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Indledning
CSU-Slagelse har en overordnet fælles kerneopgave:
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. CSUSlagelses indsatser tager udgangspunkt i den
enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.
Kerneydelserne på CSU-Slagelse er meget varierede.
Centret består af en afdeling med en Særligt
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdelinger
inden for kommunikationsområderne: høre, syn, talehjerne, læse og psykiatri.
STU er en uddannelse for unge, der af
forskellige årsager ikke vil kunne gennemføre
en ungdomsuddannelse på lige fod med andre
unge. Kommunikationsafdelingernes tilbud
retter sig primært mod unge og voksne med
funktionsnedsættelser med henblik på at
kompensere for disse, så de kan deltage i samfundet
på lige fod med andre. Man kan se mere om de
enkelte tilbud i vores ydelseskatalog samt på vores
hjemmeside.
Alle afdelinger har deres egen del i denne
årsberetning. Men der er nogle overordnede
betragtninger, der gælder alle afdelinger – og så er
der noget, der gælder kommunikationsafdelingerne
samlet.
For hele CSU-Slagelse gælder det, at det
er nødvendigt for, at vi kan tilbyde en højt
specialiseret undervisning, hele tiden at være
opdateret på den nyeste viden inden for området,
både gennem kurser, efter-/videreuddannelse
og udviklingsprojekter. Udviklingen går ofte
stærkt, især med hensyn til ikt-hjælpemidler og
hverdagsteknologi.
Som alle andre steder i samfundet har CSUSlagelse i 2021 været præget af Corona. Vores
aktiviteter har på intet tidspunkt været lukket ned,
men vi har selvfølgelig fulgt retningslinjerne fra
Sundhedsstyrelsen, hvilket i nogen grad har påvirket
organiseringen af indsatserne.

bruge på borgerne? I alle afdelinger har det
medført, at der ikke er blevet registreret lige så
mange forskellige foranstaltninger, hvilket derfor
viser et lidt andet billede end de foregående
år. Indholdet af indsatserne beskrives som
nævnt i ydelseskataloget og på hjemmesiden,
ligesom kommunerne kan få adgang til mere
udspecificerede data, hvis de ønsker det.
Vores aftaler med abonnementskommunerne er
efterhånden alle sammen blevet 4-årige, og vi
har i den mellemliggende periode møder med
kommunerne, der indbydes til at komme på CSUSlagelse og se vores faciliteter, høre mere om
vores indsatser og evt. nye tiltag samt udveksle
erfaringer og ønsker i forhold til samarbejdet og
opgaveløsningen.
CSU-Slagelse er i gang med etablering af en
kursusenhed, hvor fagpersoner kan tilegne sig
kompetent specialviden, der kan anvendes i deres
praksis. Der vil i løbet af første halvår af 2022
udkomme et kursuskatalog med beskrivelser af
færdige konceptkurser, og det vil ligeledes være
muligt at henvende sig for speciallavede kurser.
Læsevejledning:
På siderne 6 til 17 i årsberetningen præsenteres
hver afdeling. Indledningsvist bliver aktiviteterne i
afdelingen kort beskrevet. Herefter ses tilbage på
året, der gik, og endeligt belyses forventninger til
året, der kommer. Fra side 18 ses CSU-Slagelse i tal.
Her er der oplistet tal for de ydelser, der er omfattet
af abonnementet, så abonnementskommunerne
kan se, hvor mange borgere fra deres kommune,
der har modtaget tilbud fra CSU-Slagelse. Hvis
der er større udsving i tallene, kommenteres det
under de enkelte afdelinger. Der er dog fra år til
år et naturligt udsving i antal borgere, uden at det
giver anledning til bemærkninger, da det som oftest
skyldes, at der er forskel på, hvor mange borgere,
der rammes af funktionsnedsættelser.

I foråret 2021 blev CSU-Slagelse udvidet med en
regional Høreklinik, hvilket vi er meget glade for, da
samarbejdet mellem region og kommuner højner
oplevelsen af sammenhæng og kvalitet for borgerne.
Kommunikationsdelingerne gik i sommeren
2021 over til et nyt journaliseringssystem.
Dette gav anledning til en debat omkring vores
registreringspraksis: er det nødvendigt med al
den registrering – tiden går jo fra den tid, vi kan

📧

Niels Petterson
Centerleder
29 48 19 10
nipet@slagelse.dk

☎
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Tale-Hjerneafdelingen
Tale-/Hjerneafdelingen består af flere teams, der
hver varetager særlige områder:
X
X
X
X

Logopædisk team
CSU-Arbejdsliv
Specialiseret neuropædagogisk team (§85)
Hjernerystelsesteam
(tværfagligt sammensat team med medarbejdere
fra Høreafdelingen, Synsafdelingen og Tale-/Hjerneafdelingen)

X Hjerneskadekoordinering
X Neuropsykologisk testcenter
Abonnement
Afdelingen har abonnementsaftaler med
Slagelse, Ringsted og Kalundborg Kommuner
samt en abonnementslignende aftale med Sorø
Kommune. Aftalerne omfatter rehabilitering og
kompenserende specialundervisning af personer
med følger efter erhvervet hjerneskade, Parkinson,
Sclerose, ALS, cancer i larynx og mundhule samt
kompenserende undervisning af personer med en
stemme- eller stammeproblematik. Pårørende er
ligeledes involveret i rehabiliteringen.
Øvrige aftaler
Afdelingen har en aftale med Slagelse Sygehus
om levering af logopædisk konsulentbistand på
neurologisk afdeling.
CSU-Arbejdsliv har en aftale med Slagelse
Jobcenter om rehabiliteringsorienteret
arbejdsevneafklaring af personer i Slagelse
Kommune. Målgruppen er primært personer
med følger efter erhvervet hjerneskade og
personer med følger efter hjernerystelse. Af øvrige
målgrupper kan nævnes personer med Parkinson,
Sklerose, demens, personer med psykiske lidelser
fx PTSD, stress og ADHD. CSU-Arbejdsliv laver
individuelle aftaler med flere andre kommuner.
Hjernerystelsesteamet har en aftale med
Slagelse Jobcenter om varetagelse af
rehabiliteringsindsatsen til personer med følger
efter hjernerystelse. Øvrige abonnementskommuner laver individuelle aftaler om forløb.
Slagelse Kommunes hjerneskadekoordinatorer er
placeret på CSU-Slagelse.
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SANO rehabiliteringscenter har en aftale om
logopædisk konsulentbistand til undervisning
på kursus for personer med Parkinson og deres
pårørende.
I Neuropsykologisk testcenter udføres
neuropsykologiske undersøgelser og BPAudredninger for jobcentre og myndigheder i
kommuner.

