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Centerleder Niels Petterson 

Indledning 
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. 

CSU-Slagelse består af en Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU) og afdelinger 
inden for kommunikationsområderne: høre, 
syn, tale-hjerne, læse og psykiatri. STU er en 
ungdomsuddannelse for unge, der ikke ville 
kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 
på almindelige vilkår. Uddannelsen er 
forankret i Lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov (STU) og har fokus 
på både de personlige, sociale og faglige 
kompetencer og på en aktiv og meningsfuld 
tilværelse. STU er individuelt tilrettelagt med 
en varighed på op til 3 år og er finansieret 
via takster. Kommunikationsafdelingerne 
tilbyder udredning, undervisning, rådgivning 
og vejledning til (primært) voksne med 
funktionsnedsættelser med henblik på at 
kompensere for disse og dermed kunne 
deltage i samfundet på lige fod med 
andre. Kommunikationsafdelingernes 
ydelser er finansieret først og fremmest 
via abonnementsaftaler med Holbæk, 
Kalundborg, Ringsted og Slagelse kommuner 
samt en abonnementslignende aftale med 
Sorø Kommune. Udgangspunktet er Lov om 
specialundervisning for voksne og den til 
enhver tid gældende Rammeaftale for Region 
Sjælland. Desuden er der i varierende grad 
tale om ydelser, der finansieres via takster og 
aftaler. 
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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 mht. ikt-hjælpemidler og hverdagsteknologi. 
Dette er derfor ikke beskrevet yderligere under 
de enkelte afdelingers afsnit. 

2020 har i høj grad været præget af Corona. 
Størstedelen af vores ydelser har været undtaget 
de skærpede retningslinjer - selvfølgelig 
under hensyntagen til retningslinjerne fra 
Sundhedsstyrelsen. Vi har dog forsøgt at undgå, 
at for mange mødtes på én gang og har blandt 
andet opdelt CSU i zoner med flere indgange og 
opdelt store hold i flere mindre. Desuden har vi 
forsøgt at begrænse det fysiske fremmøde, hvor 
det har været muligt. Der har derfor været tilbud 
om undervisning, rådgivning og vejledning via 
telefon eller online-løsninger samt muligheder for 
sikker afhentning og udbringning af hjælpemidler, 
drive-in-løsninger osv. En del af disse løsninger 
har vi haft gode erfaringer med og vil fortsætte 
med at tilbyde efter Corona. 

Læsevejledning: 
På siderne 6 til 17 i årsberetningen præsenteres 
hver afdeling efter samme fremgangsmåde. 
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. 
Årsberetningen kan læses enten afdelingsvist 
eller fortløbende. 

De aktiviteter på CSU, der ikke er finansieret 
af abonnementsaftaler, men af takster eller 
aftaler med forskellige samarbejdspartnere, 
afrapporteres efter aftale med de pågældende 
parter, og tallene for disse ydelser fremgår 
således ikke af denne årsberetning.   

Niels Petterson, centerleder 
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Tale-Hjerneafdelingen 
Tale-Hjerneafdelingen består af flere teams, der 
hver varetager særlige områder: 
• Logopædteamet 
• CSU-Arbejdsliv 
• Specialiseret neuropædagogisk team (§85) 
• Hjernerystelsesteam (tværfagligt sammensat 

team med medarbejdere fra Høreafdelingen, 
Synsafdelingen og Tale-Hjerneafdelingen) 

• Hjerneskadekoordinering 
• Neuropsykologisk testcenter 

Abonnementsaftaler 
Afdelingen har abonnementsaftaler med 
Slagelse, Ringsted og Kalundborg Kommuner 
samt en abonnementslignende aftale med Sorø 
Kommune. Aftalerne omfatter rehabilitering 
og kompenserende specialundervisning 
af borgere med følger efter erhvervet 
hjerneskade, Parkinson, Sclerose, ALS, cancer 
i larynx og muldhule samt kompenserende 
undervisning af borgere med en stemme- eller 
stammeproblematik. Ydelserne er logopædisk 
udredning og undervisning af borgere og deres 
pårørende. 

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 borgere i Slagelse 
Kommune. Målgruppen er borgere med følger 
efter erhvervet hjerneskade herunder borgere 
med Parkinson, Sclerose samt borgere med 
psykiske lidelser, PTSD, stress, ADHD og demens. 
CSU-Arbejdsliv laver individuelle aftaler med flere 
andre kommuner. 

Hjernerystelsesteamet har en aftale 
med Slagelse Jobcenter om varetagelse 
af rehabiliteringsindsatsen til borgere 
med følger efter hjernerystelse. Øvrige 
abonnementskommuner laver individuelle aftaler 
om forløb. 

Slagelse Kommunes hjerneskadekoordinatorer for 
borgere fra 18 år og opefter er placeret på CSU-
Slagelse. 

SANO rehabiliteringscenter har en aftale om 
logopædisk konsulent til undervisning på kursus 
til mennesker med Parkinson og deres pårørende. 

I Neuropsykologisk testcenter udføres 
neuropsykologiske undersøgelser og BPA-
udredninger for jobcentre og myndigheder 
i kommuner, for borgere privat og 
forsikringsselskaber. 

Året, der gik 
I 2020 har der været et fald i det samlede antal 
borgere. Der har samtidig været en øgning i 
foranstaltninger pr. borger. Antallet af borgere 
på hjerneskadeområdet er dog det samme i 
lighed med de foregående år. For borgere med 
stemmevanskeligheder ses et generelt fald i 
2020 i alle kommuner, hvilket hænger sammen 
med corona, og at Køge Sygehus fik nedbragt en 
større venteliste i 2019. 

I CSU-Arbejdsliv har vi fået en ny kollega 
og dermed har vi føjet yderligere til 
tværfagligheden med en fysioterapeut til vores 
arbejdspædagogiske team. 

De borgere, der har ønsket at deltage, har i 
2019 og 2020 udfyldt et anonymt spørgeskema 
med deres feedback på forløbet i CSU-Arbejdsliv. 
Det er viden, vi bl.a. benytter til yderligere 
justering af den rehabiliteringsorienterede 

 
”Forløbet har bedret mine muligheder for at 

få et tilfredsstillende arbejds-, hverdags-, og 
familieliv”

- Kim med følger efter erhvervet hjerneskade.



 

 

Årsberetning 2020 | Side 7 

arbejdsevneafklaring. 

Det specialiserede neuropædagogiske team har 
en særlig betydning i at sikre sammenhæng 
i den tværfaglige indsats for borgere med 
erhvervet hjerneskade. Teamet er ofte 
bindeled mellem de forskellige indsatser, som 
er tilknyttet de komplekse forløb. Teamet har 
bl.a. fokus på samtaler med borgeren om 
identitetsrekonstruktion, som ofte er en svær og 
langvarig proces for borgeren. 

