Center for Høretab

Henvendelsesskema til rådgivning
Specialrådgivningen for småbørn med høretab

FAGPERSONER
VISO-KaS – Koordinering af Specialrådgivningen
Forbeholdt CfH og CDH
VIAS sagsnummer:
Oprettelsesdato:
Afslutningsdato:

Henvender
Navn:
Instans:
Stilling:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon:
E-mail:
Sikker e-mail:

Barnets navn
Navn:
Cpr-nummer:
Adresse:
Postnummer og by:

Kommune
Kommune:

Dagtilbud
Daginstitution/dagpleje:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
E-mail:

Forældremyndighed
Fælles forældremyndighed? Ja:
Nej:
Hvis nej, hvem har forældremyndigheden?
Moderens navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
E-mail:
Faderens navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
E-mail:

Høreklinik

Høreklinik:
Høremæssig status:

Oplysninger (pædagogisk journalnotat og audiogram) fra høreklinik /
audiologisk afdeling / CI center vedlægges

Elevens høreapparat/CI/BAHS
Høreapparat/CI/BAHS
Højre øre
Fabrikat:
Type:
Venstre øre Fabrikat:
Type:
Hvilke muligheder har været afsøgt/afprøvet i kommunen?

Bag øret

I øret

CI

Høreteknisk / kommunikationsteknisk udstyr
Bruges der høreteknisk udstyr?
Mikrofon
Fabrikat:
Andet udstyr

Ja:

Nej:
Type:
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Hvis Ja:

BAHS

Hvad drejer henvendelsen sig om?
Begrundelse for henvendelsen:

Beskrivelse af barnet:

Hvad ønskes der hjælp til fra Specialrådgivningen?

Hvilke muligheder har der været afsøgt / afprøvet i kommunen? - Evt. støtteforanstaltninger

Kommunikativt og sprogligt funktionsniveau: (evt. vedlæg bilag fra test og lign.)

Andre relevante oplysninger:

Vedlagte bilag:
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Oplysninger om barnet - udfyldes i samarbejde med forældre
Synsmæssig status: Senest undersøgt?

Evt. andre relevante oplysninger

Tilladelser og underskrifter:
Tilladelse til at indhente yderligere oplysninger,
pædagogisk, psykologisk og lægefagligt

Ja

Nej

Rådgivningen er i overensstemmelse med vore ønsker,
og vi er indforstået med, at den afsluttende rapport, der udarbejdes efter rådgivningen
videresendes til forældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og daginstitution.
Dato:___________________
Underskrift

(Forældre) ________________________________________________________________________________________

Kommunal henvisning ved tale-hørekonsulent:
Dato: __________________
Underskrift og
stempel:________________________________________________________

Skemaet sendes til:

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed eller
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
Mrk. Specialrådgivningen – småbørn
ishd@rn.dk
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Center for Høretab
Merkurvænget 2
7000 Fredericia
Mrk. Specialrådgivningen – småbørn
Anmodning.ckv@rsyd.dk

(sikker post)

Foranstaltningsgrundlag

Lov om Social Service, Lov nr. 722 af 25.06.2014 om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v. Socialstyrelsen/VISO-KaS har til ansvar at tilvejebringe specialrådgivningsydelser og for koordination af vidensudvikling i forhold til den mest specialiserede ind-sats på
området. Ydelserne tilvejebringes igennem et leverandørnetværk, som på høretab-sområdet
omfatter et konsortie bestående af Center for Høretab (CfH) i Fredericia, Region Syddanmark, og
Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i Aalborg, Region Nordjylland. Specialrådgivningen for
småbørn med høretab yder landsdækkende rådgivning til kommuner og borgere samt til
kommunale, regionale og private tilbud i de mest specialiserede sager. Rådgivningen er uden udgift
for henvender.

Vejledning til henvendelsesskema
Hvad kan du kontakte Specialrådgivningen om?

Specialrådgivning yder rådgivning i forhold til småbørn med høretab, herunder forældre, personale i
dagtilbud og andre fagpersoner med relevans for barnet. En stor del af den rådgivning, barnet har
brug for, findes i kommunen. Specialrådgivningen træder til, når der er behov for højt specialiseret
rådgivning.
Rådgivningen omfatter forskellige problemstillinger i forbindelse med barnets trivsel og udvikling ift.
høretabet. Hvordan støttes barnets trivsel og udvikling bedst muligt, hvilke tilgange, metoder,
høretekniske hjælpemidler m.v. er relevante i forhold til barnet m.v.
I nogle sager er der brug for udredning, og det kan Specialrådgivningen også hjælpe med. En
udredning er en grundig undersøgelse og vurdering af barnet og dets trivsel og udvikling.
Specialrådgivningen hjælper med den pædagogiske, sociale og høretekniske indsats, men ikke med
juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger. Rådgivningen fra
Specialrådgivningen er vejledende, og kommunerne har derfor ikke pligt til at følge den rådgivning,
Specialrådgivningen giver.
Hvilke oplysninger har Specialrådgivningen brug for?
For at muliggøre en god behandling af din henvendelse beder vi om at få tilsendt relevante
oplysninger, som belyser de forhold og konkrete behov, der ønskes hjælp til fra Specialrådgivningen.
Det vil være relevant, at du indsender forskellige dokumenter og sagsakter i forbindelse med
henvendelsen til Specialrådgivningen. Det er en hjælp, at du eksempelvis indsender doku-menter
som:






Audiologiske lægepapirer, herunder audiogram
Udtalelser fra specialister, eks.vis speciallæger, psykologer m.fl.
Beskrivelser fra dagtilbud/dagpleje
Vurderinger, undersøgelser eller udredninger
Handleplaner

Samtykke
Det er vigtigt, at der inden fremsendelsen af henvendelsen til Specialrådgivningen er indhentet det
nødvendige samtykke fra forældremyndighedshaver.
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