Aftale
Holbæk Jobcenter
Kalundborg Jobcenter
Odsherred Jobcenter
Ringsted Jobcenter
Slagelse Jobcenter
Sorø Jobcenter

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Hørevanskeligheder – ledige
Målgruppe

Arbejdsledige voksne med hørevanskeligheder i ressource- eller
praktikforløb

Lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Formål

At ruste og støtte borgeren til at tage ansvar for sine hørevanskeligheder
og fokusere på øgede muligheder

Indhold

•
•
•
•
•

Omfang

Afklaring af hørekrav og -behov
Hørenedsættelsens konsekvenser for borgers arbejds- og socialliv,
herunder rådgivning til jobcenter og øvrige samarbejdspartnere
Viden om behandlingsmuligheder
Støtte i forbindelse med evt. høreapparatsbehandling
Afklaring af behov for ekstra høretekniske hjælpemidler til
arbejdssituationen

Timeforbruget aftales i forhold til den aktuelle opgave.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale
Kontakt CSU for pris.

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Hørelse

Specialpædagogisk støtte til studerende med hørevanskeligheder
Målgruppe

Studerende med høretab og hørevanskeligheder på ungdoms- eller
videregående uddannelse. Ydelsen gælder desuden elever på fri- og
efterskole, hvis eleven er fyldt 18 år

Lovgivning

•
•
•

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående
uddannelser
Bekendtgørelse om tilskud med videre til folkehøjskoler, efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved
ungdomsuddannelser med videre.

Formål

At sikre, at den studerende med høretab får den nødvendige
høremæssige støtte, så han/hun trods høretabet kan gennemføre sin
uddannelse på lige fod med sine medstuderende

Indhold

Udredning med vurdering af hørestatus, høreapparatets effekt samt
behov for høretekniske hjælpemidler og specialpædagogisk støtte.
Desuden samtale om elevens tidligere erfaringer, motivation, åbenhed
om høretabet samt hørebehov og håndtering af hørevanskeligheder i
forhold til nuværende og kommende undervisningssituationer samt i
pauser og sociale sammenhænge.
På baggrund af udredningen iværksættes en eller flere af følgende
støtteordninger:
•
•
•
•
•
•

Henvisning til audiopædisk udredning og undervisning
Henvisning til andre instanser
Hørepædagogisk undervisning af eleven samt af lærere og/eller
klassekammerater
Orientering til eleven om øvrige SPS støtteordninger
Afprøvning af og instruktion i høretekniske hjælpemidler på
uddannelsen i samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens
leverandør af høretekniske hjælpemidler.
Konklusion på udredning og undervisning sendes til studievejleder

Omfang

Ydelsen iværksættes kun efter bevilling fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Styrelsens bevilling af hørekonsulenttimer består af en tidsramme på 10
timer. Styrelsen afregnes for det faktiske timeforbrug.

Værd at vide

Rammen dækker ét semester. Eleven kan derfor søge igen ved ny
semesterstart.

Abonnement

Takst

Aftale

Takst via STUK
(Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet)
For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Læsning og skrivning

Læse-/skriveudredning
Målgruppe

•
•

Personer, der efter undervisningspligtens ophør har basale
vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget
Personer, der efter undervisningspligtens ophør har basale
vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget og som samtidig
har behov for en særligt tilrettelagt undervisning på grund af øvrige
fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Lovgivning

Lov om FVU og ordblindeundervisning
Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•
•
•

At afdække arten og omfanget af vanskelighederne
At udrede årsagen til disse
At vurdere grundlaget for visitation til læse-/skriveundervisning el.a.
At danne grundlag for en undervisningsplan, herunder ansøgning om
it-hjælpemidler
At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller
rådgivning og vejledning

Indhold

Samtale + afdækning af:
1. Basale sproglige forudsætninger
2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse)
3. Stavefærdigheder
4. Færdigheder i skriftlig formulering
5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler

Omfang

5 timer, inklusiv rapportskrivning med videre.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

For borgere visiteret efter lov
om specialundervisning for
voksne

For borgere visiteret efter FVU

For borgere visiteret efter lov
om specialundervisning for
voksne:

Slagelse Kommune
Ringsted Kommune

og ordblindeundervisning
Statsligt taxameter

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Læsning og skrivning

Læse-/skriveudredning af STU-elever
Målgruppe

Unge der går på en STU-uddannelse, og hvor uddannelsesplanen
indeholder undervisningsforløb i dansk

Lovgivning

Lov om STU

Formål

•
•
•
•
•

Indhold

Samtale + afdækning af:
1.
2.
3.
4.
5.