I september 2020 udkom Sundhedsstyrelsen 
med de nye og længeventede Anbefalinger for 
tværsektorielle forløb for borgere med erhvervet 
hjerneskade. 

Året, der kommer 
I 2021 vil vi arbejde med implementering af de 
nye Anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
borgere med erhvervet hjerneskade i samarbejde 
med abonnementskommunerne. Vi ser endvidere 
frem til den reviderede Forløbsbeskrivelse 
på det mest specialiserede social- og 
specialundervisningsområde fra Socialstyrelsen, 
som forventes at udkomme i 2021. 

Det specialiserede neuropædagogiske team 
er i 2021 og 2022 med i Projekt Samskabt 
Styring via Fremfærd, i samarbejde med 
myndighedsafdelingen i Center for Handicap og 
Psykiatri og flere centre i Slagelse Kommune. 
I projektet er formålet at styrke samarbejdet 
mellem myndighed, udfører, borger og pårørende 
på det specialiserede voksensocialområde. 

For hjernerystelsesteamet vil der i 2021 blive 
arbejdet med implementering af anbefalingerne 
fra den nationale kliniske retningslinje for 
hjernerystelse. Vi er inviteret til deltagelse i 
et hjernerystelsesprojekt via Dansk Center for 
Hjernerystelse, omhandlende indsamling af 
viden fra arbejdsgivere til medarbejdere med 
følger efter hjernerystelse. Viden, det bliver 
spændende at inddrage i vores videreudvikling af 
rehabiliteringsindsatsen. 

I CSU-Arbejdsliv er Mikkel Morgen påbegyndt 
sidste år af sin Ph.d. om arbejdspædagogik i 
beskæftigelsesindsatsen, en forskning bl.a. om 
hvordan vi kan bruge borgernes livshistorier som 
vigtig viden i vores pædagogiske arbejde. 

Tale-Hjerneafdelingen afholder kurser for 
pædagogisk og sundhedsfagligt personale inden 
for afdelingens specialer. I året der kommer vil 
dette kunne suppleres med supervision fra en 
logopæd, der har taget en efteruddannelse som 
supervisor. 

 
”Jeg har opnået mere struktur, overblik 

og balance i hverdagsaktiviteter og arbejde. 
Jeg har fået mere overskud”

- Pia efter forløb i Hjernerystelsesteamet. Kontakt 
Afdelingsleder 
Signe Egede Petersson 
Tlf. 24 95 81 36 
e-mail senie@slagelse.dk 
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Høreafdelingen 
Høreafdelingens kerneydelser er udredning, 
kompenserende undervisning samt rådgivning og 
vejledning af voksne borgere med 

• hørevanskeligheder 
• høreapparat 
• behov for høretekniske hjælpemidler 
• tinnitus 
• lydfølsomhed/hyperacusis 
• Menières sygdom 
• Cochlear-implantat(CI) 
• hørevanskeligheder i forhold til job og 

uddannelse 
• auditive processeringsvanskeligheder 

Abonnementsaftaler 
Vores kerneydelser finansieres primært af 
abonnementsaftaler med Slagelse, Ringsted, 
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner 
samt en abonnementslignende aftale med Sorø 
kommune. 

Året, der gik 
Der vil naturligt være udsving i antallet af 
borgere og foranstaltninger fra år til år. 
Ligesom der vil være udsving i antallet fra 
kommune til kommune. Dog har der i 2020 på 
grund af corona-situationen været en generel 
nedgang. Alle borgere, der har henvendt sig, 
har fået hjælp. Hvis det har kunnet lade sig 
gøre, er der blevet hjulpet via telefon eller 
online. Der har også været tilbud om drive-
in-løsninger, hvor man har kunnet aflevere sit 
høreapparat eller hjælpemiddel og har ventet 
på parkeringspladsen, mens en hørekonsulent 
har kigget på det. Samtidig har der været 
mulighed for fysisk fremmøde, hvis det har været 
nødvendigt. Vi har dog indtryk af, at mange 
har været tilbageholdende med at kontakte os. 
Desuden er færre borgere blevet CI-opereret på 
sygehusene, og der er derfor ikke kommet så 
mange henvendelser hertil som forventet. 

Øvrige aftaler 
Høreafdelingen har derudover en aftale med 
• Audiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus 

omkring udredning og undervisning af 
hørehandicappede børn. 

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
omkring hørehandicappede studerende på 
videregående uddannelser. 

• 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 borgere med følger efter 
hjernerystelse (commotio). Ydelser fra dette 
team er finansieret via ekstra betaling, oftest 
via kommunernes jobcentre. 

Det er altid svært 
at være alene om at træne, 

så det har været værdifuldt at 
have en underviser, der kan give fif 

til hjemmetræningen og rådgive om 
programmer og teknik. Der er mange i 
omgivelserne, der har svært ved at forstå, 
hvad CI er: “Hvorfor kan du ikke høre, når du 
nu er blevet opereret”. Her er det rart med 
en underviser, der forstår, at det er en lang 

proces.”
    

 - Ingelise, dobbeltsidig CI-bruger

Nedgangen i antal borgere på CI-området 
har medført, at der har været mere 
tid til videreudviklingen af vores CI-
undervisningsmateriale. Materialet bliver brugt 
på landets øvrige kommunikationscentre, og 
der har været stor efterspørgsel, både efter 
opdateringer og udvidelser. 



I 
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Af yderligere udvikling er der i 2020 
blevet afprøvet et holdforløb i samarbejde 
med Psykiatriafdelingen for borgere med 
høreproblemer, som enten var sygemeldte med 
stress eller var i fare for at blive det. Det har 
været et rigtig godt forløb med deltagelse fra 
begge afdelinger, hvilket gav mulighed for at 
kombinere faglig viden om hørevanskeligheder 
med undervisning i psykoedukation og 
mindfulness. 

Slagelse Sygehus har forlænget deres 
midlertidige kontrakt med os (med henblik på at 
få nedbragt en lang venteliste på børneområdet) 
til sommeren 2021, og en vikar har derfor 
dækket i Høreafdelingen for de konsulenter, der 
skulle bruge flere timer på sygehuset. 

I årsberetningen for 2019 fortalte vi om 
vores samarbejde med Region Sjælland, der 
skulle have udmøntet sig i opstarten af en 
regional Høreklinik på CSU i efteråret 2020. 
Men forhandlingerne er trukket ud på grund af 
corona-situationen. 

