Hvad er CKU?
CKU er et kommunalt center, der dækker
Skive og Viborg Kommuner.
CKU har primært tilbud i henhold til:
• Lov om specialundervisning for voksne
• Lov om social service
CKU’s medarbejdere er talepædagoger, hørepædagoger, hørevejledere, synskonsulenter, IKT-specialister
samt hjerneskade- og psykiatrispeciallærere.

CKU i Skive

CKU har tilknyttet en optiker, øjenlæge og neuropsykolog.
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CKU inddrager efter behov pårørende i et tæt samarbejde og samarbejder med læger, optikere, psykologer, fagpersoner fra sundhedssektoren og kommuner, jobkonsulenter samt andre relevante samarbejdspartnere.

CKU i Viborg

CKU i Skive

CKU i Viborg

Arvikavej 1-5
7800 Skive
Tel: 99 15 76 00
Fax: 99 15 76 24
cku@skivekommune.dk

Rosenstræde 6
8800 Viborg
Tel: 99 15 76 00
Fax: 99 15 76 79
cku@skivekommune.dk

www.ckusv.dk

Erhvervet hjerneskade
Et undervisningstilbud fra CKU

Har du vanskeligheder efter en skade i hjernen?
En erhvervet hjerneskade kan opstå som følge af en
blodprop, hjerneblødning, trafikskade, faldulykke,
operation o. lign. Vanskelighederne kan vise sig som
problemer med hukommelse, koncentration, planlægning, træthed, ændret personlighed m.m.
Mennesker med neurologiske sygdomme som sclerose eller Parkinsons kan have lignende vanskeligheder
og kan også benytte CKU’s undervisningstilbud.
CKU’s undervisningstilbud
CKU tilbyder professionel rådgivning, vejledning og
undervisning, der ruster dig til at mestre din ændrede
hverdag. CKU tilbyder endvidere rådgivning og vejledning til pårørende og fagpersoner.
Undervisning
Efter en grundig afdækning af dine vanskeligheder,
muligheder og ønsker, udarbejder vi en individuel
undervisningsplan. Denne plan er udgangspunkt for
et aftalt undervisningsforløb.
Forløbet vil efterfølgende blive evalueret.
Undervisningen foregår for det meste på mindre hold.
Undervisningen er gratis.

Indhold
Med udgangspunkt i typiske følgevirkninger efter en
hjerneskade vil mål for undervisningen ofte være:
• at overskue og planlægge hverdagen
• at erkende den ændrede situation
• at lære på ny – læsning, skrivning og regning
• at blive bedre til at huske og koncentrere sig
• at styrke kroppen og kompensere for
funktionsnedsættelser
• at blive bevidst om evt. ændret social adfærd.
Ved afslutning af et undervisningsforløb på CKU tilbydes du rådgivning om dine videre handlemuligheder.
Kurser for pårørende
Erfaringer viser, at pårørende ofte har behov for viden
og erfaringsudveksling med andre i samme situation.
CKU tilbyder derfor kurser til pårørende.
CKU tilbyder endvidere kurser til fagpersoner.
Kontakt os
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
CKU Skive|Viborg. Du kan se telefonnumre, e-mail og
adresser på bagsiden af denne folder.
For mere information kan du klikke ind på CKU’s
hjemmmeside på www.ckusv.dk

