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Når du skal starte på et nyt uddannelsessted, er det vigtigt at have styr på de informationer, der vedrører 

dit høretab. Det er også vigtigt, at du får fortalt dit kommende uddannelsessted, at du har et høretab, og 

hvis du i din tidligere skole har haft høreteknisk udstyr og fortsat skal have dette, er det vigtigt, at den 

leverandør der skal levere dit udstyr ved, hvilke høreapparater/CI’er/BAHS du har, hvilke programmer du 

har m.v.  

Dette skema er derfor ment som en huskeseddel over vigtige informationer i relation til dit høretab til de 

personer, der skal hjælpe dig i gang på dit nye uddannelsessted. Skemaet kan bruges af: 

 dig selv 

 dine forældre 

 audiologisk afdeling 

 talehørekonsulenten/hørekonsulenten 

 leverandøren af høreteknisk udstyr 

Dit kommende uddannelsessted 

Sæt kryds: Navn og adresse på uddannelsessted: 

____ Ungdomsuddannelse ______________________________________________ 

____ Andet ______________________________________________ 

Dit høretab   

Sæt kryds: 

____ Ensidigt høretab 

____ Dobbeltsidigt høretab 

____ Auditive vanskeligheder  

Tildelt teknisk udstyr 

Sæt kryds: Type: 

____ Høreapparater ______________________________________________ 

____ Cochlear implants ______________________________________________ 

____ BAHS ______________________________________________ 

 

Høreteknisk udstyr i skolen: ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 
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Rådgivning og vejledning 

Du bør kontakte hørekonsulenten for at få rådgivning og vejledning i forhold til netop din høreproblematik, 

og i forhold til de muligheder der er for at få tildelt høretekniske hjælpemidler, så du fortsat kan følge din 

undervisning. Hørekonsulenten kan tage kontakt til din kommende skole, eller skolen er velkommen til at 

kontakte hørekonsulenten, så I kan få afklaret, hvilke behov du har, for at din fremtidige skolegang bliver 

en positiv oplevelse. 

Læs mere om rådgivning og vejledning på ungdomsuddannelsen på www.høretab-info.dk. 
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