Året, der kommer 

   
 

“Før føltes tinnitus 
uoverstigelig. Nu er jeg ikke længere 

overladt til min tinnitus alene, nu har jeg 
fået krykker. Fra at have en hverdag, hvor jeg 

skulle flygte fra tinnitus, kan jeg nu være i mig 
selv. Når jeg tager høreapparaterne af, mærker jeg 

kontrasten (tinnitus larmer), men så tænker jeg bare, 
nå ja tinnitus larmer, når jeg tager HA af. Jeg forstår 
hvad der sker. Jeg har været utroligt glad for forløbet, 
som bare har kørt.”

 
- Jens, deltager i Tinnitus-forløb

CI-undervisningsmaterialet bliver færdiggjort i 
foråret 2021. 

Når aftalen med regionen er underskrevet, vil 
vi - i løbet af foråret 2021 - starte den regionale 
Høreklinik op. Dermed vil borgere med høretab 
opleve en større sammenhæng i de offentlige 
tilbud fremover. 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 
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Synsafdelingen 
Synsafdelingens kerneydelser er udredning, 
kompenserende undervisning samt rådgivning 
af: 

• Voksne med omfattende synsvanskeligheder, 
det vil sige svarende til visus (synsstyrke) 
6/18 (0,3) eller dårligere 

• Voksne, der oplever synsvanskeligheder i 
hverdagen, men som ikke er omfattet af 
ovenstående 

• Voksne med synsfelt på under 20 grader, 
hemianopsi (halvsidigt synsfelt) 

• Pårørende eller andre netværks personer 
• Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt 

med voksne med synsvanskeligheder 
• Voksne med medicinsk-optisk definerede 

varige øjenlidelser 

Abonnementsaftaler 
Kerneydelserne er finansieret via 
abonnementsaftaler med Holbæk, Kalundborg, 
Ringsted, Slagelse og Odsherred Kommuner 
og en abonnementslignende aftale med Sorø 
Kommune. 

Synstræning af borgere 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: 
• Kommunerne i det tidligere Vestsjællands 

Amt omkring synshandicappede børn i 
folkeskoleregi. 

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
omkring synshandicappede studerende. 

• Samarbejdskommunerne om udredning og 
anbefalinger af de synshjælpemidler, der 
tidligere har været kommunernes eget ansvar. 

• Kommunernes jobcentre i forhold 
til jobfastholdelse af borgere med 
synsvanskeligheder. 

Afdelingens optiker deltager desuden – som 
ansvarlig for synstræning - i et tværgående team 
med deltagere fra Tale-/Hjerneafdelingen og 
Høreafdelingen vedrørende tilbud til borgere med 
følger efter hjernerystelse (commotio). Ydelser 
fra dette team er finansieret via ekstra betaling, 
oftest via kommunernes jobcentre. 
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Året, der gik 
Udsvingene i årsrapporten mellem de enkelte år 
ligger inden for de udsving, man kan forvente. 
Man kan dog i år se en generel nedgang pga. 
corona-situationen. Alle borgere, der henvender 
sig, har fået hjælp. Hvis det har kunnet lade 
sig gøre, er der blevet hjulpet via telefon eller 
online-løsninger. Der har også været udlevering 
af hjælpemidler ved gadedøren. Samtidig har der 
dog også været mulighed for fysisk fremmøde, 
hvis det har været nødvendigt – enten på CSU 
eller i borgerens eget hjem. Vi har dog indtryk 
af, at mange har været tilbageholdende med at 
kontakte os. 

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. I 2020 har vi 
derfor besluttet, at vores lysudredningstilbud er 
ændret, så vi gør ligesom i projektet. Det betyder 
,at vi tager hjem i borgerens hjem og udreder 
lysbehov og efterfølgende inviterer borgeren ind 
i Synsafdelingens lyslaboratorium. Selvom det 
betyder større tidsforbrug i selve lysudredningen, 
viser det sig, at borgeren er afhjulpet på flere 
områder, når de opnår at se bedre i det ændrede 
og bedre lys i hjemmet og dermed ikke har 
behov for vores hjælp i andre situationer. 

Genbrugsprocenten på hjælpemidler er steget 
markant. I 2020 har den været 38,5% mod 
24% i 2019. Den markante stigning 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. 

”Sejlads har altid været mit liv… 
Med hjælp fra synsafdelingen, har jeg 

kunnet fastholde det, der betyder allermest 
for mig!”

-  Otto, meget svagssynet.

Året, der kommer 
I 2020 satsede vi på at udvikle flere holdtilbud 
til borgerne i Synsafdelingen. Dette blev dog 
ikke en realitet, da vi blev bremset af corona og 
ikke kunne samle folk. Vi håber, det kan blive en 
realitet at samle flere borgere i løbet af 2021. 

I tråd med de gode resultater, vi opnåede i vores 
lysprojekt, er vi nu i fuld gang med at søge fonde 
til at kunne udbrede vores tilgang til lysudredning 
nationalt. Flere Synsafdelinger nationalt har 
allerede takket ja til at deltage i det kommende 
projekt, da de gerne vil tage metoden til sig og 
blive opdateret på lysviden. 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 
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Læseafdelingen 
Læseafdelingens kerneydelser er udredning og 
undervisning af voksne borgere med 
• ordblindhed 
• læse-/stavevanskeligheder af andre årsager 
• talblindhed 
• regne-/matematikvanskeligheder af andre 

årsager 

For borgere med ordblindhed finansieres 
dette via statslige takster. For borgere med 
talblindhed og læse-/stavevanskeligheder af 
andre årsager end ordblindhed finansieres det 
via abonnementsaftaler med kommunerne. Vi 
har sådanne aftaler med Slagelse og Ringsted 
Kommuner samt en abonnementslignende aftale 
med Sorø Kommune. 

Øvrige aftaler 
Vi har desuden aftaler med 
• Center for Børn og Unge, Slagelse, om 

undervisning af elever med ordblindhed og 
deres lærere i brug af it-hjælpemidler. 

• Gymnasierne i Ringsted og Haslev om 
undervisning i brug af it-hjælpemidler til 
gymnasieelever med ordblindhed. 

• Slagelse Ungdomsskole samt Jobcentret og 
Center for Børn og Unge i Slagelse om en 
9.-10. klasse for unge med særlige behov 
(samarbejde med Psykiatriafdelingen). 

• Kommunernes jobcentre og 
myndighedsafdelinger om udredning af 
borgere med ordblindhed med henblik på 
ansøgning om it-hjælpemidler. 

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om 
testning for talblindhed af studerende på 
videregående uddannelser 

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. 

 

“Jeg er frustreret over, at jeg ikke har kendt 
til de her programmer tidligere!”