Omfang

At afdække den unges færdigheder i læsning og skrivning
At vurdere den unges muligheder for udbytte af undervisning i
Læseafdelingen eller vejledning i særlige tiltag i STU-forløbet
Evt. at vurdere den unges muligheder for at tage en særligt
tilrettelagt 9.-10. klasses eksamen
At vurdere, om der skal søges om it-hjælpemidler
At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller
rådgivning og vejledning

Basale sproglige forudsætninger
Læsefærdigheder (afkodning + forståelse)
Stavefærdigheder
Færdigheder i skriftlig formulering
Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler

5 timer, inklusiv rapportskrivning med videre.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Opkræves via STU-taksten

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Læsning og skrivning

Læse-skriveteknologi - ansøgning
Målgruppe

Personer med ordblindhed der ønsker at ansøge om hjælpemidler, enten
til brug i arbejde eller privat

Lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om social service

Formål

At redegøre for, hvordan ordblindeproblematikken står i vejen for, at
personen kan honorere kravene på arbejdspladsen eller deltage aktivt i
samfundslivet.
At vurdere og anbefale læse-skriveteknologi, der kan kompensere
for ordblindeproblematikken, så personen kan honorere kravene på
arbejdspladsen eller deltage aktivt i samfundslivet.

Indhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omfang

2-3 timer

Værd at vide

Det kan være nødvendigt at deltage i læse-/skriveundervisning for en
grundigere gennemgang af programmets funktioner, hvis personen ikke
tidligere har erfaring med hjælpemidler.

Abonnement

Indhentning af læserapport
Samtale om behov, enten på arbejdet eller privat
Forventninger og krav til programmet
Tidligere erfaringer med læse-/skriveteknologi?
Tilgængelige platforme (windows, android, mac, iOS?)
Udarbejdelse af ansøgning til relevant myndighed
Indkøb af hjælpemidler, hvis bevilget
Hjælp til installation
Kort instruktion i brugen af hjælpemidlerne

Takst

Aftale

Slagelse (privat)
Ringsted (privat)

Sorø Kommune (privat)
Sorø jobcenter (arbejde)
Slagelse jobcenter (arbejde)
Ringsted jobcenter (arbejde)

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Læsning og skrivning

Læse-/skriveundervisning
Målgruppe

Personer, der opfylder betingelserne for modtagelse af undervisning,
jævnfør udredning

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om FVU og ordblindeundervisning

Formål

At give deltageren mulighed for at kompensere for sine vanskeligheder
gennem brug af hjælpemidler eller ved at opnå nye færdigheder.

Indhold

•
•
•
•

Undervisningen foregår på små hold 1,5-2 timer én-to gange om
ugen.
Undervisningen tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i en
individuel undervisningsplan, der laves i samarbejde med hver enkelt
borger.
Der gives instruktion og undervises i brug af læse-/
stavekompenserende it-hjælpemidler.
Der undervises i skriftlig formulering, sætningsopbygning,
grammatik, fonologi, læsestrategier mv. efter behov.

Omfang

Individuel vurdering. Der visiteres til forløb på 3-6 måneder med evt.
efterfølgende revisitation.

Værd at vide

Der er løbende optag og evt. venteliste

Abonnement

Takst

Aftale

For borgere visiteret efter lov
om specialundervisning for
voksne:

For borgere visiteret efter FVU
og ordblindeundervisning:

For borgere visiteret efter lov
om specialundervisning for
voksne:

Slagelse Kommune
Ringsted Kommune

Statsligt taxameter
Alle kommuner

Sorø Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
eller vores hjemmeside
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Læsning og skrivning

It-instruktion til ordblinde studerende på ungdomsuddannelser
Målgruppe

Studerende med ordblindhed på ungdomsuddannelser, der har fået
bevilget en it-rygsæk via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Lovgivning

Lov om specialpædagogisk støtte ved ungdomsuddannelser

Formål

At give den studerende instruktion i at benytte de bevilgede ithjælpemidler, så de kan deltage på lige fod med deres medstuderende i
undervisningen.

