
Ung med nedsat hørelse

Ungdomsuddannelse... og hvad så?
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Jeg starter på en ungdomsuddannelse
Så er det vigtigt, at det beskrives i din uddannelsesplan, at du har 
nedsat hørelse, og hvad du har brug for i undervisningen.
Her skal stå, hvis du har brug for et høreteknisk hjælpemiddel 
(FM-system eller lignende) for at kunne følge med i timerne.

Tal med dine forældre og din UU-vejleder om, hvad du skal skrive i 
uddannelsesplanen.



Når du er optaget på uddannelsen - og inden du starter - skal du kon-
takte din studievejleder på uddannelsen og bede om et møde.
Her kan du (og dine forældre) fortælle om, hvad der skal til, for at du 
får mest muligt ud af undervisningen. I skal også aftale, hvordan dette 
formidles til underviserne.

Det er vigtigt, at dine nye klassekammerater får at vide, at du har 
nedsat hørelse, og hvad det betyder for dig og for jeres kommunikation 
med hinanden.
Hvordan ønsker du, at de skal have denne viden? - og hvornår synes 
du, det er bedst, at de får det at vide?

Hvem kontakter jeg?

Nu og indtil du forlader grundskolen, taler du med din UU-vejleder om 
dine muligheder.
Når du er optaget på en ungdomsuddannelse, og når du er startet der, 
taler du med studievejlederen på uddannelsen.
Studievejlederen eller du selv kan kontakte Specialkonsulenten når du 
er optaget på uddannelsen. Allerede her kan der søges om 
“hørekonsulenttimer” som Speceialpædagogisk Støtte (SPS) hos 
Uddannelsesstyrelsen. Det betyder at specialkonsulenten, når timerne 
er bevilget, kan være den der hjælper dig med at finde ud af, hvilken 
typer støtte du har brug for (f.eks. hjælpemidler, studiestøtttimer,..), 
får iværksat afprøvning af hjælpemidler og informerer om din 
hørenedsættelse til klassen og lærerteamet.
(Se kontaktoplysninger på specialkonsulenten på næste side)

Hvordan får lærerne og klassekammeraterne 
viden om hørelse og kommunikation?



Høreafdelingen
Institut for Kommunikation og Handicap
Peter Sabroes Gade 10
8000 Aarhus C
7847 9300

Specialkonsulent Joan Klindt Høy, joahoe@rm.dk
www.sku.rm.dk

Du og dine forældre kan læse mere her:

http://tilgaengelighed.emu.dk

(under “Funktionsnedsættelser og undervisning” vælges “hørehandicap”

http://hoereforeningen.dk/saerligt-for-dig/unge

http://www.spsu.dk

Se også folderen til dine undervisere og studievejleder:
Gode råd om kommunikation med unge, der har nedsat hørelse.


