
NAVIGATOR

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





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  
Navigator hjælpe ved at give dig de redskaber, der skal til for, at du  
kan træffe det rette valg for dig. 

Navigator er Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbud til CI-
brugere, døve og unge med høretab mellem 17 og 30 år. Det er som 
udgangspunkt et STU-tilbud, men Navigator kan også bevilliges som 
fx et afklaringsforløb. 

På Navigator arbejder vi med fire udviklingsområder: Det faglige, det 
personlige, det sociale og det sproglige. 

De fleste af vores elever bor på bostedet Navigator Campus, mens 
de går på Navigator. Du kan læse mere om bostedet, hvis du vender 
folderen om. 

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



                                             

På Navigator sigter vi mod at guide dig til et selv-
stændigt voksenliv med alt, hvad det indebærer. 
Vi arbejder blandt andet med personlig udvikling i 
undervisningen. 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. 
 

 

PERSONLIGT

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 uskrevne regler på arbejdspladsen,  
muligheden for at bruge tolk og andre emner.
Navigator er individuelt tilrettelagt. Derfor er 
der også mulighed for at supplere med yder-
ligere fag og emner afhængig af dine og 
resten af holdets interesser. Tidligere har elever 
for eksempel taget truckcertificat og enkeltfag 
på VUC i Horsens.  

FAGLIGT
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SPROGLIGT
På Navigator er vi meget bevidste om, at 
vi arbejder med tre forskellige elevgrupper. 
Derfor tilbyder vi også forskellige indsatser 
til henholdsvis CI-brugere, døve og unge 
med høretab. 
Viden, indsigt, hørestrategier og taktikker 
er nøgleord i indsatsen for både CI-brugere 
og elever med høretab. Begge grupper
bliver tilbudt individuelt tilrettelagt høre-
træning.
Vores døve elever, der har dansk tegnsprog 
som modersmål, har stor gavn af at få 
højnet deres tegnsprogsniveau - både gen-
nem målrettet tegnsprogsundervisning og i 
samværet med andre døve.

SOCIALT
Din sociale udvikling er også en del af 
skoleskemaet på Navigator. Det kommer 
blandt andet til udtryk i fag som selvindsigt 
og friluftsliv. 
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 per-
soner med høretab. Derfor vil du her blive 
en del af en større gruppe af både danske 
og udenlandske unge. 
Det giver gode muligheder for at danne et 
netværk, som vil være til stor gavn for dig - 
også efter Navigator. 
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 medarrangører af forskellige 
sociale aktiviteter. 
 

                       NAVIGATOR = 
                       UDVIKLING X 4



Som 17-årig var Jannick meget skoletræt. Så træt, 
at kommunen ikke troede på, han nogensinde ville 
blive i stand til at tage en uddannelse eller passe et 
arbejde. Derfor tilbød de hans forældre, at Jannick 
kunne få en førtidspension, når han blev 18. 
Jannick selv blev ikke spurgt, og det er kun få år 
siden, hans mor fortalte ham om kommunens 
tilbud og de overvejelser, hun og Jannicks far den-
gang gjorde sig i forhold til deres søns fremtid.
- Min mor har sagt til mig, at de var i tvivl om, de 
skulle sige ja eller nej. Men de besluttede sig hel-
digvis for, at jeg skulle have chancen for at bevise, 
hvad jeg kunne, fortæller Jannick.
I stedet for en førtidspension, fik Jannick bevilget 
en STU på Navigator. Men det var ikke en topmo-
tiveret ung mand, der i august 2012 mødte op på 
Castberggård for at blive en del af Navigatorholdet. 
- Jeg var skoletræt og umoden, og det var næsten 
kun det sociale, der interesserede mig, da jeg star-
tede på Navigator.

En forandret Jannick
I løbet af det første år på Navigator, blev Jannick 
langsomt mere interesseret i det faglige. Han 
drømte om at blive håndværker, og det krævede 
en 9. klasses eksamen. 

