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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 din fremtid, kan vi på Naviga-
tor hjælpe ved at give dig de redskaber, der skal til for, at du kan træffe 
det rette valg for dig. 

Navigator er for CI-brugere, døve og unge med høretab mellem 17 og 
30 år. Det er et STU-tilbud, men Navigator kan også bevilges som et 
afklaringsforløb.

De fleste af vores elever bor på bostedet Navigator Campus, mens 
de går på Navigator. Derfor har størstedelen af eleverne også en fast 
støtte/kontaktperson tilknyttet.

På Navigator arbejder vi med fire udviklingsområder: Det faglige, det 
personlige, det sociale og det sproglige. Det kan du læse meget mere 
om i denne folder. Du kan også møde Nirupan, Charlotte og Julia som 
fortæller om livet på og efter Navigator. 

God fornøjelse med læsningen. Vi håber, du finder det, du søger. 

Med venlig hilsen

NAVIGATORTEAMET



                                              - NAVIGATOR = UDVIKLING X 4
PERSONLIGTFAGLIGT
På Navigator sigter vi mod at guide dig til et 
selvstændigt voksenliv med alt, hvad det inde-
bærer. Det kommer ikke af sig selv, og derfor 
er vi også klar til at øve og træne sammen med 
dig  - for eksempel i forhold til at bestille tolk, 
kontakte lægen og hvad du ellers har brug for at 
kunne i dit voksenliv.

Vi arbejder også med personlig udvikling i un-
dervisningen. I faget selvindsigt handler det om 
at forstå sig selv og ens egen situation gennem 
viden og indsigt. I friluftsliv har vi en mere fysisk 
vinkel på den personlige udvikling i forhold til at 
komme ud af komfortzonen og opleve, at man 
tør - og kan - mere, end man egentlig troede. 

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 lærings-
metoder, 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 
støtte. Derfor fylder vores arbejdsmarkedsfag 
også en del i ugeskemaet. Her forbereder vi os 
på praktikker og styrker kendskabet til arbejds-
markedet som helhed. Vi taler for eksempel 
om de uskrevne regler på arbejdspladsen,  
muligheden for at bruge tolk og andre  
relevante emner.

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.  



                                              - NAVIGATOR = UDVIKLING X 4
SPROGLIGT
På Navigator er vi meget bevidste om, at vi 
arbejder med tre forskellige elevgrupper. Derfor 
tilbyder vi også forskellige indsatser til henholds-
vis døve, CI-brugere og unge med høretab. 

Viden, indsigt, hørestrategier og taktikker er nøg-
leord i indsatsen for både CI-brugere og elever 
med høretab. Begge grupper bliver tilbudt indivi-
duelt tilrettelagt høretræning på 'Lydsporet'.

Vores døve elever, der har dansk tegnsprog som 
modersmål, har stor gavn af at få højnet deres 
tegnsprogsniveau - både gennem målrettet 
tegnsprogsundervisning og i samværet med 
andre døve.

Som elev på Navigator kan du bo på Navigator 
Campus, hvor de tilknyttede kontaktpersoner 
støtter dig i din hverdag i forhold til både rela-
tionsskabelse og hverdagens praktiske gøremål. 

Du spiser, går i skole og tilbringer din fritid sam-
men med de andre elever og danner på den 
måde et netværk, som vil være til stor gavn for 
dig - også efter Navigator. 

Som elev på Navigator 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 er vi 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 medar-
rangører af forskellige sociale aktiviteter. 

Din sociale udvikling er også en del af skole- 
skemaet på Navigator. Det kommer blandt andet 
til udtryk i fag som selvindsigt og friluftsliv. 

SOCIALT



6 SKARPE 
OM LIVET PÅ NAVIGATOR

1. HVORFOR STARTEDE I PÅ 
NAVIGATOR?

Julia: Jeg ville gerne noget mere  
socialt og også fagligt i forhold til 
dansk og matematik. Jeg tænkte også 
på min fremtid. Hvis jeg skulle tage en 
uddannelse, så kunne jeg lære noget 
om det her.

Charlotte: Jeg ville gerne blive bedre 
til dansk og matematik og udvikle mig 
selv socialt og sammen med andre. 
Men også muligheden for at komme i 
praktikker var vigtig for mig.

