Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpe-

Arbejdsafklarende
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midler mv.
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ViSP udbyder tilkøb af



arbejdsafklarende forløb til borgere med følgevirkninger efter en
erhvervet hjerneskade og andre kognitive vanskeligheder.



Funktionsnedsættelsen kan være opstået efter en apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen), sygdom i hjernen, iltmangel, ulykke/traume eller være medfødt.



ViSP varetager i dag den kompenserende voksenspecialundervisning1 i borgerens rehabiliteringsforløb. ViSP vil derfor ofte på forhånd have stort kendskab til og indsigt i den enkelte borgers ressourcer og begrænsninger.
Som en del af AM-grundpakken (arbejdsmarkedsgrunddelen af
rammeaftalen med kommunerne) vil det indledende arbejde med at
få borgeren arbejdsmarkedsafklaret blive iværksat. Hvis kommunen
har en aftale med ViSP om at levere AM-fagpakken, vil ViSP følge
borgeren, til kontrakten er på plads.

Målsætning med indsatsen er




at borgeren opnår en afklaring af sin arbejdsevne
at sætte borgeren i centrum ved hjælp af en helhedsorienteret
og målrettet indsats tidligt i forløbet
at borgerens arbejdsmarkedserfaring og netværk inddrages i
processen

Forløbet tilrettelægges og varetages af ViSP’s kognitive team, som
består af specialpædagogiske konsulenter, fysio- og ergoterapeutiske konsulenter.

ViSP tilbyder





1

et sammenhængende forløb på typisk 13 uger.
tilrettelæggelse og gennemførelse af op til 13 ugers praktik i
samarbejde med borgeren, arbejdspladsen og borgerens sagsbehandler
mentorfunktion til borgeren i praktikperioden

Lov om specialundervisning for voksne



rådgivning og vejledning til borgeren i forhold til praktikken til
virksomheden, pårørende, hjemkommune mv.
Tilbud om træning i træningscenter eller varmtvandsbassin,
hvis det skønnes relevant, efter forudgående undersøgelse af
samt planlægning af aktivitet ved fysioterapeut
deltagelse i møder med borgerens sagsbehandler samt rehabiliteringsmøder (hvis ønsket af borger)
opfølgning på virksomheden hver 3. eller 4. uge – eller ved
behov oftere

Efter hver opfølgning sendes en kort status til borgerens sagsbehandler og ved forløbets afslutning fremsendes en samlet evaluering.

Iværksættelse
Det arbejdsafklarende forløb tilrettelægges og gennemføres i tæt
samarbejde mellem de involverede parter og igangsættes først
efter skriftlig aftale med Jobcentret.

Økonomi
Almindeligvis bliver der indgået en aftale om 13 ugers forløb til en
ugepris på 1500 kr. Forløbene kan i særlige tilfælde være kortere
og kan også forlænges, hvis det er relevant. Afbrydes et forløb før
tid, betales der for 4 uger ud over ugen, hvor forløbet afbrydes.
Der kan aftales forløb på timebasis til den aktuelle timepris.

Målgruppe



Borgere med kognitive vanskeligheder som følge af skade på
hjernen
Borgere med sammensatte funktionsvanskeligheder

Iværksættelse
Yderligere information om ViSP’s arbejdsafklarende forløb kan fås
ved at kontakte afdelingsleder Helle Djuraas på tlf. 5588 6900 eller mail hedju@naestved.dk