Året der gik
I 2021 er vi gået over til et nyt
journaliseringssystem. Vi har i overgangen
besluttet at mindske tiden på registrering, så
vi i stedet bruger mere tid i undervisningen.
Overgangen til nyt journaliseringssystem og
ændringen i registreringspraksis betyder, at tallene
fra sidste år ikke umiddelbart kan sammenlignes
med dem for i år, særligt når det gælder
foranstaltninger pr. borger.
Der ses fra år til år udsving i antallet af borgere
og foranstaltninger. I Kalundborg er vi tilbage
på samme niveau for antal borgere som i 2019
og før corona. I Ringsted og Slagelse ser vi en
stigning i antallet af borgere, og hvis denne
tendens fortsætter, kan det få betydning for det
fremtidige tilbud. Dette er vi i løbende dialog med
abonnementskommunerne om.

”

Som pårørende til en ramt,
fik du mig til at tænke på, at
også vi skal bede om hjælp,
og det også for os er vigtig,
at snakke om det og forklare
vores tanker og bekymringer
Citat fra en pårørende til en ægtefælle ramt med en erhvervet hjerneskade

I CSU-Arbejdsliv har vi set en øgning af
efterspørgsel på forløb uden for vores primære
målgruppe. Det drejer sig ofte om meget
komplekse problemstillinger, hvor der ønskes et
afklaringsforløb.

Hjernerystelsesteamet har i årets løb haft et stort
fokus på viden om smertehåndtering. Smerter
fylder meget for personer med følger efter
hjernerystelse, og derfor er vi gået på opdagelse i
nyeste viden på området. Teamet deltager i projekt
ARCOM i tæt samarbejde med Dansk Center for
Hjernerystelse. Projektet har fokus på viden til
arbejdsgiverne for de hjernerystelsesramte.

”

Underviserne har gået meget
grundigt og professionelt til
min situation. De har samtidig indført mig, med en viden,
som har hjulpet både mig
og familien, så vi kom igennem en
meget svær tid, der har ændret hele
vores tilværelse. Uden CSU tror jeg
ikke vi var lykkes, og kommet helt
igennem som familie

Det specialiserede neuropædagogiske team
deltager i Fremfærdsprojektet Samskabt Styring.
Dette startede i 2021 og fortsætter i 2022. Projektet
har fokus på inddragelse af borger og pårørende
i indsatsen og på samarbejdet mellem borger og
pårørende, myndighed og udfører.

”

Citat fra en person med følger efter
hjernerystelse

Jeg har fundet ud af, at jeg
kan være den samme som
før, men bare på en anden
måde

Citat fra en person ramt med en
erhvervet hjerneskade

Året der kommer
I november 2021 udkom Socialstyrelsen med 6
anbefalinger, som beskriver hvordan kommunerne
kan tilrettelægge et forløb, med rettidig inddragelse
af indsatser på det mest specialiserede social- og
undervisningsområde, for voksne med kompleks
erhvervet hjerneskade. CSU-Slagelse indgår gerne
i samarbejde med abonnementskommunerne
om implementering af anbefalinger i den
interdisciplinære indsats.
Det forventes, at der kommer en revidering
af rehabiliteringsbegrebet via Hvidbogen om
rehabilitering i 2022. Rehabiliteringsbegrebet har
udviklet sig meget de senere år, og vi ser frem til at
læse og implementere begrebet i praksis.

Signe E. Petersson
Afdelingsleder
51 56 36 50
senie@slagelse.dk

📧

☎
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Høreafdelingen
Høreafdelingens kerneydelser er udredning,
kompenserende undervisning samt rådgivning og
vejledning af voksne med
hørevanskeligheder
høreapparat
behov for høretekniske hjælpemidler
tinnitus
lydfølsomhed/hyperacusis
Menières sygdom
Cochlear-implantat/CI
hørevanskeligheder i forhold til job og uddannelse
X auditive processeringsvanskeligheder
X
X
X
X
X
X
X
X

Abonnement
Vores kerneydelser finansieres primært af
abonnementsaftaler med Slagelse, Ringsted,
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner
samt en abonnementslignende aftale med Sorø
kommune. Fra 2022 overgår Sorø Kommune til
fuldt abonnement.
Øvrige aftaler
Høreafdelingen har derudover en aftale med
X HøreCenter Sjælland (HCS) omkring pædagogisk udredning, vejledning og undervisning af
børn med hørevanskeligheder og deres familier.
X Fra 1.5.21: samarbejdsaftale med Region Sjælland om justering og servicering af høreapparater efter udlevering.
X Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omkring
studerende med hørevanskeligheder på videregående uddannelser.
X Kommunernes jobcentre i forhold til jobfastholdelse af borgere med hørevanskeligheder.
To medarbejdere fra Høreafdelingen deltager
desuden i et tværgående team med deltagere fra
Tale-/Hjerneafdelingen og Synsafdelingen omkring
tilbud til personer med følger efter hjernerystelse
(commotio). Ydelser fra dette team er finansieret
via ekstra betaling, oftest via kommunernes
jobcentre.

