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Center for Specialundervisning  

 
YDELSESOVERSIGT 2023 

 december 2022 
 

 

Center for Specialundervisning, CSU Holbæk 
 
 
Kerneydelser Center for Specialundervisning, Holbæk Kommune, tilbyder specialundervisning og 

andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne efter en række lovgivninger. 
Herudover har CSU Holbæk ansvaret for koordinering og rådgivning vedr. 
hjerneskadeindsatsen i Holbæk Kommune. Centret har desuden fritidsklub og bo-
afdeling samt en række indtægtsdækkede tilbud til stat, region, kommuner samt 
private institutioner under forskellige love og paragraffer.  
 

Tilbuddene er forankret i to hovedafdelinger: CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen 
og CSU Holbæk Kommunikationscenter.  
  
Finansieringsformen veksler mellem:  

• enhedstakst for prædefinerede pakker (ET) 

• differentierede takster for individuelt aftalte forløb/pakker (DIT) 

• rene timetakster (TT)  

• ramme med abonnementsaftale for voksenspecialundervisningstilbud til 
borgere i Holbæk og Odsherred Kommuner (AB)  

• kontrakter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (K)  
 

Det vil være angivet under de enkelte tilbud/ydelser, hvilken finansieringsform der 
er den primære. 

 
 
De to hovedområder CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen 
 

Primære Lov: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
LBK nr 610 af 28/05/2019 
Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige 
behov i alderen 16-25 år. Ungdomsuddannelsen omfatter kun unge, der ikke har 
mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes 
specialpædagogisk støtte. 
 
Mål:  

 Målet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med 
særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre 
uddannelse og beskæftigelse.  
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CSU Holbæk Kommunikationscenter 

 
Primære Lov: Lov om specialundervisning for voksne 
LBK nr 787 af 15/06/2015  
Kompenserende specialundervisning for unge og voksne borgere i Holbæk 
Kommune med specifikke kommunikationsvanskeligheder og 
funktionsnedsættelser. Der ydes rådgivning, vejledning og specialpædagogisk 
bistand i forbindelse med og i forlængelse af undervisningen.  

  
Mål: 
Målet er at begrænse eller afhjælpe virkningerne af deltagerens handicap, udvikle 
personlig kompetence og øge aktiv samfundsdeltagelse for den enkelte på alle 
områder, herunder også uddannelse og beskæftigelse. 

 
 

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen 
 

Målgrupper Unge med særlige behov, som efter folkeskoleundervisningens ophør står uden de 
fornødne kompetencer til at kunne benytte sig af de eksisterende 
ungdomsuddannelser selv med specialpædagogisk støtte. 

 
Tilbud 

• Ungdomsuddannelse (STU) 
Uddannelse med gennemsnitligt 28 lektioner om ugen i 40 skoleuger (eller 840 
timer pr. år) med individuelle uddannelses- og undervisningsplaner; mange 
basis-, linje- og valgfag; erhvervspraktik; bo-træning m.m. Tilbuddet har en 
enhedstakst, hvor transporten opkræves særskilt (DIT). 
 

• Ungdomstilbud (LSV) 
Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelsestilbud til unge der ikke passer ind i 
rammerne for STU eller har opbrugt STU-forløbet. Tilbuddet ydes under Lov 
om specialundervisning for voksne. Afvikles i Ungdomsafdelingen parallelt med 
STU-uddannelsen med individuelt aftalte antal lektioner om ugen i op til 40 
skoleuger med individuelle uddannelses- og undervisningsplaner; mange  
basis-, linje- og valgfag; erhvervspraktik, bo-træning m.m. Tilbuddet indgår ikke 
i abonnementsaftalen for voksenspecialundervisningen, men finansieres som 
DIT.  

 

• Bo-afdeling (Studiegården) 
Op til 20 elever indskrevet i Ungdomsuddannelsen kan leje et kollegieværelse, 
hvor de kombineret med en prædefineret pakke på minimum 10 ugentlige 
§85-støttetimer kan bo under uddannelsen. Dertil indgår med en udvidet bo-
træningsindsats. Lejekontrakt suppleret med Lov om social service § 85. Bo-
tilbuddet er en kombination af egenbetaling og kommunal finansiering (DIT). 