Lærerne på Navigator foreslog ham at tage dansk 
og matematik på VUC i Horsens, og Jannick var 
klar. Sideløbende med fagene på Navigator tog han 
først 9. klasses og derefter 10. klasses eksamen. Og 
da han stoppede på Navigator i juni 2015, var det 
en forandret Jannick, der sagde farvel til lærerne 
og de andre elever.
- Jeg var blevet moden og selvstændig - og meget 
bedre til både dansk og matematik. Jeg skulle 
starte på tømreruddannelsen og selv om, jeg var 
i tvivl om, jeg kunne klare det rent fagligt, tænkte 
jeg ’nu tager jeg chancen’ - og det gik jo fint. 

Fuld tid og frivilligt arbejde
I marts 2019 blev Jannick færdig som tømrer med 
et overbevisende 10-tal til svendeprøven. I dag 
arbejder han på fuld tid, bor i lejlighed med sin 
kæreste og laver frivilligt foreningsarbejde som 
breddeidrætsleder i Globen Sport.
Hans mor og resten af familien er stolte af ham. 
De er lykkelige for, at de dengang valgte at sige nej 
til kommunens forslag om førtidspension – og det 
er Jannick også. 
- Når jeg tænker på det nu, tænker jeg bare: Hold 
fast, hvor var det godt, de ikke sagde ja til det 
tilbud.

FRA TILBUD OM FØRTIDSPENSION 
TIL TØMRER PÅ FULD TID
”Han kan få en førtidspension, når han fylder 18 år.” Det var beskeden fra kommunen til Jannick 
Brøndums far og mor, da deres søn var 17. Men forældrene takkede nej og Jannick fik mulighed for 
at starte på Navigator. Det blev et vendepunkt. I dag, otte år senere, er Jannick færdiguddannet 
som tømrer og arbejder nu på fuld tid.







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 UU-vejleder, døve-
konsulent eller specialkonsulent og evt. sagsbehandler deltage. De er med 
til at vurdere, om du kan få forløbet bevilliget. 

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. 

OBS! Der er løbende optag på Navigator.

KONTAKT
STU-koordinator 
Helle Tehrani Rasmussen
SMS: 2893 5277
Mail: htr@cbg.dk

Direktør
Holger Jensen
Mobil: 2858 2087
Mail: hj@cbg.dk



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



Castberggård 
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf: 7658 7317  
www.navigator-campus.dk





SÅDAN STØTTER VI DIG 
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. Vi har fokus på at understøtte medinddragelse og indflydelse på 
eget liv. Det betyder, at vi møder dig i øjenhøjde og hjælper med at ned-
bryde evt. negative spor og sammen skabe en positiv udvikling for dig.

Vi arbejder målrettet med udvikling af sociale og personlige færdigheder, 
hverdagskompetencer, uddannelse mv., som tilsammen er med til at gøre 
dig mere selvstændig. For gruppen af flygtninge arbejdes der særligt med 
udvikling af tegnsprog, så man efterfølgende kan arbejde videre med evt. 
traumer. 

Vi tager udgangspunkt i dine egne ønsker, forudsætninger, håb og 
drømme, som vi omsætter til konkrete mål for dig. Vi tager udgangspunkt 
i relationspædagogik og en dialogbaseret tilgang med udgangspunkt i 
empowerment-tankegangen, som sikrer, at der ikke træffes beslutninger 
omkring dig uden din indflydelse, deltagelse og samtykke. 

KONTAKT
Konst. faglig leder
Jeanette Bille
Mobil: 2811 6163
Mail: jb@cbg.dk

Direktør
Holger Jensen
Mobil: 2858 2087
Mail: hj@cbg.dk



DET FÅR DU PÅ NAVIGATOR CAMPUS
Navigator Campus er beliggende i 
naturskønne omgivelser i landsbyen Urlev, mellem Vejle og Horsens, på  
den selvejende institution Castberg-
gård. 
Stedet består af to afdelinger: Cast-
berggård Højskole og Castberggård 
Job-og Udviklingscenter, som begge har døve og personer med høretab  som målgrupper. Det betyder, at  
her altid er liv og mulighed for at 
møde nye mennesker.