Side 8 |

Årsberetning 2021

Året, der gik
I 2021 er vi gået over til et nyt
journaliseringssystem. I den forbindelse har
vi besluttet at mindske den tid, der bruges på
administration, så der bliver mere tid til borgerne.
Det vil sige, at tallene fra sidste år ikke umiddelbart
kan sammenlignes med dem for i år. Der vil være
det samme antal borgere, men ikke lige så mange
foranstaltninger.
Der vil naturligt være udsving i antallet af borgere
og foranstaltninger fra år til år. I nogle kommuner
er der sket en stigning, i andre kommuner et fald
eller en stagnation, men der ses en stigning i det
samlede antal borgere. I 2020 var antallet faldet,
sandsynligvis på grund af Corona, men det er
nu steget til over antallet fra 2019, og hvis denne
tendens fortsætter, kan det få betydning for det
fremtidige tilbud. Dette er vi i løbende dialog med
abonnementskommunerne om.
Efter en lang opstartsfase er Høreklinikken
på CSU nu blevet en realitet. Formålet med
samarbejdsaftalen med regionen er (ud over at
være medvirkende til at nedbringe ventelisterne)
at sikre borgerne en oplevelse af sammenhæng
mellem den regionale og den kommunale indsats.
Høreklinikken betjenes af Høreafdelingens ansatte,
og den umiddelbare respons fra borgerne viser, at
det fungerer efter hensigten.

”

Mange tak for jeres hjælp.
Uden jeres hjælp var jeg aldrig nået her til i mit liv

I har været rigtig dygtige til at
berolige mig omkring tinnitus. Det er
jer, der har hevet mig op i en meget
svær tid
Kommentarer efter individuelle vejledningsforløb omkring tinnitus og
lydfølsomhed

I sommeren 2021 blev opdateringen og
videreudviklingen af CI-undervisningsmaterialet
”Hør hva’ jeg CI’er” lanceret i samarbejde med
Materialecentret og med støtte fra William Demant
Fonden samt CI-firmaerne Oticon Medical,
Cochlear Danmark, Advanced Bionics og MEDEL. Materialet bruges til undervisning af voksne
CI-opererede på landsplan, og samarbejdet med
Materialecentret gør, at det nu er frit tilgængeligt
for alle relevante fagpersoner. Respons fra resten
af landet har været yderst positiv.

”

Ofte er jeg udmattet i hovedet af anstrengelse for at
høre efter en gåtur.
I torsdags hørte jeg det hele
uden at skulle gå sidelæns
for at mundaflæse og kunne kigge
mig omkring og se alle de fantastiske farver naturen har at byde på
lidt endnu. Jeg var hverken træt i
hovedet eller i benene og livet føltes
rigtig skønt!

I efteråret har vi afholdt kursus for
Høreomsorgsassistenter i kommunerne med stor
tilslutning. Det er et område, vi prioriterer højt, da
Høreomsorgsassistenten i høj grad er med til at
sikre, at de, der ikke selv kan varetage den daglige
vedligeholdelse af deres høreapparater, får den
hjælp, de har brug for, så de kan få det forventede
udbytte af høreapparatbehandlingen.

Bente om effekten af at bruge høretekniske hjælpemidler

Året, der kommer
I foråret 2022 vil HøreCenter Sjælland varetage
høreapparatudlevering fra CSU-Slagelses
Høreklinik. Udleveringen er tidligere foregået fra
Høreklinikken på Slagelse Sygehus. Flytningen til
CSU-Slagelse vil yderligere forstærke samarbejdet
mellem det regionale og det kommunale tilbud,
hvilket yderligere vil være med til at give en
oplevelse af sammenhæng.
I efteråret 2022 afholder vi et nyt kursus for
Høreomsorgsassistenter i kommunerne, da vi som
tidligere omtalt prioriterer dette område højt, og der
fortsat er efterspørgsel fra kommunerne efter nye
kurser.

📧

Natasha B. Epstein
Afdelingsleder
51 56 36 81
nbeps@slagelse.dk

☎
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Synsafdelingen
Synsafdelingens kerneydelser er udredning,
kompenserende undervisning samt rådgivning af:

dette team er finansieret via ekstra betaling, oftest
via kommunernes jobcentre.

X Voksne med omfattende synsvanskeligheder,
det vil sige svarende til visus (synsstyrke) 6/18
(0,3) eller dårligere
X Voksne med synsfelt på under 20 grader, hemianopsi (halvsidigt synsfelt)
X Børn med omfattende synsvanskeligheder
(styrke over 7 eller i synsregistret)
X Pårørende eller andre netværkspersoner
X Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt
med voksne med synsvanskeligheder
X Voksne med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser

