
Ung med nedsat hørelse
-ungdomsuddannelse....og hvad så?

Jeg skal begynde på en ungdomsuddannelse
Så er det vigtigt, at du skriver i din uddannelsesplan, at du har nedsat hørelse og hvad du har 
brug for i undervisningen. 
Her skal også stå, hvis du har brug for et høreteknisk hjælpemiddel for at kunne følge med i 
timerne.
Tal med dine forældre og din tale-hørepædagog om, hvad du skal skrive i uddannelseplanen.
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Hvordan får lærerne og klassekammeraterne viden 
om høretab og kommunikation?
Når du er optaget på uddannelsen skal du straks kontakte din studievejleder og bede om et 
møde - helst i maj måned. 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 
alle underviserne.
Studievejlederen kan søge om timer til hørekonsulenten, som kan hjælpe med dette.

Det er også 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? Tal med studievejlederen om det.

Hvad kan hørekonsulenten hjælpe med?
• At finde ud af, hvilke typer støtte der er brug for (f.eks. høretekniske hjælpemidler, 

studiestøttetimer, notattager...) og hjælpe uddannelsesstedet med at søge om dette
• Iværksætte afprøvning af hjælpemidler
• Informere om din hørenedsættelse til klassen og lærerteamet
• Vejlede om valg af studieretning og uddannelse i relation til hørenedsættelsen

Derudover kan du eller studievejlederen altid kontakte hørekonsulenten undervejs, hvis 
der opstår udfordringer med at gennemføre uddannelsen. Man kan sagtens søge om 
hørekonsulenttimer efter, at du er startet på uddannelsen.

Du og dine forældre kan læse mere her:
ikh.rm.dk - vælg høreområdet - høreproblemer og studiet
hoereforeningen.dk - vælg hjaelp til dig - unge - uddannelse
spsu.dk - vælg ungdomsuddannelser - støtteformer

Du kan kontakte hørekonsulent på IKH, Joan Høy på tlf. 29 22 19 06
Ydelsen tilbydes i samarbejde med din kommune.
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