ET HØJSKOLEMILJØ

Du kan bruge din støtteperson i mange 

forskellige situationer. Blandt andet til:

•	 Støtte i egen bolig (rengøring,  

madlavning, indkøb)

•	 Personlige samtaler hver uge

•	 Støtte i forhold til kontakten til  

kommune og læge

•	 Støtte i bestilling af - og anvendelse  

af - tegnsprogstolk

•	 Støtte i forhold til brug af e-Boks og  

læsning/forståelse af breve

•	 Vejledning i administration af egen  

økonomi (lægge budget, opsparing)

•	 Støtte i praktikker

•	 Støtte i forhold til fællesskaber  

(fritidsinteresser, events, netværk)

•	 Støtte i forhold til at tage kørekort

DIN EGEN STØTTEPERSON



DET FÅR DU PÅ NAVIGATOR CAMPUS

REJSER OG EVENTS
Der er mange spændende aktiviteter og events i løbet af året, som du kan del-tage i. For eksempel vores Campusture, hvor vi både har været på skitur i Østrig og adventuretur i Kroatien. 

På Navigator er vi også deltagende ved kulturevents for døve, CI-brugere eller personer med nedsat hørelse. 

På Navigator Campus får du stillet et møbleret 
værelse i en lejlighed til rådighed med adgang 
til eget eller delt køkken og bad. 
Der er måltider inkluderet i opholdet, som du 
spiser i den store spisesal sammen med 
stedets ansatte og de andre beboere, elever 
og kursister. 

EGET MØBLERET VÆRELSE

Yoga, svømning, bålhygge eller måske noget kreativt? Hver aften bliver der planlagt en aktivitet sammen med den støtte, der har aftenvagten. Men du kan også gå til din egen fritidsaktivitet, som din støtte kan hjælpe dig med at finde i lokalområdet. 

Der er også altid mulighed for at tilbringe nogle timer i Castberggårds café, hvor du både kan spille brætspil og PlayStation.

EN AKTIV FRITID
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Jeg kæmpede i et år for at få lov til at komme på 
Navigator og Navigator Campus, før det endelig 
lykkedes. Jeg ville gerne hertil, fordi det er mit mål 
at lære at klare mig selv uden min mor og far. At 
lære ting og udvikle mig.

Det bedste ved at bo på Navigator Campus er det 
sociale. Jeg har mit eget værelse og deler så toilet 
og køkken med en anden pige. Alle elever bor tæt 
på hinanden, så man kan nemt gå over til naboerne 
og se en film eller spille spil. 

Jeg har min egen støtteperson, som jeg har fast 
støttetid sammen med, men jeg kan også gå til de 
andre støtter. Hvis jeg er på udebane, føler jeg mig 
altid tryg, hvis min støtteperson er der. Hun kan 
hjælpe mig ved at fortælle, hvad jeg skal gøre i  
situationen, så jeg fremover kan klare det selv. 

Jeg anede for eksempel ikke, hvordan man lavede 
mad, før jeg flyttede hertil, så jeg tænkte bare: Åh 
nej. I starten lavede jeg kun meget nem mad, som 
alligevel brændte på. Men nu har jeg lært det, og 
jeg kan faktisk lave mange forskellige retter. Når jeg 
skal lave mad, hjælper støtten måske med at finde 
en opskrift, og så snakker vi om, hvordan det er 
gået bagefter, mens vi spiser sammen.

Jeg har udviklet mig rigtig meget i den tid, jeg har 
været her. Jeg er en helt anden person nu. Jeg kan 
klare mig selv, gøre ting selv og har slet ikke brug 
for mine forældre på den måde mere.