Året, der gik

Abonnement
Kerneydelserne er finansieret via
abonnementsaftaler med Holbæk, Kalundborg,
Ringsted, Slagelse og Odsherred Kommuner og en
abonnementslignende aftale med Sorø Kommune.
Synstræning af personer med følger efter
hjerneskade er under abonnementet, hvis den
pågældende kommune har abonnement både i
Syns- og i Tale-/Hjerneafdelingen. Ellers kræver
det ekstra betaling.
Øvrige aftaler
Synsafdelingen har derudover aftaler med:
X Kommunerne i det tidligere Vestsjællands Amt
omkring synshandicappede børn i folkeskoleregi.
X Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omkring
synshandicappede studerende.
X Samarbejdskommunerne om udredning og anbefalinger af de synshjælpemidler, der tidligere
har været kommunernes eget ansvar.
X Kommunernes jobcentre i forhold til jobfastholdelse af personer med synsvanskeligheder.
Afdelingens optiker deltager desuden – som
ansvarlig for synstræning - i et tværgående team
med deltagere fra Tale-/Hjerneafdelingen og
Høreafdelingen vedrørende tilbud til personer med
følger efter hjernerystelse (commotio). Ydelser fra
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I 2021 er vi gået over til et nyt
journaliseringssystem. I den forbindelse har
vi besluttet at mindske den tid, der bruges på
administration, så der bliver mere tid til borgerne.
Det vil sige, at tallene fra sidste år ikke umiddelbart
kan sammenlignes med dem for i år. Der vil være
det samme antal borgere, men ikke lige så mange
foranstaltninger. Udsvingene i årsrapporten
mellem de enkelte år ligger indenfor de udsving,
man kan forvente. Antallet af borgere og
foranstaltninger er blevet mere normaliseret igen
i 2021, efter et år med opstart af Corona i 2020. Vi
kan i 2021 se, at flere tør tage imod hjælp igen.
Genbrugsprocenten på hjælpemidler har i 2021
været på 36,8. Dette er stadig højt i forhold til 2019,
hvor genbrugsprocenten var på 24%. Den er faldet
2% fra 2020, men det er forventeligt, at den vil
ligge og svinge.
Den høje genbrugsprocent skyldes, at en
stor del CCTV-apparater er kommet retur. De
indkomne apparater har vi kunnet rengøre,
tjekke og reparere, så de kunne anvendes som
genbrugsapparater. Der vil ofte være store udsving
i genbrugsprocenten fra år til år, blandt andet på
grund af, at der et år har været stor udskiftning på
grund af opdatering af udstyr mv.
I 2021 håbede vi på at udvikle flere holdtilbud til
borgerne i Synsafdelingen. Dette blev dog ikke en
realitet, da vi fortsat blev bremset af corona og
ikke kunne samle folk.

”

Nu kan jeg se helt til Fyn!
Citat: Inge, svagssynet.

Efter at have været til lysudredning og undervisning i lyslaboratoriet

Året, der kommer
Vi håber, det kan blive en realitet at samle flere
borgere på hold i løbet af 2022.
Vores 2-årige lysprojekt ”Bedre Lys Mere Liv”
blev afsluttet i juni 2019. De positive resultater,
som projektet gav, har påvirket vores tilbud ift.
lysudredninger. Resultaterne viste bl.a. at flere selv
fik ændret lyset i eget hjem. Velux fonden er enige
med os i, at vores gode arbejde skal udbredes
nationalt. Derfor har vi fået midler fra Velux fonden
til at ansætte en konsulent i en fuldtidsstilling.
Dette højner både kvaliteten af vores eget arbejde,
og samtidig er vi med til at facilitere, at kvaliteten
af lysudredninger og undervisning højnes nationalt.

”

Hvor er det fantastisk at det
nu er muligt for mig at læse
mine gamle breve og papirer
til stamtræsforskning igen!

Efter udredning i synsafdelingen

📧

Natasha B. Epstein
Afdelingsleder
51 56 36 81
nbeps@slagelse.dk

☎
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Læseafdelingen
Læseafdelingens kerneydelser er udredning og
undervisning af voksne med
X
X
X
X

ordblindhed (dysleksi)
læse-/stavevanskeligheder af andre årsager
talblindhed (dyskalkuli)
regne-/matematikvanskeligheder af andre
årsager

For personer med ordblindhed finansieres dette
via statslige takster. For personer med talblindhed
samt regne-/matematikvanskeligheder og læsestavevanskeligheder af andre årsager finansieres
det via abonnementsaftaler med kommunerne.
Vi har sådanne aftaler med Slagelse og Ringsted
Kommuner samt en abonnementslignende aftale
med Sorø Kommune. Fra 2022 overgår Sorø
Kommune til fuldt abonnement.
Andre aftaler
Vi har desuden aftaler med
X Center for Skole om undervisning af elever
med ordblindhed og deres lærere i brug af
it-rygsækken.
X Jobcenter Slagelse om en 9.-10. klasse for unge
med særlige behov (samarbejde med Psykiatriafdelingen).
X Kommunernes jobcentre og myndighedsafdelinger om hjælp til ansøgning om it-hjælpemidler og instruktion i brugen af disse til personer
med ordblindhed.
X Gymnasierne i Slagelse, Ringsted og Haslev
om undervisning i brug af it-rygsæk til gymnasieelever med ordblindhed.
X Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
om testning af ordblinde studerende for
dyskalkuli.
På vores hjemmeside har vi efterhånden i nogle
år haft videoer med instruktioner i at bruge
hjælpe-apps til smartphones. Mange personer
med ordblindhed (og kolleger rundt omkring i
landet) benytter sig af dem, og vi betragter derfor
vedligeholdelse og opdatering af dem som en
vigtig opgave.
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Året, der gik
I 2021 har antallet af borgerhenvendelser til
Læseafdelingen ligget midt imellem tallene for
2019 og 2020, hvilket nok er meget retvisende.
I foråret 2021 havde vi vores sidste undervisning
af elever med ordblindhed og deres lærere i brug
af it-rygsækken. Vi har nu været igennem alle
kommunens folkeskoler, og de har fået tilbud
om at henvende sig til os, hvis de har behov for
opfølgende forløb.
Slagelse Kommunes læsekonsulent er stoppet,
og hendes stilling er blevet nedlagt. Vi har i den
forbindelse tilbudt at stå for en del af hendes
tidligere opgaver, blandt andet kommunens
netværk for læsevejledere, men det har der ikke
været interesse for.
Opmærksomheden på talblindhed er stigende,
hvilket vi blandt andet kan se i efterspørgslen på
tests for STUK.

