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CKU Vendsyssel 

GENOPTRÆNING
AF HJERNEN

ET TILBUD TIL VOKSNE SOM 
HAR FÅET EN HJERNESKADE



Den første dag udleverer og gennemgår vi en plan for 
undervisningens temaer.

Eksempler på temaer, som vi bruger i undervisningen: 

På udflugt i hjernen

Erkendelsesarbejde

Opmærksomhed

Øve nye strategier

Energiforvaltning - hvil og pauser

HALVÅRSPLAN OG TEMAER

Hjørring Kommune har et særligt forløb for voksne, som har fået en hjerneskade. Forløbet foregår 
som holdundervisning én eller to dage om ugen sammen med andre voksne med en hjerneskade. 
Under forløbet vil du lære nye eller generhverve nogle af dine gamle kompetencer. 

Når man får en hjerneskade, er der mange ting i hverdagen, der ændrer sig. Målet med 
forløbet er, at du kan komme til at leve et aktivt og indholdsrigt liv med de ændrede 
livsvilkår efter hjerneskaden. 

Forløbet indeholder både teoretiske, kognitive, sociale, praktiske, kreative, 
musiske og fysiske aktiviteter. Alle aktiviteter tilrettelægges, så de passer 
til hver enkelt deltager. 

HOLDUNDERVISNING FOR HJERNESKADEDE 

For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis bruger vi den såkaldte 
SMART-model i vores undervisning. Det betyder, at vi har fem simple mål med 
undervisningen: 

Specifikt - hvad er det konkret, du vil opnå?

Målbart - hvilke præcise fremskridt skal der ske under dit forløb? 

Attraktivt - hvilken værdi har det for dig at nå dit mål? 

Realistisk - hvad kan du selv få kontrol over, og hvad skal du have hjælp til? 

Tidsbestemt - hvornår starter du, og hvad er din deadline?

VI BRUGER SMART-MODELLEN

Hver dag er bygget op om den samme struktur:

1. Sang.

2. Bakspejlet - hukommelsestræning.

3. Oplevelses- og vidensdeling - styrk koncentrationen og din 

opmærksomhed på andre. 

4. Brug kroppen - vi spiller fx bold, dart eller går ture.  

5. Dagens tema - fx. hukommelsesstrategier eller lign.

6. Skrivning af logbog - du giver dagen karakter fra 0 til 10.

Vi gør meget ud af, at vores deltagere bruger kalender og 
logbog. Det giver deltagere redskaber til bedre at kunne 
huske, og det skaber overskuelighed, overblik og struktur. Det 
giver også mulighed for en god gensidig kommunikation og 
forståelse mellem elev, pårørende og skole. 

STRUKTUR OG OVERSKUELIGHED 