 

  

• Fritidsklub – morgenåbning, eftermiddag og ferier  
Elever i skolens ungdoms-undervisningstilbud har mulighed for et 
socialpædagogisk tilbud i morgentimerne kl. 07.00-09.00 og igen efter endt 
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skoletid til kl. 16:00. Tilbuddet kan bruges på hverdage samt i ferier og er efter 
Lov om social service § 36 eller § 104. Tilbuddet er kommunalt finansieret (ET) 
– differencerede takster.  

  

• Fritidsklub – morgenåbning 
Elever i skolens ungdomsundervisning har mulighed for et socialpædagogisk 
tilbud i morgentimerne kl. 07.00-09.00 på hverdage samt i ferier efter Lov om 
social service § 36 eller § 104. Tilbuddet er kommunalt finansieret (ET) – 
differencerede takster. 

 

• Mentorordning 
CSU Holbæk tilbyder at følge enkelte af de udskrevne elever i 
ungdomsuddannelsen. Individuelle mentorordninger aftales med det 
kommunale jobcenter under Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81 
eller § 83 stk. 2 eller Integrationsloven § 23d eller § 46 stk. 2. Tilbuddet er 
kommunalt finansieret (ET). 
 

Kommunikationscentret 
 
Hjerneskaderådgivning i Holbæk Kommune 

 

Målgrupper Voksne borgere med følger efter erhvervet hjerneskade, jf. Sundhedsstyrelsens 
forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade, fx blodprop, 
hjerneblødning eller ulykke.  
 

Indsats Den overordnede funktion er at kvalificere den rehabiliterende indsats herunder at 
bidrage til, at indsatsen lever bedst muligt op til nationale vejledende retningslinjer 
på området for erhvervet hjerneskade. 
 
Hjerneskaderådgivningen er kommunalt finansieret (K), og tilbuddet er gratis for 
borgere i Holbæk Kommune. 

 

Rådgivningsopgaver Gældende for alle kerneområder (alle borgere): 

• Neurofaglig og organisatorisk rådgivning til interne centrale 
medarbejdere/kernemedarbejdere i den rehabiliterende hjerneskadeindsats 
omkring borgere med senhjerneskade. 
 

Gældende for SIOU, AUBO, AHLI (borgere +18 år): 

• Rådgivning efter behov af relevante eksterne aktører i forhold til den samlede 
rehabiliteringsindsats omkring borgere med senhjerneskade. 

• At give råd og vejledning til borgere og pårørende vedr.:  
o vejviser i forhold til organisation  

o serviceniveau 

o personlige problemstillinger  

 
Koordineringsopgaver Gældende for borgere +18 år: 

• At koordinere overgangen mellem sektorer og internt i de specialiserede og de 
særlige komplekse avancerede sager. 
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Mødeledelse og deltagelse Gældende for borgere +18 år: 

• Neurofaglige koordinationsudvalgsmøder (NKU), hvor hjerneskaderådgiveren 
fungerer som facilitator og rådgiver. 

• Mødeleder på første tværfaglige møde på Genoptræningscentret samt på 
relevante efterfølgende møder efter behov. 

• Deltagelse i relevante møder i jobcenter efter behov (AUBO, SIOU). 

• Indgår på møder på specialiserede rehabiliteringssteder omkring borgere med 
erhvervet hjerneskade sammen med relevante interne aktører.  

• Deltagelse på planmøde på sygehus sammen med relevante interne aktører 
omkring borgere på specialiseret og særligt avanceret niveau. 

  
Faglig viden og udvikling Gældende for borgere +18 år: 

• Ansvarlig for at sikre mødeaktivitet og relevant videndeling på årligt 
informationsmøde. 

• Ansvarlig for at sikre mødeaktivitet og relevant videndeling til medarbejdere, 
som indgår i det tværgående forum for hjerneskaderehabilitering. 

• Løbende indgå i udviklingsopgaver på hjerneskadeområdet både internt og 
eksternt.  