”

Tusind tak for din feedback
på min matematik test – det
er dejligt at få sat nogle ord
på mine færdigheder og
”huller”.
Jeg er glad for udredningen og den
kommer ikke som en overraskelse –
Det har været vigtigt for mig at finde
frem til de steder hvor det virkelig
kniber – Dem er jeg opmærksom på
nu-.
Jeg er glad for jeg kan få ekstra tid
en anden gang. – Det gør nemlig en
kæmpe forskel for mig
Tak for en super fin gennemgang –
du gjorde noget der er svært for mig
til en sjov og behagelig oplevelse

😊

Borger efter matematiktest

Året, der kommer
De sidste to år har vi ikke kunnet afholde
informationsmøder i 3f, Metal og NNF, som vi
tidligere har gjort, på grund af Corona-situationen,
men vi håber på igen at kunne afholde sådanne
møder i 2022.
I 2022 vil vi fortsætte vores fokus på at synliggøre
muligheden for hjælp til personer med ordblindhed.
Ringsted og Sorø Kommuner benytter sig ikke i lige
så høj grad som Slagelse af vores tilbud, og vi vil
derfor i særlig grad rette vores opmærksomhed på
disse kommuner.

”

📧

Nu kan jeg skrive det, jeg vil,
og ikke bare det, jeg kan
Kursist på et læse-/it-hold

Natasha B. Epstein
Afdelingsleder
51 56 36 81
nbeps@slagelse.dk

☎
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Psykiatriafdelingen
Psykiatriafdelingens kerneydelser er udredning,
undervisning, rådgivning og vejledning af voksne
med psykiske udfordringer. Vores tilgang til
undervisningen er kognitivt adfærdsterapeutisk.
Den primære finansiering af afdelingens opgaver
er en abonnementsaftale med Slagelse og
Ringsted kommuner. Herunder har vi
X visitationssamtaler/udredning
X grundlæggende undervisning i at tackle tilværelsen med psykiske udfordringer (zoom-holdet)
X cafétilbud
Vores tilbud ”180 grader”, et tilbud til unge med
angst, depression og ADHD, er finansieret i en
kombination af abonnementsaftalen og en aftale
med Slagelse Jobcenter.
I samarbejde med Læseafdelingen har vi desuden
en aftale med Slagelse Jobcenter og Center for
Børn og Unge i Slagelse om en 9.-10. klasse for
unge med særlige behov.
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Året, der gik
Der har været et lille fald i antal henvendelser fra
2020 til 2021, men det ligger indenfor det naturlige
udsving.
I starten af 2021 igangsatte vi i samarbejde med
Alexandrainstituttet en evaluering af tilbuddet ”180
grader”. I alt har 33 ud af 43 tidligere deltagere
besvaret et spørgeskema, og der er foretaget 13
kvalitative interviews.
Deltagerne udtrykte alle stor tilfredshed med
forløbet, og i rapporten ”menneskene bag
tallene” fortælles mere om deltagernes historier.
Overordnet vurderede deltagerne 180 grader
som ”godt” (6), ”vældig godt” (9) eller ”meget
værdifuldt” (18), og effekterne ses blandt andet af
illustrationerne her på siden.

Året, der kommer

”

Ringsted Kommune har ikke haft ret mange
personer i forløb i 2021, og vi vil derfor i 2022
iværksætte initiativer til at gøre de relevante parter
opmærksomme på mulighederne.
I 2021 er vi startet på en ny struktur for ”180 grader”,
der blandt andet indebærer, at forløbet kommer til
at strække sig fra oktober det ene år til september
året efter, så der skabes bedre muligheder for
en god brobygning. Samtidig er det muligt at få
de borgere med, der er faldet fra uddannelser,
der starter i august/september. Det er jo en helt
ny måde at gøre det på, som startede i oktober
2021, så vi kan først sige noget om virkningen i
årsrapporten for 2022.

Jeg vil bare sige, at det går
rigtig godt. Jeg har slet ikke
haft angst og jeg er den eneste med 0% fravær. Det er
jeg lidt stolt over!

😊

I dag har vi om eksamensangst og
os der har haft psykoedukation før,
har hørt det hele

😊

Hende vi havde formidlede det ikke
særlig godt, det gjorde I!
Så tak for det

😊

Tidligere elev i 9.-10. klassen

Af forskellige grunde blev det ikke til noget med et
hold sammen med Høreafdelingen i 2021, men vi
håber, det kan komme op at stå i løbet af 2022.

”

180 grader har på mange
punkter lært mig at leve”. Jeg
har lært at håndtere livets
mange op- og nedture. Jeg
dvæler ikke ved min fortid på
samme måde, som jeg gjorde før.
Jeg har fået en masse redskaber,
som blandt andet har hjulpet mig,
mens jeg færdiggjorde min HF, som
jeg ellers ikke havde troet, jeg kunne
Tidligere deltager på 180 grader

📧

Natasha B. Epstein
Afdelingsleder
51 56 36 81
nbeps@slagelse.dk

☎
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STU
STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på
CSU-Slagelse er for unge mellem 16-25 år, der af
fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed
for at gennemføre en ungdomsuddannelse på
normale vilkår.

lærere og elever udvist en enorm fleksibilitet og
opfindsomhed, for at sno sig gennem restriktioner
og påbud, og samtidig få så meget indhold som
muligt ind i dagene, med det velkendte og det nye
vi kunne finde på.

Formålet med uddannelsen er at styrke elevens
personlige, sociale og faglige kompetencer til en
så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet
som muligt, herunder mulighed for videre
uddannelse og job. Ungdomsuddannelsen er
forankret i loven om STU, og forløbet er individuelt
tilrettelagt med en varighed på 3 år.

2021 blev også året, hvor vi lagde mere fokus på
vores sociale medier og promovering den vej
igennem. Vi ønsker at dele alle de gode billeder og
oplevelser, vi får her, med så mange interesserede
som muligt. Vi har også øget fokus på at producere
og sælge ting fra især kunstlinjen, og har solgt
glaskunst, julepynt, smykker og nøgleringe i den
sidste halvdel af året. Vi håber at kunne få udvidet,
både sortimentet, men også arenaen for vores salg
i det kommende år.

