
BEVAR DIT ARBEJDE
for  personer med høretab,  t inni tus mm

ET FORLØB I  TRE ETAPER I  URLEV 



Bevar Dit Arbejde
Et forløb i tre etaper med ophold, råd og vejledning i Urlev

Bevar Dit Arbejde(BDA) er et tilbud til 
dig, der har høretab, tinnitus, meniére 
og/eller lydoverfølsomhed og derfor har 
brug for redskaber til at fungere bedre 
på din arbejdsplads. 

På BDA får du fx viden om hørelse, 
akustik, arbejdsmarkedslovgivning. Vi 
går blandt andet i dybden med kolleger 
og kommunikation, tinnitus, stress-
håndtering og konsekvenserne af hø-
retab og andre hørerelaterede lidelser. 

Arbejdsformen er en blanding af faglige 
oplæg, diskussioner, gruppearbejde og 
individuelle samtaler. 

Vi arbejder altid fremadrettet, ser på 
muligheder og prøver ting af  i praksis. 
Du bliver en del af et hold på mellem 
10 og 15 deltagere. Der er derfor rig 
mulighed for at udveksle erfaringer og 
netværke med ligesindede.

Kontakt

Kursusleder og 
talehørekonsulent
Joakim Fruerlund

Tlf:  2940 5285
Mail: jf@cbg.dk
Web: www.cbg-job.dk

Målet er, at du efter forløbet...

...har klarhed over din egen situation 
og egne behov på arbejdsmarkedet.

...har viden om lovgivning, herunder 
særlige arbejdsmarkedsordninger.

...er blevet mere selvhjulpen i for-
hold til at benytte offentlige tilbud.

...kan gøre brug af tekniske hjælpe-
midler og andre støtteordninger.

...kan anvende kommunikations-
taktik.

...kan forebygge stress og 
udbrændthed.

...kan øge vidensniveauet om 
høretab og hensigtmæssig 
kommunikation på arbejdspladsen. 



 

Hvordan kommer man med?
Inden man bliver optaget, skal det 
vurderes, om deltagelse på BDA er det 
rigtige for dig, eller om der eventuelt 
skal ske henvisning til andre personer 
eller institutioner på høreområdet.

Vi har brug for en kopi af din seneste 
hørekurve - det er en forudsætning for, 
at vi kan give dig en god og forsvarlig 
rådgivning om dine muligheder, 
blandt andet i forhold til høretekniske 
hjælpemidler. 

Der vil være mulighed for rådgivning 
og vejledning både før, under og efter 
forløbet. For at være på Bevar Dit 
Arbejde skal man kunne deltage i alle 
tre etaper.

Alle tre etaper finder sted på Castberg-  
gård i Urlev syd for Horsens, hvor 
deltagerne får både kost og logi.

Kursusdage i 2019/2020

1. etape:  Tirsdag den 17. - fredag den 20. september 2019
2. etape: Tirsdag den 14. - fredag den 17. januar 2020
3. etape: Onsdag den 13. - fredag den 15. maj 2020

Bevar Dit Arbejde finansieres af Castberggård Job- og Udviklingscenter. 
Det er derfor gratis at deltage, men transport og evt. kompensation for 
tabt arbejdsfortjeneste skal du som deltager selv sørge for.

Et skub i den rigtige retning
- BDA er et skub i den rigtige retning. 
Både for at forstå dig selv bedre, forstå 
hvorfor du reagerer på bestemte måder 
i visse situationer, men bestemt også for 
at møde ligestillede. 

- Det har virkelig betydet meget for mig 
at være sammen med de samme men-
nesker over tre gange, komme tæt på 
andre i samme situation og se, hvordan 
nogle på holdet virkelig har rykket sig - 
menneskeligt og i særdeleshed arbejds-
mæssigt - inklusiv mig selv.
Lisbeth Kjelgaard, BDA 2017-2018



Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf    76587317
Mail   jobcenter@cbg.dk
Web  www.cbg-job.dk

På Castberggård Job- og Udviklingscenter har vi mere end 25 års erfaring med 
gruppen af personer med høretab på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder velafprøvede 
forløb kombineret med innovative tiltag udviklet i tæt samarbejde med job-
konsulenter, samarbejdspartnere, virksomheder og kommunikationscentre. 

Castberggård Job- og Udviklingscenter har en fast bevilling fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere på www.cbg-job.dk 

Bevar Dit Arbejde på Castberggård Øst
I Rødovre tilbyder Castberggård Job- og Udviklingscenter også et forløb, hvor du 
får redskaber til at håndtere arbejdslivet med nedsat hørelse. Her er forløbet en 
lørdagsrække bestående af fem kursusdage med rullende optag. 

Ring eller skriv for aftale om kurset eller anden rådgivning: 
Vibeke Møller, mail: vm@cbg.dk, telefon: 2425 7806