Indhold

Der undervises i det læse/skriveprogram, som den studerende får tildelt
gennem SPS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Omfang

Hjælp til download af programmer
Instruktion i programmets indstillingsmuligheder alt efter individuelt
behov
Brug af ordforslag og jokertegn
Valg af fagordslister
Muligheder for oplæsning i forskellige filformater
Brug af Nota
Scanningsmuligheder på skolen
OCR-funktion i programmet

De bevilgede antal timer

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Takst via styrelsen for
undervisning og kvalitet
For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Regning/matematik

Regne-/matematikudredning
Målgruppe

Personer over den undervisningspligtige alder, der oplever basale
vanskeligheder med tal og regning/matematik. Muligvis med mistanke
om talblindhed (dyskalkuli).

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om specialpædagogisk støtte videregående uddannelser

Formål

•
•
•

Indhold

At afdække grundlæggende færdigheder mht. tal, regning og
matematik
Evt. at vurdere den unges muligheder for at tage en 9.-10. klasses
eksamen
At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller
rådgivning og vejledning

Samtale + afdækning af:
1. Kognitive og sproglige forudsætninger
2. Basal viden om tal, regning og matematik

Omfang

5 timer, inklusiv rapportskrivning med videre.

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Slagelse Kommune
Ringsted Kommune

For studerende på videregående Sorø kommune
uddannelser:
Takst via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Regning/matematik

Regne-/matematikundervisning
Målgruppe

Personer, der opfylder betingelserne for modtagelse af undervisning,
jævnfør udredning

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At give deltageren mulighed for at kompensere for sine vanskeligheder
gennem brug af hjælpemidler eller ved at opnå nye færdigheder.

Indhold

•
•
•
•

Undervisningen foregår på små hold 1,5-2 timer én-to gang om
ugen.
Undervisningen tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i en
individuel undervisningsplan, der laves i samarbejde med hver enkelt
borger.
Der undervises i muligheder for kompensation
Der undervises i grundlæggende færdigheder mht. tal, regning og
matematik.

Omfang

Individuel vurdering. Der visiteres til forløb på 3-6 måneder med evt.
efterfølgende revisitation.

Værd at vide

Der er løbende optag

Abonnement

Takst

Aftale

Slagelse Kommune
Ringsted Kommune
Sorø Kommune
For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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9. og 10. klasse for unge med særlige behov

9. og 10. klasse for unge med særlige behov
Målgruppe

Unge, der (på grund af autisme, ADHD, store psykiske/sociale/fysiske
udfordringer el.a.) har store udfordringer med at deltage i den ordinære
undervisning i 9.-10. klasse, men hvor det vurderes, at de fagligt set
godt vil kunne består en eksamen.

Lovgivning

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Formål

At give dne unge mulighed for at få en 9./10. klasses eksamen gennem
særligt tilrettelagt undervisning.

Indhold

•
•
•

Omfang

Ca. 24 lektionenr ugentligt

Værd at vide

Der visiteres som udgangspunkt kun til 1 skoleår, men det kan i enkelte
tilfælde vurderes, at der er brug for et år mere. Visitation sker efter
vurdering fra jobcentret og CSU-Slagelse

Abonnement

Undervisningen foregår på et hold med ca. 10 elever og 2 lærere
Der undervises i dansk, matematik og psykoedukation
Alle elever får individuelle samtaler hver 14. dag

Takst

Aftale
Jobcenter Slagelse
Center for Børn og Unge,
Slagelse Kommune
Evt. individuelle aftaler med
andere jobcentre

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Psykisk sårbare

Visitationssamtale
Målgruppe

Unge og voksne, der oplever psykiske udfordringer i dagligdagen.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om specialpædagogisk støtte videregående uddannelser

Formål

•

•

Samtale omkring personens udfordringer, behov, ønsker og
motivation
At vurdere, om der er et undervisningstilbud på CSU, der kan
imødekomme dette
Informere om relevante undervisningstilbud

Indhold

•
•
•
•

Samtale
Evt. indhentning af relevante oplysninger
Evt. korrespondance med relevante samarbejdspartnere
Evt. henvisning til udredning af fagligt niveau i dansk eller matematik

Omfang

1,5-2,5 t.

