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Lær at mestre dit høretab
Mange erhvervsaktive med nedsat 
hørelse kan have brug for redskaber 
til at få arbejdsdagen til at fungere. 
Derfor udbyder Castberggård Job- og 
Udviklingscenter kurset ‘Bevar dit 
arbejde’. 

Her fokuserer vi på mestring af 
høretab og ser blandt andet på 
hørekurver, tekniske hjælpemidler, 
stresshåndtering, høretaktik og 
lovgivning. Vi laver handleplaner og 
tager gerne ud og informerer på  
deltagernes arbejdspladser. 

Fem lørdage 
'Bevar dit Arbejde' består af i alt fem 
kursusdage. Du kan begynde, når det 
passer dig, men vi anbefaler, at du 
kommer fem lørdage i forlængelse af 
hinanden. Deltagelse er gratis.

Sted
Kurset foregår i Castberggård Job- og 
Udviklingscenters lokaler på Gunnekær 
24 i Rødovre. Der er gratis parkering og 
flere muligheder for offentlig transport.

Ønsker du at deltage i en kursusrække, 
vil vi gerne møde dig til en samtale og 
se din seneste hørekurve. Du kan finde 
kontaktinformationer på bagsiden af 
denne folder.

Målet 
Det overordnede mål med kurset er, 
at deltagerne efter forløbet har fået 
viden og redskaber, så deltagerne kan 
forblive på arbejdsmarkedet. Det vil 
sige: 

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

•	 har viden om lovgivning. Herunder  
særlige arbejdsmarkedsordninger  
for handicappede.

•	 er blevet mere selvhjulpne i for-
hold til at udnytte det offentliges 
tilbud. 

•	 kan stille krav om hensyn til  
omgivelserne.

•	 kan handle sig ud af nye  
vanskeligheder.

•	 kan gøre brug af tekniske 
      hjælpemidler og evt. tolk.

•	 kan tage ansvar for, at  
kommunikationen fungerer.    

                   
•	 kan anvende kommunikations- 

taktik.

•	 kan forebygge stress og  
udbrændthed.

•	 kan øge vidensniveauet om høre- 
tab og hensigtsmæssig kommuni- 
kation blandt kolleger og ledere.

 



 Kursusdage i 2021/2022

Det usynlige blev synligt
- For mig betød deltagelsen på Bevar 
Dit Arbejde, at det usynlige blev gjort 
synligt. Kurset har givet mig selvtillid 
i forhold til, at det er sådan her, det 
er. Jeg har det her høretab, og jeg har 
nogle værktøjer til at håndtere det  
– både i praksis og mit stille sind. 

- Det har også gjort en stor forskel 
at møde nogle mennesker, som på 
mange måder er ligesom mig. Vi har 
forskellige typer af hørenedsættelser, 
men oplever alligevel mange af de 
samme problemstillinger. 

Mathilde, deltager på BDA 2019/2020

Vidste du at

- et høreapparat ikke giver normal 
hørelse?

- baggrundsstøj fra trafik, kontor-
maskiner eller snak kan gøre det 
svært for dig at følge med?

- akustikken i et rum betyder meget 
for taleforståelsen - og at der ofte 
kan gøres noget ved den?

- det kan være godt at gøre op-
mærksom på, at man hører dårligt 
og har brug for enkelte hensyn?

Lørdag d. 18. september 2021

Lørdag d. 30. oktober 2021

Lørdag d. 15. januar 2022

Lørdag d. 5. marts 2022

Lørdag d. 23. april 2022

NB! Et kursusforløb strækker sig over 
fem lørdage. Det er gratis at deltage.

Tidspunktet er fra kl. 9.00-14.30.  
Der er let morgenbrød kl. 8.30, og vi 
giver også frokost.



Castberggård Øst
Gunnekær 24 
2610 Rødovre 
Tlf: 6043 7625 

Castberggård Job- og Udviklingscenter er et landsdækkende jobcenter 
for personer med høretab, som har en fast bevilling fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere på www.cbg-job.dk 

Kontakt
Hørekonsulent Vibeke Møller
Mail: vm@cbg.dk
Mobil: 2425 7806

Hørekonsulent Benedikte Bendtsen 
Mail: bb@cbg.dk
Mobil: 5219 6290