Jeg er sikker på, at jeg er klar til at bo selv, når jeg 
flytter fra Navigator Campus. Det bliver så fedt selv 
at vælge møbler og indrette mit eget hjem.

SEEN

SEEN: MIN STØTTEPERSON 

GØR MIG TRYG PÅ UDEBANE
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MADS

Jeg ville gerne på Navigator Campus, fordi jeg 
havde brug for at lære at klare mig selv. Når man 
bor hjemme hos sin mor og far, kan de jo hjælpe 
en med alting.

Men det var noget af en omvæltning at flytte ind 
her og bo alene. Samtidig var det meget nyt for 
mig at komme til et sted, hvor jeg ikke kendte 
nogen af de andre elever.

I starten var jeg fuldstændig fyldt op af nye indtryk, 
så jeg brugte støtten til at få ro på. Han hjalp mig 
med at få styr på alle de ting, der foregik inde i mit 
hoved. Nu bruger jeg mest støtten, hvis jeg skal 
tjekke e-boks eller netbank, hvis jeg skal på kom-
munen eller nu, hvor jeg skal til at tage kørekort.

Støtten fortæller og forklarer, så jeg til sidst får det 
ind under huden og siger: Nu kan jeg klare det selv.

Første gang jeg var i praktik, var støtten med mig. 
Men denne gang skal jeg klare mig selv derude. 
Hver dag, når jeg kommer hjem fra praktikken, 
snakker jeg med støtten om, hvordan det er gået 
med transport og arbejde. Hvis der er problemer, 
hjælper han mig med at løse dem.

Jeg er en helt anden nu, end da jeg flyttede ind på 
Campus. Før var jeg helt nervøs, når jeg skulle lære 
noget nyt. Nu tager jeg det stille og roligt. Jeg har 
fundet ud af, hvem er jeg – og hvad jeg kan. 

Min mor glemmer nogle gange, at jeg er blevet vok-
sen og spørger: Har du det nu godt? Skal du have 
noget mad? Har du husket din pung? Så siger jeg: 
Slap nu af, mor - jeg kan faktisk godt selv.  

MADS: JEG HAR FUNDET 

UD AF, HVEM JEG ER





KÆRE LÆSER
I denne brochure kan du læse om bostedet Navigator Campus, 
som er et bosted for følgende målgrupper:

1. UNGE DØVE OG UNGE MED HØRETAB
Bostedet er godkendt med pladser til unge døve, hørehæm-
mede og CI-brugere, som har udfordringer med kommunika-
tion og hørelse. Herunder også skolefaglige vanskeligheder, 
senmodning, Usher og lettere psykiske udfordringer. 

I denne målgruppe er der 12 pladser til unge ml. 18-30 år, jf. 
servicelovens §107 samt 3 pladser til unge ml. 17-18 år jf. servi-
celovens §66.

Disse beboere er tilknyttet Castberggård Job- og Udvikling-
scenters STU-tilbud Navigator for CI-brugere, døve og unge 
med høretab mellem 17 og 30 år. Du kan læse mere om 
Navigator, hvis du vender denne folder om.

2. DØVE FLYGTNINGE
Bostedet er godkendt til 5 pladser til flygtninge mellem 18-65 
år efter servicelovens §107. Målgruppen er defineret som døve 
eller svært hørehæmmede med ingen eller begrænsede kom-
munikationsformer. 

Målgruppen har ofte traumer og manglede viden om det dan-
ske system og har derfor behov for støtte.

Disse beboere er oftest tilknyttet Castberggård Job- og Ud-
viklingscenters tilbud Sprog, Job og Integration for flygtninge i 
alderen 18-65 år, som er døve eller har et svært høretab. 

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



NAVIGATOR CAMPUS 

BOSTED FOR DØVE OG PERSONER MED HØRETAB


