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Mentor med høreviden
 
Møder du i dit arbejde personer med 
hørenedsættelse, som skal opnå eller 
fastholdes i uddannelse eller beskæf-
tigelse? Så kan en mentor med speciel 
viden om hørelsen være den afgørende 
faktor. 

På Castberggård Job- og Udviklingscen-
ter har vi en mentor, der selv hører 
dårligt og derfor er i stand til at forstå 
mange af de problemer, der følger med 
en hørenedsættelse. 

Mentor kan også være en hørekonsu-
lent, hvor det især er de audiologiske 
aspekter, der skal tilgodeses, eller det 
kan være en socialrådgiver/virksom-
hedskonsulent. 

Mål
At personer med hørenedsættelse på 
en uddannelsesinstitution eller på en 
virksomhed får den støtte, der kan 
være afgørende for, at aktiviteten 
lykkes. 

Uddannelse 
- Brug mentor til 

- personer under 30 år, der er om-
fattet af jobcentrets indsats, når de 
starter uddannelsesforløb på alminde-
lige vilkår. 

- at nedbryde barrierer i samarbejde 
med den uddannelsessøgende. 

- støtte ved samtale om de personlige 
og sociale følger et høretab kan give. 

- vejledning i høretaktik og øvrig mes-
tring, fx som supplement til SPS- 
støtte på uddannelsen. 

- at anspore og være rollemodel for 
dem, der har svært ved at deltage 
aktivt på uddannelsen, som skal have 
hjælp til at strukturere, sætte sig mål 
eller som har brug for hjælp til at blive 
mere selvstændig. 

Arbejdsmarkedsfastholdelse
- Brug mentor til

- sparringspartner ift. de personlige og 
sociale problematikker, som vi ved af 
erfaring forekommer, når hørelsen er 
nedsat og som har en betydning også 
på arbejdsmarkedet. 

- guidning i forhold til at overkomme 
de barrierer, der kan forekomme, og 
kan være med til at forebygge misfor-
ståelser og hjælp til at mestre disse. 

- at være bindeleddet mellem arbejds-
plads og jobcenter. Mentor kan hjælpe 
med kommunikationen til andre 
instanser. 

- indslusning på en arbejdsplads eller 
i perioder, hvor der er brug for ekstra 
støtte. 



Metoder
Vi har erfaring med, at en målrettet 
mentorordning kan være det, der fører 
til, at en person med høretab beholder 
jobbet, kommer ind på arbejdsmarke-
det eller får gennemført uddannelsen. 

Vores mentorforløb tilrettelægges 
individuelt med hensyntagen til de 
udfordringer og formål, der aftales på 
forhånd mellem de involverede parter.
Vi støtter, hvor det er nødvendigt, vi 
prioriterer selvstændighed, refleksion, 
bevidsthed og handlekraft højt, og vi 
videregiver den nødvendige viden (tek-
nisk, audiologisk mv.). 

Samtalen er vores vigtigste redskab 
Tillid og tro på, at vi vil personen det 
bedste er essentielt. Vi mødes med 
mentee helst hver uge, efter behov og 
aftale. Vi er målrettede og går synligt og 
trinvis frem. Vi hjælper med at struktu-
rere, finde og bruge de redskaber den 

enkelte har brug for til at få hverdagen 
til at fungere, på den måde som perso-
nen bedst kan administrere og accep-
tere. 
 
Nyorientering og nytænkning  
Et kommunikationshandicap kan med-
føre begrænsninger i forhold til erhverv 
og uddannelse. Sammen med personen 
afdækker vi muligheder, peger på måder 
at løse problemer, eller ansporer til nye 
overvejelser, og er med til at planlægge 
og støtte i at føre dem ud i livet. 

Vi har øje for, hvilke problemer der 
skyldes kommunikationshandicappet, 
og hvilke problemer, der kan have andre 
eller medvirkende årsager. Vi samarbej-
der med uddannelsesstedet og arbejds-
pladsen om løsninger. 
Vi er velfunderede i alt, hvad der angår 
faglig viden om hørelse, kompensering 
via høretekniske hjælpemidler og kom-
pensatorisk lovgivning i øvrigt. 

 

Henvendelse

Vibeke Møller
Job- og Udviklingskonsulent
Mail: vm@cbg.dk 
Mobil: 2425 7806

Før opstart af et mentorforløb afholder 
vi et afklarende møde med alle parter, 
som skal afdække formål og indsatser.

Prisen afhænger af opgavens art og 
timeforbrug. Udgangspunktet vil være 
500kr/time incl. transport og moms

 



Castberggård Øst 
Gunnekær 24 
2610 Rødovre

Tlf      7658 7317
Mail   jobcenter@cbg.dk
Web  www.cbg-job.dk

Hvem er vi?
Castberggård Job- og Udviklingscenter er Danmark eneste jobcenter, der arbejder 
målrettet med en aktiv beskæftigelsesindsats for personer med høretab.  
Vi har mere end 20 års erfaring med målgruppen. Vi samarbejder med kommuna-
le jobcentre, kommunikationscentre og virksomheder og har siden 2005 haft en 
fast bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at drive arbejds-
markedsrelaterede tilbud. Læs mere på www.cbg-job.dk

 