- Pia, efter instruktion i brug af hjælpemidler

Året, der gik 
I 2020 har der været en forholdsvis stor nedgang 
i antal henvendelser. Det skyldes nok i høj grad 
corona-situationen. Selv om der ikke har været 
lukket helt ned for specialundervisning for voksne, 
har vi en formodning om, at der er flere, der har 
undladt at tage kontakt til os. Men der er nok en 
tendens til et fald på området, da der efterhånden 
er ved at være så gode muligheder for hjælp via 
apps mv., at det for mange måske er nok. 

I sidste års årsberetning skrev vi, at vi i 2020 ville 
fokusere på at finde frem til, om en af årsagerne 
til faldet på læse-/it-området kunne findes i en 
manglende opmærksomhed på, at vi findes. Vi 
havde derfor lavet aftaler med fagforeningerne 
3F, Metal og NNF om informationsmøder, men de 
er blevet udsat på grund af corona-situationen. 

Ligeledes er vores repræsentation på Slagelse 
Bibliotek og deltagelse i Ordblindeugen på 
Ringsted Bibliotek blevet aflyst. 

Sidste år fik vi lavet en aftale med 
Ungdomsskolen om et samarbejde omkring vores 
særligt tilrettelagte 9.-10. klasse. Det har været 
en succes, og aftalen er nu gjort tidsubestemt. 
Med hensyn til visitation af deltagere til klassen, 
har vi lavet aftaler med hhv. Slagelse Jobcenter 
og – som noget nyt – Center for Børn og Unge i 
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Slagelse. 

Vi er i 2020 begyndt at arbejde med en udvikling 
af vores udredninger og rådgivningssamtaler ud 
fra en narrativ tilgang. Dette vil sandsynligvis 
samtidig medføre en ændring af vores 
undervisningsplaner. 

Året, der kommer 
I 2021 vil vi fortsætte vores fokus på at 
synliggøre muligheden for hjælp til borgere med 
ordblindhed. I den forbindelse vil vi - når det 
bliver muligt – kontakte fagforeningerne igen. 

Vi vil fortsætte med at implementere den 
narrative tilgang der, hvor det giver mening. 

I løbet af 2021 bliver de sidste folkeskolelærere 
uddannet som superbrugere af it-hjælpemidler. 
Herefter vil vi undersøge interessen for 
opfølgende kurser og evt. samarbejde med andre 
kommuner. 

”Jeg har kunnet være med i det tempo, 
jeg har brug for. Der er altid blevet skabt et 

overblik over, hvad vi skulle lære, og vi blev 
involveret i undervisningens indhold”. 

- Hans, deltager på læse-hold

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 
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Psykiatriafdelingen 
Psykiatriafdelingens kerneydelser er udredning, 
undervisning, rådgivning og vejledning af 
voksne borgere 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 
• visitationssamtaler/udredning 
• grundlæggende undervisning i at tackle 

tilværelsen med psykiske udfordringer (zoom-
holdet) 

• cafétilbud 
• individuelle coachende samtaler 

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 Jobcenter Slagelse og 
Center for Børn og Unge i Slagelse om en 9.-10. 
klasse for unge med særlige behov 

Året, der gik 
Der har været et fald i antal henvendelser fra 
2019 til 2020, hvilket sandsynligvis skyldes 
corona-situationen. Vi er kørt videre med de 
aftaler og hold, der har været i gang, både fysisk 
og online. Men vi går ud fra, at der er flere, der 
har undladt at henvende sig. 

Som annonceret i sidste årsberetning blev der 
for det 180 grader-hold, der startede i august 
2020, lavet en ændring i strukturen. Der har 
dog været en del forhindringer, til dels på grund 
af situationen, så der vil igen til næste år blive 
foretaget en justering. 

I 2020 har vi afprøvet et hold forløb i 
samarbejde med Høreafdelingen for borgere 
med høreproblemer, som enten var sygemeldte 
med stress eller var i fare for at blive det. Det 
har været et rigtig godt forløb med deltagelse 
fra begge afdelinger, hvilket gav mulighed for at 
kombinere faglig viden om hørevanskeligheder 
med undervisning i psykoedukation og 
mindfulness. 

Året, der kommer 
Forløbet for borgere med stress og 
hørenedsættelse er ikke noget, der dækkes 
af abonnementsordningen, så hvis det skal 
implementeres, skal der laves en anden 
finansieringsaftale. I 2021 vil vi forsøge at få 
lavet en sådan aftale med fokus på forebyggelse 
af stress og fastholdelse af job. 
Vi vil samtidig forsøge at få lavet lignende 
forløb for andre brugergrupper (borgere med 
synsvanskeligheder, hjerneskade mv.). 

I 2021 vil vi arbejde videre med 
implementeringen af ny struktur for 180 grader. 
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 ”Jeg vil først og fremmest lige fortælle, at jeg nu er færdig 
med min HF, og derudover er jeg også optaget på læreruddannelsen. 

Derudover vil jeg også rigtig gerne bruge lejligheden til at sige tusind tak 
til jer. Tusind tak fordi I holdt fast og ikke gav op på mig, og mange, mange tak 

for alt det, I har lært mig i min tid på CSU (og efter)”.

- Deltager på 180 grader

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 

 

“I har lavet et stort stykke arbejde som 
har haft afgørende betydning for afgørelsen. 

Det var så fint alle de ting, som du sagde under 
mødet, særligt fordi xx har tendens til at gøre tingene 

lidt bedre end de i virkeligheden er. Jeg siger ligeledes 
mange tak for et godt samarbejde. Jeres beskrivelse er 
så fin!”

- Jobkonsulent for borger i ressourceforløb efter tilbud 
på CSU-Slagelse



 

 

 

 

 

Side 16 | Årsberetning 2020 

STU 
Ungdomsuddannelsen er forankret i loven om 
STU, og forløbet er individuelt tilrettelagt med en 
varighed på 3 år. 

De bærende elementer på vores STU er 
faglig læring og udvikling, at kunne bo så 
selvstændigt som muligt og administrere sin 
fritid samt at afprøve arbejdsduelighed ved at 
gennemføre både fælles og selvvalgte individuelle 
praktikforløb. 

Faglige temaer i forårets udendørs 
undervisning

• Natur og friluftsliv
• Madlavning og udekøkken 
• Håndværk og design 
• Gartneri
• Bygge og anlæg
• Idræt 

Året, der gik 
Corona 
Elever og personale har været udfordret af 
samfundets generelle nedlukning i foråret og igen 
i efteråret og vinteren 2020. 
CSU var i foråret meget opmærksom på at 
opretholde kontakt og lave online-undervisning 
med eleverne på trods af tekniske udfordringer. 
Det lykkedes faktisk personalet hen over 
en weekend at forandre den kendte fysiske 
undervisning til online-undervisning og med god 
social kontakt til eleverne efter nedlukningen. 
Frem mod sommerferien omlagde STU 
undervisningen til faste stamhold for at undgå 
smitte ved at blande eleverne.  Undervisningen 
foregik udendørs med forskellige faglige temaer. 