 
 
 

Hjernerystelsesrådgivning i Holbæk Kommune 
 
Målgrupper Borgere over 18 år som oplever længerevarende følger efter en hjernerystelse. 
 
Indsats Den overordnede funktion er at kvalificere den rehabiliterende indsats til borgere 

med følger efter en hjernerystelse. 
 

Hjernerystelsesrådgivningen er kommunalt finansieret (K), og tilbuddet er gratis for 
borgere i Holbæk Kommune. 

 
Rådgivningsopgaver 1-2 individuelle rådgivende samtaler med hjernerystelsesrådgiver eventuelt i  

samarbejde med jobcenter eller anden relevant aktør. 
Råd og vejledning til interne samarbejdspartnere til ovenstående målgruppe samt 
til Familiecenteret. 

 
Koordineringsopgaver Koordinering af forløb til borgere med følger efter hjernerystelse herunder at være 

med til at sikre den rette indsats til det rette tidspunkt. 

    
Mødeledelse og deltagelse  Deltage i opstartsmøder med borger og pårørende. 
  Deltage i opstartsmøder med borger og jobcenteret. 
  Deltage i opfølgende møder med borger, jobcenter og Sundhedscenteret. 
  Deltagelse i andre relevante mødefora omkring og med borgeren. 
 
Faglig viden og udvikling  Ansvarlig for udviklingsgruppe på hjernerystelsesområdet. 
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Det neuropædagogiske undervisningstilbud (DNU)  
 

Målgrupper Voksne med følger efter erhvervet hjerneskade fx blodprop, hjerneblødning eller 
ulykke samt deres pårørende og kommunalt frontpersonale. 
 

Den rehabiliterende undervisning sigter mod personlig, social og faglig udvikling, 
hvor målet er at udvide deltagernes muligheder for aktiv deltagelse i arbejdsliv, 
fritidsliv, familieliv og øvrige samfundsliv. Et betydningsfuldt aspekt heri er fokus på 
identitetsrekonstruktion. 
 
 

Tilbud under abonnementsordning for Holbæk og Odsherred Kommuner.  
 
Der er korte og længerevarende kurser (AB). 

 

• Udredning af borgere med funktionsnedsættelse efter erhvervet 
hjerneskade i forhold til mulige mål for undervisning (AB). 
 

• Rådgivning og vejledning til borgere med funktionsnedsættelse efter 
erhvervet hjerneskade samt deres pårørende (AB). 

 

• Individuelle undervisningstilbud til borgere med nedsat funktionsevne 
efter erhvervet hjerneskade (AB). 

 

• Kognitivt rehabiliteringskursus til borgere med følger efter erhvervet 
hjerneskade (AB). Der arbejdes i samtlige udbudte fag målrettet med 
følgende overordnede kognitive områder: 
o Opmærksomhed 
o Koncentration 
o Planlægning og struktur 
o Kommunikation 
o Initiativ 
o Erkendelse 
o Sociale kompetencer 
o Kropsopfattelse 
o Aktiv deltagelse 

  

• Identitetsrekonstruktion: Gennem psykoedukation, sorgbearbejdning, 
indsigt i hvordan følger af en skade i hjernen har efterladt den ramte og 
gennem erfaringsudveksling med ligestillede arbejdes der på at gøre livet 
for den ramte mere håndterbart, begribeligt og meningsfuldt, så en følelse 
af sammenhæng i livet søges opnået (AB). 
 

• IT-støttet læse-/skriveundervisning med anvendelse og implementering af 
kompenserende hjælpemidler til brug for borgere med 
funktionsnedsættelse herunder skriftsproglige vanskeligheder efter 
erhvervet hjerneskade (AB). 
 

• Kursus for pårørende til kursister i afdelingen (AB). 
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• Rådgivning og vejledning til personale, der er tilknyttet kursist (AB). 
 

• Kursus til personale, der er tilknyttet kursist (AB). 
 
DNU er tovholder i forbindelse med patientuddannelsen ”Livet med Hjerneskade” 
(AB). 

