Guide til vejledning af elever med høretab
Som studievejleder skal man have øje for mange forskellige udfordringer - også høretab. Men
elever med høretab kan være svære at få øje på. Nogle forsøger at skjule høretabet, mens andre ikke kobler det til deres udfordringer på uddannelsen. Derfor har projekt Verdensmester i
høretab formuleret denne flyer til studievejledere på ungdomsuddannelser.

1. Hvordan spotter du en elev med høretab?
Hvis en elev har en eller flere af de følgende udfordringer, kan det skyldes høretab:
•

Eleven svarer udenfor kontekst

•

Eleven er udfordret i gruppearbejde

•

Eleven fortæller om udtalt træthed og/eller opleves som meget træt

•

Eleven underpræsterer fagligt i forhold til, hvad man kunne forvente

•

Eleven har læse-skriveproblemer, som ikke (kun) kan skyldes ordblindhed

•

Eleven misser kommunikation, hvis den er givet mundtligt

•

Eleven deltager ikke - eller deltager kun tøvende - i sociale aktiviteter

2. Jeg (tror, jeg) har spottet en elev med høretab. Hvad nu?
Tag en åben snak med eleven. Her kan du tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:
•

Har du udfordringer med støj i klassen?

•

Har du fået undersøget af hørelsen?

•

Hvornår er det nemmest/sværest for dig?

•

Har du lyst til at tale med en fagperson/hørekonsulent?

Kontakt en hørekonsulent for baggrundsviden og konkret hjælp til den unge

3. Videregiv information til elevens lærere
•

Forklar lærerne, at den unge er udfordret på trods af høreapparater eller Cochlear Implant

•

Opfordr lærerne til selv at tale med den unge om udfordringer og løsninger i timerne

•

Brug den unges hørekonsulent i forhold til at sikre hørevenlig undervisning

•

Vær opmærksom på, om eleven benytter sig af relevante løsninger som fx høreteknik

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder for Verdensmester i høretab, Merete Birk Nielsen, på mb@cbg.dk eller
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail – så ringer Merete op)
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