Pædagogisk forankring 
I 2020 har STU arbejdet med en ny pædagogisk 
organisering, således at den unges vej ind i 
voksenlivet med muligheder for beskæftigelse, 
fortsat uddannelse eller pension afklares og 
afhjælpes bedst muligt. Grundstrukturen er 
opbygget omkring stamholdsundervisningen, 
valgfrie interessefag og studiefag på tværs af 
hold samt gennem fælles STU-aktiviteter. 
Stamholdsundervisningen indeholder 
praktiske, teoretiske og alment dannende 

STU tilbyder en variation af 
interessefag:

• Kunst
• Idræt
• Værksted
• Café værksted
• Musik
• AVU dansk og matematik 

elementer samt den nye praktikforberedende 
undervisning med fællespraktik. 
STU tilbyder  samtidig en variation af fag, som 
eleverne selv kan vælge. Interessefagene er 
differentierede i forhold til interesse og ønsker, 
og studiefagene har det formål, at eleven her kan 
opnå særlige kompetencer eller viden inden for 
et afgrænset område og evt. i tilknytning til et 
interessefag. 

STU på CSU-Slagelse tilbyder samtidig  
“ASK”-undervisning for elever med multiple 
funktionsnedsættelser. “ASK” er en forkortelse 
af “Alternativ og Supplerende Kommunikation” 
og er en fællesbetegnelse for de mange måder, 
man kan kommunikere på, når handicappet er 
omfattende, og talen ikke er tilstrækkelig. Vores 
hovedfokus på disse hold er den unges læring, 
trivsel og retten til at kommunikere. 

Teamsamarbejde og uddannelse af 
personale 
CSU iværksatte en faglig efteruddannelse for hele 
ASK-personalet som fortsætter i 2021. Samtidig 
har STU haft forskellige faglige temaer for hele 
personalet i 2020 bl.a. om neuropædagogik og 
ADHD. 

Økonomi 
CSU gennemførte i foråret en økonomisk 
omstrukturering, så økonomien på CSU og STU 
blev mere transparent og retvisende i forhold til 
indtægter og udgifter på STU. 
I 2020 har STU haft et beregnet belægningstal på 
56 elever, hvilket er én elev mindre end i 2019. 
CSU er opmærksom på at tilpasse vores STU 
tilbud, så det matcher antallet af elever og de 
unges udfordringer, ønsker og behov. En stor 
gruppe elever dimitterer i 2021, så STU vil have 
fokus på visitering af nye elever og skabe balance 
i forhold til medarbejderstaben. 
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Trivsel 
CSU gennemførte i 2020 en trivselsundersøgelse 
blandt alle medarbejderne på CSU, og STU 
har efterfølgende målrettet arbejdet med alle 
aspekter omkring det psykiske arbejdsmiljø 
sammen med CSUs arbejdsmiljørepræsentanter. 
Trivsel er højt prioriteret af ledelsen for alle 
medarbejdere og elever på STU. 

Året, der kommer 
Pædagogiske perspektiver 
STU vil sikre implementeringen af de 
pædagogiske principper og det faglige 
indhold samt foretage eventuelle justeringer 
af undervisningstilbuddet i henhold til 
elevernes ønsker og i et samarbejde med UU i 
kommunerne. 
Der er fokus på, at den praktikforberedende 
undervisning implementeres fuldt i 2021, samt at 
vi får styrket elevvejledningen og den individuelle 
praktik. 
STU vil desuden fokusere på nye interessefag 
bl.a. robotter og programmering samt esport og 
gaming. 
Eleverne skal fortsat tilbydes udredning for 
tal- og ordblindhed i samarbejde med CSUs 
læseafdeling, således at eleverne bedst muligt 
kan kompenseres med læse- og skriveteknologi i 
undervisningen. 
CSU har desuden ved hjælp af egne midler samt 
ved bevilling fra ELSASS Fonden fået indkøbt 
løbevogne og en elektrisk ladcykel til kørestole 
samt installeret en ny lift i vores renoverede 
gymnastiksal, så STU endnu bedre kan inkludere 
vores fysisk udfordrede elever i idræt og motion. 

Sociale aktiviteter 
Elevfællesskaber og sociale aktiviteter er vigtigt 
for vores elever. Der er bevilget 30.000 kr. fra 
Undervisningsministeriet som ekstraordinært skal 
styrke dette initiativ i 2021. 
Vi satser på at kunne gennemføre en lang række 
sociale aktiviteter, som eleverne har manglet i 
2020 pga. restriktioner. 

Atriumgård 
Vi vil færdiggøre vores atriumgård som et prak-
tisk elevprojekt, så vi i 2021 får et kreativt og 
multipelt undervisningsrum med udekøkken, 
markiser, plads til gartneri og drivhus, friluftsliv 
samt udfoldelse af håndværk og kunstprojekter. 

Klub 
Det er CSUs intention at oprette et klubtilbud i 
2021, så elever med dette behov får mulighed for 
at deltage i et ungemiljø med praktiske og sociale 
aktiviteter før og efter undervisningen på STU. 

Sociale aktiviteter i 2021:

• Åbent hus
• Dimission
• Marked 
• Fælles skoleafslutning
• Fælles introtur 
• Morgensamlinger 
• Halloweenfest 
• Pårørende møde
• Juleafslutning og kirkebesøg
• Hyttetur med overnatning
• Sportsarrangementer
• Musikturné 

Elev citater: 
”Her kan jeg være mig selv” 

”Her kan man forbedre sit selvværd 
og personlighed” 

”Er blevet bedre til at være social” 
”Læring i trygge rammer” 

”Folk er pænt unikke her og det er 
fedt” 

”Her er der plads til personlighed” 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Henrik Grum 
Tlf. 51 56 36 90 
e-mail hengr@slagelse.dk 
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CSU-Slagelse i tal 

Indholds-
fortegnelse 

19 

20 

24 

28 

31 

33 

35 

Befolkningstal Vestsjælland 

Slagelse Kommune 
- Tale-Hjerneafdelingen

 - Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 
- Læse/psykiatriafdelingen 

Ringsted Kommune 
- Tale-hjerneafdelingen 
- Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 
- Læseafdelingen 

Kalundborg Kommune 
- Tale-Hjerneafdelingen 
- Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 