 
 
 

Neurofaglig Arbejdsrehabilitering (NFA) 
 

Målgrupper Tilbuddet er en del af den samlede neurofaglige rehabiliteringsproces omkring 
borgere i den erhvervsaktive alder og sigter mod arbejdsfastholdelse eller tættere 
tilknytning til arbejdsmarkedet for følgende målgrupper: 
 

• Borgere med diagnoserne apopleksi, TCI, traumatisk hjerneskade, 
hjernehindeblødning, tumor i hjernen, infektioner eller diffuse skader.  
 

• Borgere i den erhvervsaktive alder ramt af hjernerystelser med langvarige 
følger.  

 

• Borgere med progredierende neurologiske diagnoser, fx Sklerose og Parkinson  
 

• Borgere med alvorlige senfølger efter COVID-19.  
 
 

Tilbud under kontrakt med jobcenter: individuelle NFA-forløb (K)  
 
NFA-forløb foregår altid i et autentisk arbejdsmiljø enten på borgers arbejdsplads 
eller i relevant virksomhedspraktik. Varighed af forløb vurderes individuelt i 
samarbejde med myndighed.  

 

• Afdækning af fysiske, sociale og kognitive vanskeligheder og ressourcer i 
forhold til arbejdsmarkedet (K). 

• Udvikling, træning, implementering af kompenserende strategier og nye 
strukturer i dagligdagen med henblik på at øge arbejdsevnen (K). 

• Støttende samtaler med fokus på erkendelse og accept af egen situation 
med henblik på udvikling af personlig identitet og arbejdsidentitet samt 
fokus på balance mellem arbejde, hverdagen i hjemmet, familie og fritid. 

• Vurdering af behov for skånebehov (K). 

• Vurdering af arbejdspladsindretning, relevante hjælpemidler og 
kompenserende ordninger (K). 

• Vurdering af realistisk effektiv arbejdstid (K). 

• Neurofaglig rådgivning og samarbejde med arbejdsgiver, kollegaer og 
pårørende (K). 

• Skriftlig afrapportering (K) 
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Tilbud under kontrakt med jobcenter: Neurofaglig funktionsevnevurdering med fokus på arbejdsevne (K) 
 

• Afdækning af borgerens aktuelle fysiske, kognitive, psykiske og sociale 
funktionsniveau, og hvordan dette påvirker borgerens aktivitet og 
deltagelse i dagligdagen. 

• Omgivelsernes påvirkning på borgerens funktionsevne og arbejdsevne. 

• Vurdering af udviklingspotentiale og arbejdsevne. 
 

 

 
Tilbud under kontrakt med jobcenter: Mentorforløb 

• Et tilbud der kan benyttes af alle NFA-tilbuddets målgrupper, der skal sikre at borger kommer ud i 
ordinær beskæftigelse eller kan fastholdes i et fleksjob. 

 

Tilbud om kursus Kursus i neurofaglig/neuropædagogisk kompetenceudvikling for personalegrupper. 
 

  
 

Tale- og kommunikationsvanskeligheder  
 
Målgrupper Voksne med sproglige og kommunikative vanskeligheder som følge af nyerhvervet 

hjerneskade; voksne med stemmevanskeligheder, stammen, løbsk tale og 
progredierende neurologiske lidelser; herunder vejledning til pårørende og 
kommunalt frontpersonale.  
 

Tilbud under abonnementsordning for Holbæk og Odsherred Kommuner (AB). 
 

• Udredning (AB):  
o sprog-, tale- og kommunikative vanskeligheder. 
o stemmevanskeligheder 
o transkønnede 
 

• Individuelle undervisningstilbud (AB):     
o afasi 
o taleapraksi  
o dysartri 
o progredierende neurologiske lidelser, fx Parkinsons sygdom, multipel 

(dissemineret) sklerose, ALS, Huntingtons Chorea  
o stemmevanskeligheder 
o artikulationsvanskeligheder  
o stammen 
o løbsk tale 
o laryngectomerede  
o mundhuleopererede  
o transpersoner med behov for stemmeundervisning 

 