Eleverne er organiseret på 4 stamhold 2 dage om
ugen. Eleverne vælger desuden linje- og studiefag
ud fra en bred vifte af muligheder.
For at gøre værkstedsundervisningen mere
dynamisk og levende valgte vi i 2021 at påbegynde
uddannelse af 4 medarbejdere, så de kyndigt
kan begå sig pædagogisk med værkstedets
mange og potentielt farlige maskiner til gavn for
værkstedsproduktionen sammen med eleverne.

”

Jeg synes, jeg lærer noget nyt
hver eneste dag!
Elevkommentar på
Statusmøde med UU

Året der gik
I begyndelsen af 2021 fik vi udarbejdet vores
ydelseskatalog, som i teori og praksis beskriver
undervisningen på stamhold og i de enkelte linjeog studiefag. Der var forud foregået en spændende
og vigtig proces, hvor hele det pædagogiske
personale bidrog med beskrivelser i samarbejde
med Udviklingsenheden på CSU-Slagelse.
Det forgange skoleår har endnu engang været
præget af samfundstilstanden med Covid-19, men
selv en så uvant situation bliver med tiden mere
hverdag. Således har også STU’ens personale og
elever fundet sig til rette med håndsprit, afstand
og hensyntagen, og har fået så meget som muligt
af hverdagen tilbage. Der blev med forsigtighed
åbnet op for linjefagfag, studiefag og praktik igen,
og det var noget, der bragte glæden tilbage hos
både lærere og elever. Igennem hele året har
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I sensommeren 2021 var der online
Sjællandsfestival, som blev afholdt på skolen
med involvering af eleverne i hele processen
fra planlægning til udførsel. Der var storskærm,
elevfremstillede festivalsarmbånd og billetter,
indlejet popcorns- og slushice-maskine og højt
humør. En fed dag, hvor vi mødtes på midten af,
hvad vi gerne ville, og hvad samfundssituationen
tillod.
Vores årlige hyttetur blev afholdt på et tidspunkt,
hvor det igen kunne lade sig gøre at samles, og
vi tilbragte 3 dage i lækre omgivelser ved Næsby
Strand, hvor der var høj sol og god stemning.
Det er enormt givende at rykke det pædagogiske
arbejde ud i andre rammer fra tid til anden. Der
blev arbejdet på ADL evner, sociale relationer og
personlig udvikling, samtidig med at der var plads
til motion, bål, eftertænksomhed og madlavning. Vi
kommer vidt omkring på sådan en fællestur.
I oktober blev der for første gang afholdt et stort
anlagt loppemarked i festsalen på CSU. Alle elever
på skolen havde været involveret i projektet i
ugen op til, og der var blevet ryddet ud i kældre,
skabe og gemmer, for at finde indhold til standene.
Der kunne også købes kage og kaffe, chiliolie og
marmelade – alt sammen fremstillet på CSU til
samme lejlighed. Der var rød løber, balloner til
børnene og god stemning. Sikke en dag, hvor alle
havde travlt og blev udfordret. Alt det, vi ikke kom
af med på selve dagen, er blevet til et stort projekt
med en Kirppu stand i Slagelse, hvor praktikken og
pædagogikken går hånd i hånd på bedste vis.

Vores traditionsrige julegudstjeneste i
Nørrevangskirken kunne ikke gennemføres i 2021
grundet Covid-19. Men så lavede vi bare vores
egen i Glassalen, med prædikestol, juleevangelie
og julefortælling. Der blev også sunget de klassiske
julesalmer, og alle elever og personaler deltog.
Det lykkedes at skabe en højtidelig og samlende
begivenhed, som erstatning for den klassiske
kirketur.
Skoleåret 2021 er også året, hvor kimen er lagt
til nye fritids- og klubtilbud. Vi kan nu tilbyde
aktiviteter efter skole et par dage om ugen, og
arbejder hen mod at få et klubtilbud på benene,
som skal dække alle eftermiddage og en del af
ferierne. Dette er for at tilgodese de elever, der har
ekstra behov for et socialt tilbud, og kan drage
nytte af at være i velkendte rammer og hænder, ift.
at skulle ud i foreningslivet.

”

Jeg har bare været rigtig glad
for linjefaget e-sport
Elevkommentar

I 2021 lettede E-sport og Digital Produktion som
helt nyt linjefag på STU’en. Det er blevet til i
samarbejde med Sørby E-sport, og har til huse i
både Sørby E-sports lækre lokaler i Slagelse, og på
CSU. Robotprogrammering er også kommet til som
studiefag, og der arbejdes på livet løs med bl.a.
Lego Mindstorm og filmklipsfremstilling.

Året som kommer
I 2022 sætter vi fokus på at udvide den
praktikforberedende undervisning med
supplement til VASAC. Vi er derfor allerede
ved at indlede samarbejde med Stop Madspild
i Slagelse, og Kirkens Korshær i Slagelse. Vi
glæder os til at se det blomstre op og give vores
elever muligheden for at komme ud og opleve
noget nyt og hjælpe til i lokalsamfundet, og
hive ny inspiration med hjem til blandt andet
køkkenproduktion.
Vi øger også muligheden for at komme i bopraktik,
og har nu to lejligheder tilknyttet. En lille ny 1værelses lejlighed i nærheden af CSU er kommet
til og er blevet planlagt og indrettet af elever og
lærere på STU. Der er således nu mulighed for
at afprøve sig selv i solopraktik på overskuelig
og realistisk plads, samtidig med at vi bibeholder
muligheden for, at man kan komme i bopraktik
med en ven eller to i den større lejlighed, og være
fælles om at prøve at stå på egne ben.
Det er hensigten at øge samarbejdet med ACV i
forhold til fælles kommunal markedsføring på fx
messer og senere med mulighed for at benytte
ACV’s kollegieværelser til vores STU elever.
Vi forventer desuden, at de sidste elever kommer
”i hus” så vi primo 2022 endelig kan opstarte et
klubtilbud for hjemmeboende STU elever.
Supervision i beskrivelse af delmål og
pædagogiske handleplaner for personalet
fortsætter i 2022, og supervisionen i Alternativ
Supplerende Kommunikation specifikt målrettet
de enkelte fortsætter ligeledes i team A i 2021.