3. HVORDAN ER HVERDAGEN
PÅ NAVIGATOR? 

Charlotte: Om morgenen spiser vi 
morgenmad mellem kl. 7.30 og 8.30, 
og så er der undervisning fra kl. 8.30 
til frokost og igen frem til 14.30.

Julia: Onsdag eftermiddag har vi altid 
friluftsliv. Så kører vi på mountain-
bikes, svømmer eller løber en tur. Hvis 
vejret er rigtig dårligt, går vi i hallen 
og spiller fodbold, hockey eller klatrer 
på klatrevæggen. 

Charlotte: Mandag efter skole har 
vi madlavning. Så får vi en opskrift 
med en ret og går i gang med at lave 
maden. Bagefter spiser vi sammen og 
smager på det hele. Det er hyggeligt.

18-årige Julia i sort og 19-årige Charlotte i grønt er i gang med 2. år på Navigator.

2. BRUGER I TEGNSPROG 
ELLER TALE?

Charlotte: Jeg er født døv og har fået 
CI. Derfor bruger jeg både tegnsprog 
og tale. Det er lidt sjovt, for når jeg 
er sammen med mine venner, føler 
jeg mig døv og bruger tegnsprog. Men 
hjemme hos min mor bruger jeg mest 
tale og føler mig hørehæmmet.  

Julia: Jeg bruger både tegnsprog og 
tale. Jeg er født døv, men har fået CI 
og er nu hørehæmmet. Jeg kan godt 
bruge min hørelse en lille smule og 
jeg kan bruge min tale – det gør jeg 
specielt sammen med min familie og 
mine hørende venner. Det er godt at 
holde fast i både tegn og tale.



6 SKARPE 
OM LIVET PÅ NAVIGATOR

4. HVAD LAVER I, NÅR I 
HAR FRI?

Julia: Vi er mest sammen med de 
andre elever. Vi kan være i hallen og 
lave alle mulige ting, men hvis man 
er megatræt efter skole, slapper man 
måske bare af.

Charlotte: Hvis det er weekend, og 
der ikke foregår noget, planlægger 
vi selv et eller andet, og så kan folk 
være med, hvis de har lyst. Så spiller 
vi fodbold i hallen, tager ind til byen 
eller laver et eller andet aktivt. 

Julia: Vi har for eksempel arrangeret 
en stor Halloweenfest, hvor både 
Navigator og Castberggårds interna-
tionale hold, Sprog og Integration og 
Frontrunners var med. Det er super-
fedt, at vi er så mange unge fra hele 
verden på et sted, og det går fint med 
at kommunikere på internationalt 
tegnsprog. Man skal bare være mere 
visuel. 

5. HVORDAN HAR I UDVIKLET 
JER FAGLIGT?

Charlotte: Jeg synes helt sikkert, jeg 
har lært mere dansk, siden jeg kom 
på Navigator, og det bliver bedre 
og bedre. Vi lærer for eksempel om 
grammatik og typer af ord, og vores 
lærer forklarer det, så jeg forstår det 
meget bedre, end jeg tidligere har 
gjort. Matematik er noget sværere, 
men jeg kæmper for det. 

Julia: Jeg synes, jeg er gået meget 
frem i dansk i forhold til sidste år. Jeg 
er ordblind, men nu kan jeg begynde 
at læse og forstå tekster. Der er sket 
en stor udvikling. Og i matematik går 
det ok. Jeg har i hvert fald lært flere 
nye ting, jeg ikke kendte til tidligere.

6. HAR I FORANDRET JER 
SIDEN I STARTEDE HER?

Julia: Ja, jeg er blevet meget mere  
selvstændig. Der var mange ting, 
jeg ikke turde gøre selv for et år  
siden. Nu bestiller jeg selv tolk, hvis 
jeg har brug for det, jeg kan gå ind  
på e-boks og læse min post, og  
hvis jeg skal til læge, klarer jeg  
også det selv. 

Charlotte: Da jeg startede sidste år, 
var jeg meget stille og tog ikke  
initiativ til noget. Men der er virkelig 
sket noget i løbet af mit første år på 
Navigator. Nu er det sådan, at hvis  
jeg møder folk, jeg ikke kender, kan 
jeg godt begynde at snakke med  
dem alligevel og skabe nye kontakter, 
så vi kan komme til at lære hinanden 
at kende. På den måde har jeg fået 
flere at snakke med. 