• Holdundervisning (AB): 
o borgere med afasi og/eller taleapraksi  
o borgere med dysartri 
o borgere med Parkinsons sygdom 
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o borgere med stammen 
o transkønnede 

 

• Rådgivning og vejledning (AB): 
o borgere samt deres pårørende 
o frontpersonale tilknyttet borgere med sprog-, tale- og kommunikative 

vanskeligheder 
 

 

Øvrige tilbud  Logopædisk konsulentbistand til patienter med apopleksi på Holbæk Sygehus 
              (tilbuddet er regionalt finansieret (K)) 
 
  Ved henvendelse tilbydes SCA-kurser for frontpersonale (K) 
 

 

Høre CSU Slagelse varetager opgaver på høreområdet under Lov om specialundervisning 
for voksne i Holbæk og Odsherred Kommuner (AB).  
 

Se mere om tilbuddene på:  
www.csu-slagelse.dk/ 
Forside > Voksne > Høreafdelingen 
 

Syn  CSU Slagelse varetager opgaver på synsområdet under Lov om Specialundervisning 
for voksne i Holbæk og Odsherred Kommuner (AB). 
 

Se mere om tilbuddene på:  
www.csu-slagelse.dk/  
Forside > Voksne > Synsrådgivningen   

 
 
 

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 
 

Målgrupper Voksne med behov for kompenserende IKT-hjælpemidler på grund af svære 
funktionsnedsættelser og komplekse problemstillinger på det kommunikative, 
kognitive og/eller det motoriske område.  
Eksempler på diagnosegrupper: Erhvervet hjerneskade, traumer, ALS, muskelsvind, 
sklerose, Parkinsons sygdom, gigtlidelser mv.  

 
IKT Specialrådgivning udreder behov, afprøver og tilpasser IKT-hjælpemidler, der 
kan kompensere for kommunikative, kognitive og fysiske vanskeligheder. Tilbuddet 
varetages i et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeut, audiologopæd og ved 
behov it-tekniker. 

 
IKT Specialrådgivning yder rådgivning og vejledning om valg og brug af IKT- 
hjælpemidler herunder forskellige apps og hverdagsteknologier.  
   

 
Tilbud under abonnementsordning for Holbæk og Odsherred Kommuner (AB) 
 

• IKT-udredning med henblik på kompenserende indsats:  

http://www.csu-slagelse.dk/
http://www.csu-slagelse.dk/
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o Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler, alternativ 
betjening og hjælpemidler til støtte af kognitive funktioner. 

o Udredning af behov for understøttende hjælpemidler. 
o Afprøvning af IKT-hjælpemidler. Ved behov tilbydes 

længerevarende afprøvningsforløb, som tilrettelægges individuelt.   
o Anbefaling af en samlet IKT-løsning til relevant myndighed med 

henblik på bevilling.            
o Efter bevilling individuel tilpasning af hjælpemidlet samt 

instruktion i brug.  
 

Udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med afprøvning af 
hjælpemidler er ikke dækket af abonnementet og udgiften afholdes af 
myndigheden (henviser). 

 

• Rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersoner. 
 

• Afgrænsede undervisningsforløb i anvendelsen af bevilgede IKT-
hjælpemidler.      

 
Tilbud under anden finansieringsform (TT) 
 

• Udredning af behov for kompenserende hjælpemidler til brug i forbindelse 
med job og uddannelse, dels efter henvisning fra jobcentre og dels i 
forbindelse med andre ydelser på Kommunikationscentret (eksempelvis 
Neurofaglig Arbejdsrehabilitering (NFA)) 
 

• Individuel tilpasning af hjælpemidlet med instruktion i brugen samt et 
afgrænset undervisningsforløb ved behov.  

 
 

 

LæseTek  
 

Målgrupper CSU Holbæk tilbyder udredning, undervisning, rådgivning og vejledning samt 
konsulentbistand inden for læse- og læseteknologiområdet for børn, unge og 
voksne med ordblindhed og andre skriftsproglige vanskeligheder.  
 

