KOMMUNIKATIONS- OG IT
UNDERVISNING
– undervisning, der begrænser eller
afhjælper virkninger af et handicap
CKUV
Center for Kompetenceudvikling og Undervisning,
Vendsyssel.

KOMMUNIKATIONS- OG

Tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne henvender sig til mennesker med forskellige typer af funktionsnedsættelser, fx erhvervede hjerneskader,
herunder hjerneblødninger og blodpropper, fremadskridende lidelser (ALS, sclerose,
opløsningsskader mv.). Vi underviser også personer, der har læse/skrivevanskeligheder, og personer, der har motoriske vanskeligheder efter en ulykke.

Målet
Målet er lovbestemt og består i at af-

Undervisningen foregår enten på små

hjælpe eller begrænse virkningerne af

hold eller som individuel undervisning.

de sproglige, motoriske og/eller kogniti-

Vi tilbyder også undervisning i eget

ve funktionsnedsættelse for det enkelte

hjem, hvis det er nødvendigt.

menneske.

Undervisningen starter med en udredning af elevens vanskeligheder, hvor vi

Individuel tilrettelæggelse

afprøver og tilretter de IT-baserede hjæl-

Undervisningens indhold og omfang er

pemidler, der vil kunne afhjælpe disse.

altid fastsat i en individuel undervisningsplan. Planen forudsætter, at vi har

Befordring

et godt kendskab til deltagerens forud-

Har deltageren over 11 km til skolen, el-

sætninger. Dette kendskab får vi fx gen-

ler foreligger der et særligt transportbe-

nem samtaler, tests, neuropsykologiske

hov, betales befordringen også af kom-

undersøgelser og udskrivningspapirer.

munen.

Indhold, form og varighed kan variere
fra person til person. En lektion kan vare

Optagelse

fra 1 til 3 timer. Et forløb kan vare få

Henvendelse om optagelse kan ske di-

uger eller i få tilfælde flere år.

rekte til skolen. Du kan få nærmere oplysninger om, hvordan du bliver optaget
ved at læse på vores hjemmeside. Du er
også velkommen til at ringe til os.

Eksempler på undervisning:
Læs mere om
• Udarbejdelse af kommunikationsbøger

vores undervisningstilbud på:

• Undervisning og tilpasning af udstyr i eget hjem
• IT som kompenserende hjælpemiddel til kommunikation
• Undervisning i læsning/skrivning og anvendelse af IT-hjælpemidler
• Holdundervisning i standard IT-baserede kommunikationsværktøjer.

www.ckuv.dk

Vil du vide mere om kommunikations- og IT undervisning,
er du velkommen til at kontakte:
Jan Nielsen
Konsulent

CKU Vendsyssel
Elsagervej 25
9800 Hjørring
tlf.: 72 33 59 00
www.ckuv.dk

CKU

VENDSYSSEL
www.spvv.dk

