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-

Kommunikationskursus
Høre- og kommunikationsproblemer

midler mv.
ViSPs ydelser er et tilbud til borgere i Faxe, Vordingborg
og Næstved Kommuner. Der er fri henvisningsret – find
henvisningsskema på www.visp.dk

ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik
Hovedadresse
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
Tlf. 5588 6900
www.visp.dk
Følg os på Facebook
ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik
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Et tilbud til borgere i Faxe, Vordingborg og
Næstved Kommuner

Formål

Henvendelse

Formålet med kurset er at øge indsigten i eget høretab, samt
hvordan man bedst kan klare sig som hørehæmmet, høreapparat- og/eller CI-bruger.

Tal med din hørekonsulent om muligheden for deltagelse i
kommunikationskurset.

Kurset består af 4-5 undervisningsgange med ca. 2 ugers
mellemrum.
Undervisningen vil foregå på ViSP i Næstved.

Hørekonsulenterne hos ViSP
➢ Berit Møllevang Nielsen
➢ Christina Hill
➢ Stine Daugaard

Målgruppe
o
o

Personer med høre- og kommunikationsproblemer
Pårørende

Hold sammensættes efter homogenitet med 4-5 personer
- meget gerne med pårørende. Det forventes, at deltagerne
aktivt bidrager til at få udbytte af kurset, eksempelvis ved
gruppesamtaler og ”hjemmeopgaver”.

➢ Marie Kirketerp Ringsmose
➢ Annie Elholm (høreomsorgsassistent)
➢ Jane Elbæk Olsen (høreomsorgsassistent)

Hørekonsulenterne kan kontaktes

Pr. telefon

Indhold
Kurset berører bl.a. følgende områder og inddrager endvidere
deltagernes konkrete problematikker.

I åben
træffetid

Direkte linje til hørekonsulenterne:
Ring 5588 6900 – tast 1
Mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 8 og 9.
For personligt fremmøde uden forudgående
aftale vedrørende mindre problemer eller
spørgsmål:
Næstved - Mandag og torsdag kl. 9 - 11
Vordingborg – Mandag kl. 10 – 12
Stege – Tirsdag kl. 11 - 12
Faxe – Onsdag kl. 10 - 12

Hørelse
o Hørekurver
o Skelnetab
Lydforhold
o Akustik
o Indretning
o Placering
o Belysning

Pr. mail

Kommunikation
o Strategier
o Tips

Efter aftale

For øvrig undervisning/vejledning/rådgivning
træffes hørekonsulenterne alle dage.
Dog kun efter forudgående aftale.

Afbud

Eventuelle afbud til tlf. 5588 6900
dagligt kl. 8 – 12.

Send mail via link (til digital post), der findes i
kontaktboksen på ViSPs hjemmeside.
Skriv Att. Høreafdelingen i emnefeltet.
Husk at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