Tilbud under abonnementsordning for Holbæk Kommune 
 

• Hjælpemidler til personligt brug for borgere med skriftsproglige 
vanskeligheder. Afdækning, indstilling til afgørelse samt udlevering af 
relevant udstyr, jf. Serviceloven §§ 112-113 (AB).   

 

Tilbud under abonnementsordning for Holbæk Kommune 
 

• Holdundervisning for voksne med skriftsproglige vanskeligheder. 

• Udredning af talblindhed og afklarende undervisningsforløb for voksne 
med matematikvanskeligheder. 
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Tilbud under anden finansieringsform 
 

• Ordblindeundervisning for voksne: 
Test, udredning, holdundervisning for voksne ordblinde og eventuel 
genvisitation til holdundervisning. Der udbydes undervisning på såvel dag- 
som aftenhold. Ordblindeundervisningen er statsligt finansieret (K + ET) 
under kontrakt med VUC og tilbydes borgere i Holbæk, Odsherred og 
øvrige aktuelle kommuner. 
 

• e/læsning i skolen: 
Konsulentbistand i forbindelse med læse-/skriveteknologi til ordblinde 
folkeskoleelever og implementering af disse i elevernes hverdag. 
Herudover kurser målrettet elever, forældre og lærere.  
Tilbuddet er kommunalt finansieret (K + ET) under kontrakt med Holbæk 
Kommune og tilbydes kun i Holbæk. 
 

• e/skolen: 
Undervisning og konsulentbistand i forbindelse med inkluderende 
undervisning af svært ordblinde folkeskoleelever. Intensive 
undervisningsforløb samt vejledning af elevens lærere. Tilbuddet er 
kommunalt finansieret (K + ET) efter kontrakt med Holbæk Kommune og 
tilbydes kun i Holbæk. 
 

• (Skrift)sproglig udredning af unge på Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov (STU): 
Fast pakke vedr. udredning. Tilbuddet finansieres af 
uddannelsesinstitutionen (ET) og tilbydes kun i Holbæk. 

 

• Kompenserende hjælpemidler til brug i forbindelse med job for borgere 
med skriftsproglige vanskeligheder: 
Efter indstilling fra jobcentre udredes behov for relevante hjælpemidler jf. 
Lov om aktiv beskæftigelse. Der tilbydes endvidere instruktion i brugen af 
det bevilgede udstyr. LæseTek har samarbejdsaftale med jobcentrene i 
Holbæk og Odsherred Kommuner. 
Tilbuddet er kommunalt finansieret (ET + TT). 
   

• Undervisning af studerende på SU-berettigede uddannelser: 
Konsulentbistand i forbindelse med undervisning i kompenserende 
hjælpemidler under SPS-ordningen (TT). 
 

• Enkeltintegrerede elever i folkeskolen med vidtgående behov for 
specialundervisning: 
Konsulentbistand mv. til lærere og elever i folkeskolen med sproglige 
vanskeligheder og svære læsevanskeligheder.  
Tilbuddet er kommunalt finansieret (TT).  
 

• Kurser til lærere, speciallærere og konsulenter fra folkeskolen, frie 
grundskoler, efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner og 
efteruddannelser. Kurserne tager udgangspunkt i specialpædagogiske, 
didaktiske, praktiske og teknologiske temaer. Tilbuddet finansieres af 
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skolen/bestiller (TT). Tilbud udarbejdes på baggrund af konkrete ønsker og 
behov. 
 

• Konsulentbistand i udviklingsprojekter fx til ordblindefterskoler og 
folkeskoler (TT). Tilbud udarbejdes på baggrund af konkrete ønsker og 
behov.  

 
 

 

Psykiske og sociale vanskeligheder 
 

Tilbud under abonnementsordning for Holbæk Kommune 
 

Målgrupper Unge og voksne med funktionsnedsættelser pga. så svære personlighedsmæssige, 
psykiske, psykiatriske, emotionelle, kontakt- og/eller sociale vanskeligheder at det 
er svært at fungere i hverdagen, under uddannelse og i arbejde. Samarbejde med 
sagsbehandlingen under AUBO, UU og andre tilbud inden for SIOU.   
 