•

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Slagelse Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Psykisk sårbare

Zoom – psykoedukation for personer med psykiske udfordringer
Målgruppe

Unge og voksne over den undervisningspligtige alder med psykiske
udfordringer, der efter en udredning vurderes at have gavn af et forløb i
Zoom.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

•
•
•

Indhold

Indholdet tilpasses deltagergruppen og tager udgangspunkt i kognitiv
adfærdsterapi. Det kan fx være inden for:
•
•
•
•
•
•
•

At få en større indsigt i sig selv og andre via psykoedukation
Arbejde med redskaber inden for kognitiv adfærdsterapi
Deltage i gruppeforløb

Angst
Depression
Selvværd
Autisme
ADHD
Kommunikation
Stress

Omfang

En gang om ugen á 2 timer

Værd at vide

Løbende optag og venteliste

Abonnement

Takst

Aftale

Slagelse Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Psykisk sårbare

Café-tilbud
Målgruppe

Unge og voksne, der både har faglige og psykiske udfordringer, og som
efter en udredning vurderes at have gavn af et forløb i caféen.

Lovgivning

Lov om specialundervisning for voksne

Formål

At personen bliver bedre rustet, både fagligt og psykisk, til at mestre
udfordringer i sin hverdag eller gå i gang med en uddannelse.

Indhold

•
•

Omfang

Faglig undervisning i dansk, matematik eller engelsk. Tilrettelægges
under hensyntagen til den enkeltes psykiske udfordringer.
Øvelse i at kunne deltage i gruppeforløb (være sammen med andre,
faste tidspunkter, melde afbud ved sygdom mv.)

Individuelt

Værd at vide

Abonnement

Takst

Aftale

Slagelse Kommune

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Psykisk sårbare

180 grader – tilbud til unge med psykiske udfordringer
Målgruppe

Unge med psykiske udfordringer som fx ADHD, angst, depression eller
stress, der er visiteret fra Slagelse Jobcenter

Lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Formål

Målet med forløbet er at skabe et udviklingsforløb, der skal hjælpe
deltagerne med at fungere bedre i hverdagen og give dem troen på og
motivationen til at gå i gang med en uddannelse og/eller et arbejde.
Ligeledes skal redskaberne medvirke til, at deltagerne opnår at kunne
fastholde arbejde og uddannelse.
Der arbejdes hen imod, at deltagerne i løbet af perioden kommer ud i
småjobs, praktik eller uddannelse.

Indhold

•
•
•
•
•

Psykoedukation (undervisning om egne ressourcer og udfordringer
og betydningen for dagligt liv, uddannelse, job med videre)
En individuel samtale hver 14. dag/hver uge
Dagligt hjemmearbejde med udgangspunkt i app’en STRUKTUR
Møder med jobcentret
Møder med praktiksted, uddannelsessted el.a.

Omfang

Starter med 2 dage om ugen (2,5-3 t. pr. gang) + individuelle samtaler.
Ved opstart af praktik el.lign. overgår man til undervisning på CSU 1 dag
om ugen og samtaler efter behov.

Værd at vide

Visitation sker via jobcentret. Der afholdes 2 visitationssamtaler, den
første på jobcentret med deltagelse af borger, beskæftigelseskonsulent
og underviser. Den anden på CSU-Slagelse med borger + underviser.

Abonnement

Takst

Aftale
Jobcenter Slagelse

For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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For information om CSU’s organisation og arbejdsmetoder/tilgange: Se indledning til kataloget
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Tale/Hjerneskade

Talevanskeligheder / Erhvervet hjerneskade
Høre

Hørevanskeligheder
Syn

Synsvanskeligheder / synshjælpemidler

Læse

Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler

Psykiatri

Psykiske vanskeligheder og sindslidelser

Ungdomsuddannelser (STU)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
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