- JEG FØLTE MIG RUSTET 
EFTER NAVIGATOR
Jeg har lige fået min første lønsed-
del. Det er første gang, jeg prøver at 
få løn for et arbejde, og det føles helt 
fantastisk. Jeg blev ansat som egu-
elev i Salling Groups lager i oktober, 
så de næste to år skal jeg skiftevis 
arbejde og gå i skole.

Da jeg startede med at arbejde her, 
var jeg lidt nervøs i forhold til mine 
kolleger, men både ledere og kolleger 
har været meget flinke til at tage 
imod mig. De har været vant til at 
have døve her, og vi kommunikerer 
ved at pege og skrive sammen. Der 
er ingen problemer.

Jeg er lagerarbejder. Det fandt jeg 
ud af, at jeg gerne ville være, da jeg 
var på Navigator. Før jeg startede på 
Navigator, tænkte jeg kun på at ar-
bejde med tog. Men jeg fandt ud af, 
at det ikke rigtig fungerede i forhold 
til at være døv. Så jeg udvidede min 
horisont og var i praktik flere forskel-
lige steder i løbet af de tre år, jeg var 
på Navigator.  

Jeg er en helt anden person nu, end 
da jeg startede på Navigator. Den-
gang var jeg meget genert og sad 
hele tiden foran computeren. Nu er 
jeg meget mere aktiv, social og modig 
– fx når jeg møder hørende. 

Fagligt er der også sket meget. Nu 
kan jeg selv læse og skrive dansk og 
har ikke længere brug for, at andre 
skal læse og forklare for mig. På 
Navigator fik jeg en fornemmelse 
af, at jeg godt kan tingene. Da jeg 
stoppede, følte mig rustet til at flytte 
hjemmefra og gå i gang med en  
uddannelse. 

Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Jeg 
er flittig, og jeg kommer til tiden. Jeg 
bor i min egen lejlighed, jeg bliver 
bedre og bedre til at lave mad, og 
rengøring har jeg helt styr på efter 
Navigator. Man kan godt sige, jeg er 
blevet voksen. Jeg har et hverdagsliv 
nu med et arbejde ligesom alle andre. 

 

Da jeg havde været i praktik på to 
forskellige lagre, tænkte jeg: Jo, det 
er faktisk den retning, jeg godt kunne 
tænke mig at gå i.  

Mens jeg var på Navigator, tog jeg 
truckcertifikat. Før Navigator havde 
min læge i Aarhus sagt, at jeg ikke 
kunne få kørekort, fordi jeg var døv.

Men min støtteperson på Navigator 
foreslog, at jeg kunne starte med at 
tage et truckcertifikat. Det gjorde jeg, 
og bagefter fik jeg lov til at tage køre-
kort. Jeg bestod teoriprøven i andet 
forsøg, og selve køreprøven gik let. 
Jeg var jo vant til trucken og kunne 
overføre den erfaring til bilen.

Da kørelæreren sagde, at jeg havde 
bestået, tænkte jeg bare: Yes! Det 
var dejligt og fedt at bevise, at jeg 
godt kan, selv om jeg er døv. Nu er 
planen, at jeg skal tage lastbilkørekort 
til foråret. Så kan jeg måske senere 
komme til at køre lastbil rundt i Dan-
mark. Det kunne godt være en drøm. 



       21-årige Nirupan gik på Navigator fra 2015-2018. Nu er han egu-elev. 





ER NAVIGATOR NOGET FOR DIG? 

Er du interesseret i at blive elev på Navigator, skal du starte med at kon-
takte os. Så tager vi en uformel snak, hvor du og evt. også dine forældre 
kan deltage.

Dernæst kommer den egentlige visitationssamtale, 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.cbg-stu.dk. På www.navigator-campus.dk kan du læse mere om 
vores bosted og de tilknyttede støtte/kontaktpersoner.

Næste hold: August 2019 - juni 2020
Tilmeldingsfrist: 21. maj 2019

KONTAKT

STU-koordinator 
Merete Birk Nielsen
SMS: 5136 9958
Mail: mb@cbg.dk

Job- og Udviklingscenterchef 
Holger Jensen
Mobil: 2858 2087
Mail: hj@cbg.dk



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