Holbæk Kommune 
- Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 

Odsherred Kommune 
- Høreafdelingen 
- Synafdelingen 

Synshjælpemidler samlet 
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Befolkningstal - Vestsjælland 
Befolkningstal - 1. kvartal 2020 

Kommune Antal 

Holbæk 71.541 

Kalundborg 48.436 

Odsherred 32.957 

Ringsted 34.852 

Slagelse 79.073 

I alt 266.859 
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Slagelse Kommune 
Tale-Hjerneafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 

Udredning - Hjerneskade 89 104 94 

Udredning - Parkinson 12 5 9 

Udredning - ALS 1 1 0 

Udredning - Mundhuleopererede 2 2 1 

Udredning - Stemme 77 99 64 

Udredning - Stammen 3 2 2 

Udredning - Sclerose 0 1 1 

Udredning - andre talevanskeligher 3 6 0 

Individuel undervisning - ALS 0 3 2 

Individuel undervisning - Stemme 29 19 41 

Individuel undervisning - hjerneskade 59 38 59 

Individuel undervisning - Mundhuleopererede 1 1 0 

Individuel undervisning - Parkinson 5 3 12 

Individuel undervisning - Sclerose 0 1 0 

Individuel undervisning - Stammen 3 0 2 

Individuel undervisning - Strubeopererede 0 0 0 

Individuel undervisning - Andre talevanskeligheder 6 2 1 

Kognitivt rehabiliteringskursus 51 69 67 

MKG-hold (mindfulness mv.) 5 4 3 

Parkinsonkursus 11 10 7 

Rådgivning og vejledning - ALS 2 1 1 

Rådgivning og vejledning - Andre talevanskeligheder 1 5 2 

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade 35 25 22 

Rådgivning og vejledning - Parkinson 7 3 2 

Rådgivning og vejledning - Sclerose 1 0 0 

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede 4 5 8 

Rådgivning og vejledning - Pårørende 0 5 4 

Koordineringsmøde 42 19 32 

Foranstaltninger i alt 449 433 436 

Borgere 242 269 213 

Antal foranstaltninger pr. borger 1,86 1,61 2,05 



Årsberetning 2020 | Side 21 

Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Netværk CI 12 8 0 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 1 0 0 

Udredning audiopædisk 149 141 152 
Udredning CI 2 0 3 
Udredning Meniere 1 1 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 11 12 14 
Udredning uddannelse - ny fra 2020 1 
Udredning erhverv - ny fra 2020 2 

Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 389 373 405 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 93 79 70 
Undervisning CI - hold 7 0 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 5 4 1 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 5 1 1 
Undervisning pårørende 0 0 0 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 0 6 0 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 32 16 79 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 27 56 35 
Hold - overgang til uddannelse 2 0 
Undervisning uddannelse - ny fra 2020 1 
Hold kommunikation/netværk - ny fra 2020 1 
Faglig rådgivning 2 2 7 
Rapport - erhverv - ny fra 2020 1 
Foranstaltninger i alt 734 732 700 
Borgere i alt 339 339 359 
Foranstaltning pr. borger 2,17 2,16 1,95 
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Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 16 16 16 

Indstilling til hjælpemidler 149 143 107 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 100 115 98 
Indstilling til svagsynsoptik 5 2 0 
Indstilling til øjenproteser 18 24 16 
Indstilling til IKT 6 9 11 
IKT indkøb 4 8 5 
IKT klargøring 15 13 8 
IKT reparation/fejlretning 24 22 7 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 43 33 19 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion 20 16 7 
Afhentning af hjælpemidler 25 23 8 
Udredning IKT 10 11 10 
Udredning ADL 4 3 2 
Udredning basis 19 16 12 
Udredning mobility 5 7 6 
Afprøvning CCTV 26 25 21 
Afprøvning hjælpemidler 77 77 40 
Afprøvning af lys 26 18 17 
Synsundersøgelse 133 138 118 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 13 10 10 
Undervisning JAWS 1 1 1 
Undervisning i Zoomtekst 11 9 3 
Undervisning i punktskrift 0 0 2 
Undervisningi ADL 0 2 4 
Undervisning i CCTV 6 12 3 
Undervisning i brug af hjælpemidler 7 13 8 
Undervisning i mobility 6 11 7 
Informationsmøde om synsvanskeligheder 6 8 3 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 315 371 301 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 56 68 52 
Foranstaltninger i alt 1146 1224 922 
Borgere i alt 370 420 342 
Antal foranstaltninger pr. borger 3,10 2,91 2,70 

** Ny foranstaltning i 2018 
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Læseafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 

Rådgivning/vejledning 37 43 28 
Læse-/it-udredning 7 17 15 
Regne-matematikudredning 21 10 6 
Kompens. regne-mat.underv. 16 15 14 
Kompens. læe-it-undervisn. 12 12 11 
Foranstaltninger i alt 93 97 60 
Borgere i alt 89 75 44 
Foranstaltning pr. borger 1,04 1,29 1,36 

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

Psykiatriafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 

Visitationssamtaler 25 26 8 
Rådgivning/vejledning 11 11 13 
Individuelle samtaler* 2 2 0 
Undervisning zoom 16 16 14 
Undervisning 180 grader 20 18 19 
Undervisning café 6 4 9 
Foranstaltninger i alt 80 77 63 
Borgere i alt 50 46 37 
Foranstaltninger pr. borger 1,6 1,7 1,7 

* Individuelle samtaler indgår i 180 grader, så disse tal er kun for samtaler, der ikke er en 
del af et forløb 
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Ringsted Kommune 
Tale-Hjerneafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 

Udredning - Hjerneskade 52 34 36 

Udredning - Parkinson 2 3 3 

Udredning - ALS 2 0 0 

Udredning - Mundhuleopererede 0 0 1 

Udredning - Stemme 33 31 23 

Udredning - Stammen 1 2 0 

Udredning - Sclerose 0 0 0 

Udredning - andre talevanskeligher 1 3 2 

Individuel undervisning - ALS 0 0 0 

Individuel undervisning - Stemme 35 16 18 

Individuel undervisning - hjerneskade 23 11 15 

Individuel undervisning - Mundhuleopererede 1 1 0 

Individuel undervisning - Parkinson 1 3 2 

Individuel undervisning - Sclerose 0 0 0 

Individuel undervisning - Stammen 0 2 1 

Individuel undervisning - Strubeopererede 1 0 0 

Individuel undervisning - Andre talevanskeligheder 0 1 0 

Kognitivt rehabiliteringskursus 38 13 13 

MKG-hold (mindfulness mv.) 0 2 1 

Parkinsonkursus 1 2 1 

Rådgivning og vejledning - ALS 0 1 1 

Rådgivning og vejledning - Andre talevanskeligheder 0 0 1 

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade 10 5 11 

Rådgivning og vejledning - Parkinson 1 1 1 

Rådgivning og vejledning - Sclerose 1 0 0 

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede 3 2 8 

Rådgivning og vejledning - Pårørende 0 0 0 

Koordineringsmøde 13 5 1 

Foranstaltninger i alt 219 138 139 

Borgere 101 92 86 

Antal foranstaltninger pr. borger 2,17 1,5 1,62 
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Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Netværk CI 0 3 0 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 0 0 

