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ET STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB

2018-2019

KÆRE LÆSER
Som ung i dag er der meget at forholde sig til. Hvis du ikke er
sikker på, hvilke muligheder du har i forhold til valg af uddannelse
og din fremtid på arbejdsmarkedet, kan vi hjælpe ved at give dig de
redskaber, der skal til for, at du kan træffe det rette valg for dig.
Navigator er Castberggårds STU-tilbud til CI-brugere, døve og unge
med høretab mellem 17 og 30 år, der endnu ikke har taget skridtet
videre til en ungdomsuddannelse.
Vi vejleder og støtter, så du udvikler dig fagligt, personligt og socialt.
På den måde bliver du bedre rustet til at udforske dine muligheder
efter Navigator. Samtidig er vi opmærksomme på netop dit sproglige behov - hvad enten du er døv, CI-bruger eller har et høretab.
I denne folder kan du få en fornemmelse af, hvad Navigator kan gøre
for dig og læse mere om, hvad vi mener med henholdsvis personlig
social, faglig og sproglig udvikling.
God fornøjelse med læsningen. Vi håber, at du finder det, du søger.
Med venlig hilsen

Navigatorteamet

5 FACTS OM NAVIGATOR
* Uddannelsen varer 42 uger fra august 2018 til juni 2019
* Eleverne bor på Navigator Campus
* På Navigator tager vi udgangspunkt i, hvad eleverne kan
* Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, så alles behov bliver opfyldt
* Navigator samarbejder med både skoler og virksomheder

DIN FAGLIGE UDVIKLING
På Navigator bliver du undervist på en helt anden måde, end du er
vant til. Vi tager udgangspunkt i, hvad du kan, og hvad du ved - og
vi tager hensyn til det tempo og de læringsmetoder, der fungerer
bedst for dig.
Udover dansk, matematik, idræt og friluftsliv undervises du på
Navigator også i fag som almen viden og selvindsigt.
På Navigator får du mulighed for at prøve dine fremtidsdrømme
af i praktikker med tolk og support. Derfor fylder vores arbejdsmarkedsfag også en del i ugeskemaet.
I arbejdsmarkedsfaget forbereder vi os på praktikker og styrker
kendskabet til arbejdsmarkedet som helhed. Vi taler blandt andet
om de uskrevne regler på arbejdspladsen og muligheden for at
bruge tolk. Emner, der er helt nødvendige at have styr på, når du
efter Navigator skal være klar til enten uddannelse eller arbejde.
Navigator er individuelt tilrettelagt. Derfor er der også mulighed for
at supplere med yderligere fag og emner afhængig af dine og resten
af holdets interesser. Tidligere har elever for eksempel taget et
truckcertificat.

På min tidligere skole var alle andre hørende, og jeg
»
havde svært ved at følge med. Jeg er glad for undervisningen på Navigator, fordi lærerne forklarer tingene
tydeligt og spørger, om man har forstået.
Pernille, nuværende elev

DIN SOCIALE UDVIKLING
Som elev på Navigator bor du på Navigator Campus, hvor de
tilknyttede kontaktpersoner støtter dig i din hverdag i forhold til
både relationsskabelse og hverdagens praktiske gøremål.
Du spiser, går i skole og tilbringer din fritid sammen med de andre
elever og danner på den måde et netværk, som vil være til stor gavn
for dig - også efter Navigator.
Som navigatorelev har du din daglige gang på Castberggård i Urlev
mellem Horsens og Vejle. Castberggård tilbyder forskellige kurser og
forløb for døve og personer med høretab. Derfor vil du her blive en
del af en større gruppe af både danske og udenlandske unge.
På Navigator dyrker vi idræt og friluftsliv, vi er kreative sammen og
tager på både endagsture og længere rejser. I hverdagen deltager
du jævnligt i aktiviteter planlagt af støttepersoner, lærere og elevgruppen selv.
Vi er aktive i forhold til kultur- og aktivitetslivet blandt unge, der
enten er døve eller har CI og/eller nedsat hørelse. Vi deltager blandt
andet i kulturfestivaller og sportsbegivenheder. Navigatoreleverne
er derudover selv medarrangører af forskellige sociale aktiviteter for
andre unge som for eksempel de populære FIFA-dage.

Jeg blev meget mere modig, mens jeg var på
»
Navigator. Jeg fik rykket nogle grænser. Jeg blev også
mere åben og god til at tage kontakt til andre.
Nicoline, elev fra 2014-2016

DIN PERSONLIGE UDVIKLING
Castberggård har fokus på gensidig tillid og samarbejde med hver
enkelt Navigatorelev. Det betyder, at du skal være klar til at tage
ansvar for den frihed, du kommer til at opleve på Castberggård. Du
er i trygge rammer, men vi forventer, at du ikke har brug for at blive
holdt i hånden døgnet rundt for at trives.
Vi stiller i samarbejde nogle krav, som vi er sikre på, at du kan leve
op til. På Navigator bliver du ikke rådgivet - du bliver vejledt. Det er
dig, der har alle de rigtige svar i dit liv.

DIN SPROGLIGE UDVIKLING
På Navigator arbejder vi med tre forskellige elevgrupper. Det er vi
meget bevidste om. Derfor tilbyder vi også forskellige indsatser til
henholdsvis døve, CI-brugere og unge med høretab.
Viden, indsigt, hørestrategier og taktikker er nøgleord i indsatsen
for både CI-brugere og elever med høretab. Begge grupper bliver
derudover tilbudt individuelt tilrettelagt høretræning.
Vores døve elever, som har dansk tegnsprog som modersmål, har
stor gavn af at få højnet deres tegnsprogsniveau - både gennem
målrettet undervisning og samvær med andre døve.

Mit mål var, at jeg først skulle have fokus på tegnsprog,
»
og når det så var på plads, ville jeg arbejde med tale og
hørelse, fordi jeg har CI. Nu er mit tegnsprogsniveau så
meget bedre, at jeg kan gå i gang med høretræningen.
Nirupan, nuværende Navigator-elev

ER NAVIGATOR NOGET FOR DIG?
Er du interesseret i at blive elev på Navigator, skal du starte med at
kontakte os. Så tager vi en uformel snak, hvor du og evt. også dine
forældre kan deltage.
Dernæst kommer den egentlige optagelsessamtale, hvor vi skal
afklare vores forventninger til hinanden. Ved samtalen bør din sagsbehandler, døvekonsulent eller specialkonsulent og evt. UU-vejleder
deltage. De er med til at vurdere, om du kan få forløbet bevilget.
Herefter skal du have en bevilling fra din hjemkommune til at
komme på Navigator. Alle detaljer om indhold, bevillinger og priser
mm. findes på www.cbgjob.dk.
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Kontakt

STU-koordinator Merete Birk Nielsen
SMS: 5136 9958
Mail: mb@cbg.dk
Jocenterleder Holger Jensen
Mobil: 2858 2087
Mail: hj@cbg.dk

Castberggård
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf: 7658 7317
Mail: hj@cbg.dk
www.cbgjob.dk