Andre højdepunkter i årets løb:
X
X
X
X
X
X

Fastelavnsfest
Motionsdag
Tæl skridt kampagner
Affaldsindsamling
Julefrokost
Praktikforberedende undervisning påbegyndt i
samarbejde med VASAC

📧

Henrik Grum
Afdelingsleder
51 56 36 90
hengr@slagelse.dk

☎
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CSU-Slagelse i tal
Befolkningstal - Vestsjælland 19
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Befolkningstal - Vestsjælland

Kommune

Antal

Slagelse

79.122

Ringsted

34.847

Kalundborg

48.487

Holbæk

71.913

Odsherred

32.923

i alt

267.292
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Slagelse Kommune

Tale/Hjerneafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltninger

2019

2020

2021

104

94

98

Udredning - Parkinson

5

9

6

Udredning - ALS

1

Udredning - Mundhuleopererede

2

1

1

Udredning - Stemme

99

64

62

Udredning - Stammen

2

2

1

Udredning - Sclerose

1

1

Udredning - andre talevanskeligheder

6

Individuel undervisning - ALS

3

2

Individuel undervisning - Stemme

19

41

28

Individuel undervisning - Hjerneskade

38

59

34

12

6

2

1

Udredning - Hjerneskade

Individuel undervisning - Mundhuleopererede

1

Individuel undervisning - Parkinson

3

Individuel undervisning - Sclerose

1

Individuel undervisning - Stammen

2

Individuel undervisning - Strubeopererede
Individuel undervisning - andre talevanskeligheder

2

1

1

Kognitivt rehabiliteringskursus

69

67

37

MKG- hold (mindfulness mv.)

4

3

3

Afasihold

4

Parkinsonkursus

10

7

Rådgivning og vejledning - ALS

1

1

1

Rådgivning og vejledning - andre talevanskeligheder

5

2

3

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade

25

22

26

Rådgivning og vejledning - Parkinson

3

2

1

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede

5

8

10

Rådgivning og vejledning - Pårørende

5

4

5

Koordineringsmøde

19

32

17

Foranstaltninger i alt

433

436

347

Borgere i alt

269

213

296

Rådgivning og vejledning - Sclerose
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Høreafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.

2019

2020

2021

284

294

282

CI

17

13

15

Tinnitus/hyperacusis

49

43

45

Meniére

0

1

1

Anden årsag

0

0

0

Foranstaltninger i alt

350

351

343

Borgere i alt

343

338

331

Foranstaltning
Hørevanskeligheder, alment

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 									
									
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 						
												

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltning

2019

2020

2021

Udredning hos optiker/neurooptometrisk
Basisundervisning

138

118

158

217

157

141

Undervisning kompenserende IKT

33

25

18

Undervisning i ADL

2

4

4

Undervisning i CCTV

12

3

4

Undervisning i mobility

11

7

9

Foranstaltninger i alt

413

314

334

Borgere i alt

286

224

262

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig undervisning,
er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger.
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne.
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Læseafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltning

2019

2020

2021

Rådgivning/vejledning *

43

28

38

Læse-/it-udredning

17

15

18

Regne- matematikudredning

10

6

11

Kompenserende læse-it-undervisning

12

11

10

Kompenserende regne-mat. undervisning

15

Foranstaltninger i alt

97

60

83

Borgere i alt

75

44

66

6

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning.
Enkelte gange er der dog en borger, der får rådgivning/vejledning og derefter enten får videre udredning og
undervisning via Lov om FVU og Ordblindeundervisning eller bliver henvist til et andet tilbud.

Psykiatriafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltning

2019

2020

2021

Visitationssamtaler

26

8

12

Rådgivning/vejledning

11

13

11

Undervisning zoom

16

14

14

Undervisning 180 grader

18

19

17

Undervisning café

4

9

6

Foranstaltninger i alt

75

63

60

Borgere i alt

46

37

28
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Ringsted Kommune
Tale/Hjerneafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltninger

2019

2020

2021

Udredning - Hjerneskade

34

36

30

Udredning - Parkinson

3

3

1

Udredning - ALS
Udredning - Mundhuleopererede

1

Udredning - Stemme

31

Udredning - Stammen

2

23

21
1

Udredning - Sclerose
Udredning - andre talevanskeligheder

3

2

2

Individuel undervisning - Stemme

16

18

16

Individuel undervisning - Hjerneskade

11

15

14

Individuel undervisning - Mundhuleopererede

1

Individuel undervisning - Parkinson

3

2

1

2

1

1

Individuel undervisning - ALS

Individuel undervisning - Sclerose
Individuel undervisning - Stammen
Individuel undervisning - Strubeopererede
Individuel undervisning - andre talevanskeligheder

1

Kognitivt rehabiliteringskursus

13

13

11

MKG- hold (mindfulness mv.)

2

1

1

Afasihold

2

Parkinsonkursus

2

1

Rådgivning og vejledning - ALS

1

1

1

1

2

Rådgivning og vejledning - andre talevanskeligheder
Rådgivning og vejledning - Hjerneskade

5

11

9

Rådgivning og vejledning - Parkinson

1

1

1

2

8

1

Rådgivning og vejledning - Sclerose
Rådgivning og vejledning - Strubeopererede
Rådgivning og vejledning - Pårørende
Koordineringsmøde

3
5

1

1

Foranstaltninger i alt

138

139

119

Borgere i alt

92

86

107
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Høreafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.