Udredning audiopædisk 57 78 43 
Udredning CI 1 1 2 
Udredning Meniere 0 0 1 
Udredning tinnitus/hyperacusis 7 16 3 
Udredning erhverv - ny fra 2020 3 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 269 272 307 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 45 51 61 
Undervisning CI - hold 0 0 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 12 8 0 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 0 0 1 
Undervisning pårørende 1 1 0 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 0 41 0 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 20 30 30 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 19 21 17 
Undervisning erhverv - ny fra 2020 5 
Hold - overgang til uddannelse 0 0 0 
Hold kommunikation/netværk - ny fra 2020 1 
Rapport CI - ny fra 2020 1 
Faglig rådgivning 2 7 6 
Foranstaltninger i alt 431 522 481 
Borgere i alt 200 199 199 
Foranstaltning pr. borger 2,16 2,62 2,42 
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Side 26 | Årsberetning 2020 

Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 6 9 5 

Indstilling til hjælpemidler 44 58 28 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 49 40 40 
Indstilling til svagsynsoptik 0 0 1 
Indstilling til øjenproteser 6 8 10 
Indstilling til IKT 3 3 8 
IKT indkøb 0 1 9 
IKT klargøring 8 6 3 
IKT reparation/fejlretning 10 9 5 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 11 5 7 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion 6 6 7 
Afhentning af hjælpemidler** 11 9 1 
Udredning IKT 4 6 8 
Udredning ADL 2 0 0 
Udredning basis 8 2 2 
Udredning mobility 2 2 1 
Afprøvning CCTV 7 15 7 
Afprøvning hjælpemidler 31 39 22 
Afprøvning af lys 19 16 8 
Synsundersøgelse 34 50 25 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 0 9 4 
Undervisning JAWS 0 1 1 
Undervisning i Zoomtekst 4 3 2 
Undervisning punktskrift 1 0 2 
Undervisningi ADL 2 0 0 
Undervisning i CCTV 2 2 1 
Undervisning i brug af hjælpemidler 0 0 0 
Undervisning i mobility 0 2 1 
Informationsmøde om synsvanskeligheder 1 0 0 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 83 102 84 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 33 28 17 
Foranstaltninger i alt 387 431 309 
Borgere i alt 135 140 116 
Antal foranstaltninger pr. borger 2,87 3,08 2,66 

** Ny foranstaltning i 2018. 
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Læseafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 

Rådgivning/vejledning 10 10 5 
Læse-/it-udredning 1 1 1 
Regne-matematikudredning 3 0 1 
Kompens. regne-mat.underv. 0 1 0 
Kompens. læe-it-undervisn. 2 1 0 
Foranstaltninger i alt 16 13 7 
Borgere i alt 15 10 6 
Foranstaltning pr. borger 1,07 1,29 1,17 

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



  
  
  
 
 

  
  
   
   
   
  
   
   
  
   
   
    
 

 

    
    
    
    
    
   
   

  

   

Side 28 | Årsberetning 2020 

Kalundborg Kommune 
Tale-Hjerneafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Kalundborg Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 

Udredning - Hjerneskade 43 52 41 

Udredning - Parkinson 7 3 1 

Udredning - ALS 2 2 1 

Udredning - Mundhuleopererede 2 2 2 

Udredning - Stemme 40 39 26 

Udredning - Stammen 1 1 0 

Udredning - Sclerose 0 0 0 

Udredning - andre talevanskeligher 1 1 1 

Individuel undervisning - ALS 1 2 2 

Individuel undervisning - Stemme 14 10 15 

Individuel undervisning - hjerneskade 15 20 28 

Individuel undervisning - Mundhuleopererede 0 0 0 

Individuel undervisning - Parkinson 2 2 1 

Individuel undervisning - Sclerose 0 0 0 

Individuel undervisning - Stammen 0 1 0 

Individuel undervisning - Strubeopererede 0 0 0 

Individuel undervisning - Andre talevanskeligheder 0 0 1 

Kognitivt rehabiliteringskursus 12 35 32 

MKG-hold (mindfulness mv.) 3 3 0 

Parkinsonkursus 8 9 0 

Rådgivning og vejledning - ALS 2 1 1 

Rådgivning og vejledning - Andre talevanskeligheder 4 2 1 

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade 7 19 9 

Rådgivning og vejledning - Parkinson 5 2 1 

Rådgivning og vejledning - Sclerose 0 0 0 

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede 2 2 6 

Rådgivning og vejledning - Pårørende 0 5 5 

Koordineringsmøde 8 13 2 

Foranstaltninger i alt 179 226 176 

Borgere 122 143 101 

Antal foranstaltninger pr. borger 1,47 1,58 1,78 
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Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Kalundborg Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Netværk CI 10 7 3 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 0 0 

Udredning audiopædisk 100 91 100 
Udredning CI 2 1 5 
Udredning Meniere 0 0 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 4 4 4 
Udredning erhverv - ny fra 2020 1 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 458 462 442 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 57 53 26 
Undervisning CI - hold 9 0 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 4 2 0 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 0 0 0 
Undervisning pårørende 0 1 0 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 8 11 0 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 15 18 21 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 11 26 8 
Undervisning erhverv - ny fra 2020 3 
Undervisning uddannelse - ny fra 2020 1 
Hold - overgang til uddannelse 0 1 0 
Faglig rådgivning 10 1 0 
Foranstaltninger i alt 683 679 626 
Borgere i alt 358 361 315 
Foranstaltning pr. borger 1,91 1,88 1,99 



Side 30 | Årsberetning 2020 

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger. Kalundborg Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 15 9 7 