 

Kurser for psykisk sårbare unge på små hold  
 

Målgrupper  Holdundervisning er målrettet unge under 30 år med psykiske vanskeligheder. 
Henvisning sker via sagsbehandlere og UU-vejledere. Aftale om mål og omfang af 
undervisning efter visitationssamtale med den unge.  

 
Indhold  Tilbuddet indeholder individuelt tilpasset ugeskema med mulighed for følgende 

holdundervisning: 

• Matematik 

• Dansk 

• Engelsk 

• Billedkunst 

• Natur og bevægelse 

• Køkkenhold 

• Materiel design 

• IT-kurser (kortere holdkurser) med undervisning i brug af 
hverdagsteknologi, hvor formålet er at bedre deltagernes kompetencer i 
forhold til at anvende hverdagsteknologi, primært mobiltelefon og tablet, 
til at skabe struktur og overblik i hverdagen. 

 

 
Kurser for voksne med psykiske vanskeligheder 

 
Målgrupper  Målgruppen er voksne over 30 år. Målgruppeafgrænsning og visitation sker efter 

visitationssamtale med borger og i samspil med henviser fra socialpsykiatrien eller 
anden relevant samarbejdspartner.  

 
Indhold  Tilbud omfatter løbende holdkurser for voksne med fokus på udvikling af 

personlige, sociale og faglige kompetencer. Kurserne bygges op om en række 
specifikke både boglige og praktiske valgfag: 
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• IT-kurser (kortere holdkurser): undervisning i brug af hverdagsteknologi, 
hvor formålet er at bedre deltagernes kompetencer i forhold til at anvende 
hverdagsteknologi, primært mobiltelefon og tablet, til at skabe struktur og 
overblik i hverdagen. 

• Billedkunst: holdkurser med fokus på udvikling af personlige og specifikke 
kreative, faglige kompetencer. 

• Køkken/madlavningskurser med fokus på sund kost, bæredygtighed og ikke 
mindst det sociale aspekt. 

• Afgrænsede holdkurser med tidsaktuelle emner oprettes ad hoc.  

• Natur og bevægelse: Oplev naturens ro og få motion samtidig 
 
 

Individuelle udrednings-/afdækningsforløb 
 

Målgrupper og indhold  

• IKT-afgrænsede individuelle kurser til unge med psykiske vanskeligheder 
med henblik på undervisning i forbindelse med bevilgede 
kommunikationshjælpemidler samt hverdagsteknologi. 
 

• IKT-afgrænsede kurser til frontpersonale og/eller pårørende primært i 
forbindelse med bevilgede kommunikationshjælpemidler og 
hverdagsteknologi. 

 
 

Psykisk udviklingshæmmede 
 

Målgrupper Voksne udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder, 
kommunikationsvanskeligheder mv., som pga. handicappet har behov for ad hoc 
kurser samt rådgivning og vejledning i en række sammenhænge. 

 
 
Tilbud for borgere i Holbæk Kommune under abonnementsordning (AB) 

 

• IKT-afgrænsede individuelle kurser til voksne udviklingshæmmede. 
Primært med henblik på undervisning i forbindelse med tildelte 
kommunikationshjælpemidler (AB). 

• IKT-afgrænsede kurser til frontpersonale og/eller pårørende primært i 
forbindelse med tildelte kommunikationshjælpemidler (AB). 

 

 
Andre aktiviteter 
 
Aftenskole ”Aftenskolen på CSU” hvor skolens primære målgrupper tilbydes en lang række 

særligt tilrettelagte undervisningstilbud under Folkeoplysningsloven. 
Tilbuddet er kommunalt- og brugerfinansieret. 
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Handicap Idrætsforening, Handicapklubber og brugerforeninger  
 

Skolen stiller lokaler til rådighed og yder ad hoc rådgivning og vejledning samt 
kursusforløb jf. Lov om specialundervisning for voksne. 
Tilbuddene er primært bruger- og kommunalt finansierede. 

 
 
 
 
 
   
CSU Holbæk, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk    
tlf.: 72 36 36 07 / csu-holbaek@holb.dk / www.csu-holbaek.dk  

     