2019

2020

2021

173

168

184

CI

6

8

5

Tinnitus/hyperacusis

25

21

47

Meniére

0

1

0

Anden årsag

0

1

1

Foranstaltninger i alt

204

199

237

Borgere i alt

193

193

227

Foranstaltning
Hørevanskeligheder, alment

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 									
									
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 						
												

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltning

2019

2020

2021

Udredning hos optiker/neurooptometrisk
Basisundervisning

50

25

44

88

91

79

Undervisning kompenserende IKT

18

13

10

Undervisning i CCTV

2

1

Undervisning i mobility

2

1

2

Foranstaltninger i alt

160

131

135

Borgere i alt

140

116

154

Undervisning i ADL

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger.
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne.
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Læseafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltning

2019

2020

2021

Rådgivning/vejledning *

10

5

6

Læse-/it-udredning

1

1

1

Regne- matematikudredning

1

Kompenserende læse-it-undervisning

1

1

Kompenserende regne-mat. undervisning

1

Foranstaltninger i alt

13

7

8

Borgere i alt

10

6

7

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning.
Enkelte gange er der dog en borger, der får rådgivning/vejledning og derefter enten får videre udredning og
undervisning via Lov om FVU og Ordblindeundervisning eller bliver henvist til et andet tilbud.
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Kalundborg Kommune
Tale/Hjerneafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltninger

2019

2020

2021

Udredning - Hjerneskade

52

41

42

Udredning - Parkinson

3

1

2

Udredning - ALS

2

1

1

Udredning - Mundhuleopererede

2

2

0

Udredning - Stemme

39

26

31

Udredning - Stammen

1

Udredning - Sclerose

1

Udredning - andre talevanskeligheder

1

1

2

Individuel undervisning - ALS

2

2

2

Individuel undervisning - Stemme

10

15

26

Individuel undervisning - Hjerneskade

20

28

15

2

1

Individuel undervisning - Mundhuleopererede
Individuel undervisning - Parkinson
Individuel undervisning - Sclerose
Individuel undervisning - Stammen

1

Individuel undervisning - Strubeopererede
Individuel undervisning - andre talevanskeligheder

1

Kognitivt rehabiliteringskursus

35

MKG- hold (mindfulness mv.)

3

32

Afasihold

26
2

Parkinsonkursus

9

6

Rådgivning og vejledning - ALS

1

1

2

Rådgivning og vejledning - andre talevanskeligheder

2

1

3

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade

19

9

6

Rådgivning og vejledning - Parkinson

2

1

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede

2

6

5

Rådgivning og vejledning - Pårørende

5

5

7

Koordineringsmøde

13

2

Foranstaltninger i alt

226

176

179

Borgere i alt

143

99

142

Rådgivning og vejledning - Sclerose
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Høreafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.

2019

2020

2021

311

291

294

CI

9

10

14

Tinnitus/hyperacusis

24

17

12

Meniére

0

0

0

Anden årsag

0

0

0

Foranstaltninger i alt

344

318

320

Borgere i alt

339

312

312

Foranstaltning
Hørevanskeligheder, alment

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 									
									
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 						
												

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.

Foranstaltning

2019

2020

2021

Udredning hos optiker/neurooptometrisk
Basisundervisning

61

57

83

85

109

122

Undervisning kompenserende IKT

33

21

22

Undervisning i ADL

2

4

9

Undervisning i CCTV

6

3

2

Undervisning i mobility

2

6

5

Foranstaltninger i alt

189

200

243

Borgere i alt

151

143

154

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig undervisning,
er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger.
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne.
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Holbæk Kommune
Høreafdelingen

Antal borgere og foranstaltninger.

2019

2020

2021

Hørevanskeligheder, alment

299

298

385

CI

25

17

22

Tinnitus/hyperacusis

39

30

43

Meniére

0

0

1

Anden årsag

0

0

0

Foranstaltninger i alt

363

345

451

Borgere i alt

352

330

424

Foranstaltning

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 									
									
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 						
												

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.

Foranstaltning

2019

2020

2021

Udredning hos optiker/neurooptometrisk
Basisundervisning

71

78

75

104

105

97

Undervisning kompenserende IKT

24

22

18

Undervisning i ADL

1

4

2

Undervisning i CCTV

8

Undervisning i mobility

3
1

2

Foranstaltninger i alt

208

210

197

Borgere i alt

154

154

160

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger.
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne.
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Odsherred Kommune
Høreafdelingen

Antal borgere og foranstaltninger.

2019

2020

2021

Hørevanskeligheder, alment

212

194

243

CI

12

5

4

Tinnitus/hyperacusis

9

8

9

Meniére

0

0

1

Anden årsag

0

0

2

Foranstaltninger i alt

233

207

259

Borgere i alt

230

202

255

Foranstaltning

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 									
									
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 						
												

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger.
Foranstaltning

2019

2020

2021

Udredning hos optiker/neurooptometrisk
Basisundervisning

35

45

59

91

86

92

Undervisning kompenserende IKT

19

18

9

Undervisning i ADL

4

Undervisning i CCTV

11

2

Undervisning i mobility

2

Foranstaltninger i alt

158

151

177

Borgere i alt

114

108

126

13

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter borgerens individuelle behov og kan veksle fra
simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig undervisning,
er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger.
Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne.
Årsberetning 2021 |

Side 29

Synshjælpemidler
Hjælpemidler

2019

2020

2021

I alt alle kommuner

4.011.797

3.805.787

3.751.293

Genbrugsprocent

2019

2020

2021

I alt alle kommuner

24,0

38,5

36,8
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