Indstilling til hjælpemidler 91 94 85 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 60 71 65 
Indstilling til svagsynsoptik 5 6 8 
Indstilling til øjenproteser 11 14 14 
Indstilling til IKT 5 4 5 
IKT indkøb 5 3 2 
IKT klargøring 7 14 3 
IKT reparation/fejlretning 2 3 6 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 19 12 14 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion 16 11 11 
Afhentning af hjælpemidler 21 16 8 
Udredning IKT 5 8 5 
Udredning ADL 6 1 3 
Udredning basis 23 22 10 
Udredning mobility 5 4 2 
Afprøvning CCTV 18 14 10 
Afprøvning hjælpemidler 55 71 48 
Afprøvning af lys 20 12 3 
Synsundersøgelse 67 61 57 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 9 12 4 
Undervisning JAWS 1 6 1 
Undervisning i Zoomtekst 4 3 2 
Undervisning punktskrift 1 2 0 
Undervisningi ADL 1 2 4 
Undervisning i CCTV 2 6 3 
Undervisning i brug af hjælpemidler 11 15 16 
Undervisning i mobility 13 2 6 
Informationsmøde om synsvanskeligheder 1 2 0 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 189 219 186 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 58 46 44 
Foranstaltninger i alt 746 765 632 
Borgere i alt 252 248 226 
Antal foranstaltninger pr. borger 2,96 3,08 2,8 

** Ny foranstalting i 2018 
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Holbæk Kommune 
Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Holbæk Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Netværk CI 17 10 3 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 1 0 0 

Udredning audiopædisk 134 109 142 
Udredning CI 2 9 3 
Udredning Meniere 0 0 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 12 11 9 
Udredning uddannelse - ny fra 2020 1 
Udredning erhverv - ny fra 2020 3 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 420 438 435 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 60 92 140 
Undervisning CI - hold 7 0 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 11 1 0 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 1 0 0 
Undervisning pårørende 2 2 0 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 26 5 1 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 37 38 27 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 37 29 17 
Undervisning erhverv  - ny fra 2020 2 
Undervisning uddannelse - ny fra 2020 4 
Hold - overgang til uddannelse 0 1 0 
Hold kommunikation/netværk  - ny fra 2020 3 
Rapport tinnitus/hyperacusis - ny fra 2020 1 
Faglig rådgivning 11 4 7 
Foranstaltninger i alt 767 745 798 
Borgere i alt 366 357 331 
Foranstaltning pr. borger 2,10 2,09 2,41 



Side 32 | Årsberetning 2020 

Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Holbæk Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 12 7 14 

Indstilling til hjælpemidler 73 87 78 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 78 77 69 
Indstilling til svagsynsoptik 6 10 6 
Indstilling til øjenproteser 4 22 12 
Indstilling til IKT 4 1 6 
IKT indkøb 2 4 7 
IKT klargøring 9 9 7 
IKT reparation/fejlretning 7 10 8 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 27 11 16 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion 19 12 6 
Afhentning af hjælpemidler 27 18 10 
Udredning IKT 3 6 8 
Udredning ADL 3 3 0 
Udredning basis 15 12 13 
Udredning mobility 4 3 1 
Afprøvning CCTV 17 12 16 
Afprøvning hjælpemidler 42 53 43 
Afprøvning af lys 16 19 10 
Synsundersøgelse 73 71 78 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 15 4 5 
Undervisning JAWS 4 8 0 
Undervisning i Zoomtekst 2 1 1 
Undervisning i punktskrift 0 0 0 
Undervisningi ADL 0 1 4 
Undervisning i CCTV 8 8 0 
Undervisning i brug af hjælpemidler 5 15 4 
Undervisning i mobility 9 0 1 
Informationsmøde om synsvanskeligheder 0 1 0 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 176 159 164 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 49 58 37 
Foranstaltninger i alt 709 702 624 
Borgere i alt 242 264 241 
Antal foranstaltninger pr. borger 2,93 2,66 2,59 

** Ny foranstaltning i 2018 
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Odsherred Kommune 
Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Odsherred Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Netværk CI 8 9 3 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 0 0 

Udredning audiopædisk 71 65 54 
Udredning CI 0 2 1 
Udredning Meniere 0 0 2 
Udredning tinnitus/hyperacusis 4 3 0 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 276 436 380 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 57 53 26 
Undervisning CI - hold 3 0 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 5 2 0 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 0 0 0 
Undervisning pårørende 0 6 0 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 8 33 0 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 11 10 10 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 12 8 7 
Hold - overgang til uddannelse 0 0 0 
Faglig rådgivning 3 9 16 
Foranstaltninger i alt 455 627 499 
Borgere i alt 215 235 206 
Foranstaltning pr. borger 2,12 2,67 2,42 



Side 34 | Årsberetning 2020 

Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger. Odsherred Kommune 

Foranstaltning 2018 2019 2020 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 13 10 4 

Indstilling til hjælpemidler 68 55 61 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 28 45 31 
Indstilling til svagsynsoptik 3 2 2 
Indstilling til øjenproteser 10 6 7 
Indstilling til IKT 7 7 7 
IKT indkøb 3 10 4 
IKT klargøring 28 13 9 
IKT reparation/fejlretning 25 18 7 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 22 19 10 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion 6 7 1 
Afhentning af hjælpemidler 20 17 7 
Udredning IKT 11 6 6 
Udredning ADL 1 0 1 
Udredning basis 15 9 4 
Udredning mobility 2 0 0 
Afprøvning CCTV 16 8 11 
Afprøvning hjælpemidler 45 36 28 
Afprøvning af lys 17 18 2 
Synsundersøgelse 53 35 45 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 10 5 1 
Undervisning JAWS 0 0 0 
Undervisning i Zoomtekst 13 13 7 
Undervisning i punktskrift 0 0 0 
Undervisningi ADL 2 0 0 
Undervisning i CCTV 8 11 2 
Undervisning i brug af hjælpemidler 18 16 7 
Undervisning i mobility 5 2 0 
Informationsmøde om synsvanskeligheder 1 0 1 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 153 148 146 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 42 35 17 
Foranstaltninger i alt 645 545 434 
Borgere i alt 174 174 140 
Antal foranstaltninger pr. borger 3,71 3,13 3,13 

** Ny foranstalning i 2018 
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Synshjælpemidler samlet 
Hjælpemidler 2018 2019 2020 

Forbrug I alt 4.075.850 4.011.797 3.805.787 

Hjælpemidler 2018 2019 2020 

Genbrug % i alt 25% 24% 38,5% 



 

  

 
 

CSU-Slagelse 
Center for Specialundervisning 

SLAGELSE 

Læse 
Ordblindhed - talblindhed - it-hjælpemidler 

Psykiatri 
Psykiske udfordringer 

Tale-Hjerne 
Erhvervet hjerneskade og eller talevanskeligheder 

Arbejdsrehabilitering 
Hjernerystelse 

Høre 
Hørevanskeligheder 

Høretekniske hjælpemidler 

Syn 
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler 

Ungdomsuddannelser (STU) 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
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