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Utadrettede tjenester
Utadrettede tjenester tilbyr kompetansetjenester til ungdom med nedsatt hørsel
i videregående opplæring som baserer seg på talespråklig kommunikasjon.
Lærlinger og studenter kan også få tilbud om disse tjenestene. Vi arbeider etter
en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet.

Ønsker du en særskilt tilrettelagt opplæring ta kontakt med
Briskeby videregående skole, en landsdekkende videregående
skole for elever med nedsatt hørsel.
www.briskebyvgs.no

På våre elevkurs møtes ungdommer med nedsatt hørsel, deltar på sosiale aktiviteter
om kvelden og har mulighet til å dele felles erfaringer.

Tlf: 32 22 65 00 (ikke sms)
E-post: ungdom@hlfbriskeby.no

Våre tilbud er landsdekkende og kostnadsfrie.

Ringeriksveien 77, 3402 Lier
hlfbriskeby.no/ungdom/

Hørselsfaglig kompetanse til ungdom

Vi kjenner utfordringene,
men også mulighetene!

VÅ R E T I L B U D E R L A N D S D E K K E N D E O G KO S T N A D S F R I E

ENGELSKKURS
• 10. klasse og videregående
• individuell veiledning
• uttaletrening og lydskrift
• spesifikke læreplanmål

Kurs for fagpersoner
Utadrettede tjenester har hørselsfaglig kompetanse og kunnskap.
Vi kan gjennomføre kurs for personalet enten ved å reise ut til virksomheten eller
digitalt. Temaer er pedagogisk tilrettelegging, faglig tilrettelegging, hørselstekniske
hjelpemidler, sosiale strategier og psykososiale faktorer.

VEIEN ETTER
VIDEREGÅENDE
• kurs om overgangen fra elev til student
• tilrettelegging av studietiden
• hørselstekniske hjelpemidler
• egen mestring i studiehverdagen

UT I LÆRE

SOMMERSAMLING

• kurs om overgangen fra elev til lærling
• tilrettelegging av læretiden
• hørselstekniske hjelpemidler
• jobbsøknad og jobbintervju

• sosiale aktiviteter
• 15-19 år
• balanse og avspenning
• tilrettelegging av skolehverdagen

Individuell veiledning
Vi gir veiledning til elever, lærlinger og studenter med nedsatt hørsel, tilpasset den
enkeltes situasjon. Hørselsfaglig kompetanse, pedagogiske tiltak, tilrettelegging av
skolehverdagen, hørselstekniske hjelpemidler og psykososiale faktorer står sentralt.

Undervisningsopplegg
Vi tilbyr undervisningsoppleggene Hørsel i et livsløpsperspektiv og Forebygging
av støyskader for yrkesfagklasser. Dette kan gjennomføres digitalt eller vi kan
reise ut til din skole.

