
PILOTPROJEKT 
FOR ELEVER 
MED HØRETAB
PÅ UNGDOMSUDDANNELSER
  



Mestring af høretab 
Et pilotprojekt for elever med høretab, studievejledere og undervisere

Formål med pilotprojektet 
Mange unge med høretab er udfordre- 
de i forhold til at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Det skyldes både den 
måde de unge tackler høretabet på og 
de rammer, de bliver sat i på uddannel-
sesinstitutionerne. 

Dette pilotprojekt har derfor til formål 
at klæde både de unge, deres undervi-
sere og studievejledere bedre på. 
 
Med de rigtige tiltag vil de unge blive 
mere studieegnede og tilegne sig bedre 
forudsætninger i kraft af øget mestring 
af eget høretab. 

En højere gennemførelsesprocent
Sideløbende med de konkrete tiltag, har 
pilotprojektet også til formål at videre-
udvikle og nytænke metoder og veje til 
en højere gennemførelsesprocent for 
unge med høretab på uddannelses-
institutioner. 

Om målgruppen
Unge med høretab, tinnitus eller andre 
hørerelaterede lidelser. Fælles for de 
unge i målgruppen er, at de ofte oplever 
både faglige, indlæringsmæssige og 
sociale udfordringer.

Mange er ikke åbne om deres høretab
og formår derfor heller ikke at give 
udtryk for deres behov. 

Kerneelementer i projektet
•	 Tilbud	om	mestringskurser	for	unge	med	høretab.	

•	 Tilbud	om	hotline/mentoring	for	unge	med	høretab.	

•	 Tilbud	om	hotline	til	studievejledere	og	undervisere	på		
ungdomsuddannelserne.	

•	 Vejledning	og	rådgivning	til	studievejledere	og	undervisere		
på	ungdomsuddannelser.	

•	 Hands-on	vejledning	til	undervisere,	så	de	bliver	klædt	på		
til	at	undervise	unge	med	høretab.



 

5		facts	om	
pilotprojektet 

1. 	
Uddannelsesinstitutioner	i	Regi-
on	Midt	kan	deltage	i	projektet.

2.
De	deltagende	unge	skal	afslutte	
deres	ungdomsuddannelse	
senest	med	udgangen	af	juni	
2021.

3.
De	unge	skal	have	et	høretab.	
Dvs	enten	være	døv,	høre-	
hæmmet	og/eller	have	en	høre-	
relateret	lidelse	som	fx	tinnitus	
eller	APD.

4.
Alle	deltagende	uddannelses-
institutioner	får	finansieret	
omkostningerne	ved	deltagelse	
af	projekt	Alle unge med imidt.

5.
Pilotprojektet	er	et	supplement	
til	det	eksisterende	SPS.	

Pilotprojektets	partnere
Castberggård Job- og Udviklingscen-
ter, der er Danmarks eneste jobcenter 
for døve og personer med høretab, er 
tovholder på pilotprojektet i tæt sam-
arbejde med hørekonsulenter fra IKH 
Aarhus, K&T Horsens og CFK Herning. 

Pilotprojektet for unge med høretab 
er en del af projekt Alle unge med 
imidt, der skal sikre, at flere unge 
med særlige udfordringer får en 
ungdomsuddannelse. Alle unge med 
imidt er finansieret af Den Europæi-
ske Socialfond og Region Midtjylland.

Mestringskurser og rådgivning
Mestringskurserne for de unge foregår 
på Castberggård Job- og Udviklingscen-
ter i Urlev syd for Horsens. Her vil delta-
gerne blive introduceret for begreberne 
’Viden, erkendelse og handling’ som vej 
til mestring af høretabet. 

Derudover vil kurserne indeholde emner 
som studieteknik, høreteknik, netværks-
dannelse og undervisning i fremmed-
sprog.

Der laves individuelle planer for hver 
enkelt elev på uddannelsesinstitutioner-
ne, hvor det sikres, at studievejledning 
og undervisere får rådgivning, der kan 
bruges i den daglige undervisning. 



Vil du vide mere?
Har du en eller flere potentielle deltagere til pilotprojektet? Eller vil du gerne have 
mere information? Så kontakt os eller kig ind på www.cbg-job.dk/aumi

Projektleder Merete Birk Nielsen 
Castberggård	Job-	og	Udviklingscenter
Mail	og	Skype: mb@cbg.dk (sikker mail)
SMS: 5136 9958 (Telefontid kan aftales på mail) 

Lokale kontakter
IKH Aarhus: Hørekonsulent Joan K. Høy, mail: joan.k.hoey@rm.dk
K&T Horsens: Hørekonsulent Eva Torstein, mail: eto@horsens.dk
CFK Herning: Hørekonsulent Birte Clement, mail: cfkbc@herning.dk

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Kommunikation, Høreklinik
og Teknologi


