
 

 

 

 

Kontakt os 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

De kan se telefonnumre og adresser på bagsiden af  

denne folder. 

Du kan få mere at vide om vores tilbud ved at klikke 

ind på vores hjemmeside www.ckusv.dk. 

Hvem er vi? 

CKU er en kommunal institution, der dækker Skive og          CKU i Skive  

Viborg Kommuner. Vi tilbyder undervisning efter Lov 

om specialundervisning for voksne. 

Vore medarbejdere er tale-/hørepædagoger, 

speciallærere og lærere med diplomuddannelse i 

specialpædagogik. 

CKU har endvidere en psykolog tilknyttet. 

Vi inddrager altid de pårørende i et tæt samarbejde, 

ligesom vi samarbejder med sygehuse, praktiserende 

læger, speciallæger, psykologer, kommunale sagsbe-          CKU i Viborg  

handlere, jobkonsulenter, hjemmeplejen og andre 

institutioner. 

 

 

  Afasi og Dysartri 

CKU i Skive      CKU i Viborg 

Arvikavej 1-5      Rosenstræde 6 

7800 Skive      8800 Viborg 

Tel: 99 15 76 00     Tel: 99 15 76 00 

cku@skivekommune.dk   cku@skivekommune.dk

www.ckusv.dk Et undervisningstilbud fra CKU  



 

 

 

Hvad er afasi? 

Afasi er en sprogforstyrrelse, der kan opstå, som følge 

af en hjerneskade. Afasi viser sig ved, at man kan have 

svært ved at udtrykke sig mundtligt eller skriftligt. 

Man kan også have svært ved at forstå, hvad andre 

siger eller skriver.  

Hvad er dysartri? 

Dysartri opstår, hvis hjerneskaden rammer taleorga- 

nerne. Talen kan blive svag, upræcis og utydelig,og tale-

tempoet kan være nedsat. Personer med dysartri 

har normalt ikke vanskeligheder med at forstå. 

Hvad er årsagen til sprog– og talevanskeligheder? 

Vanskelighederne opstår som følgevirkning efter: 

 Blodprop 
 Hjerneblødning 
 Trafikuheld/faldulykke 
 Operative indgreb 
 Sygdomme i hjernen 
 
Sygdomme som sclerose og Parkinsons sygdom kan  
også give talevanskeligheder. 

 

 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 

CKU tilbyder dig professionel rådgivning og undervis- 

ning, der sigter mod at afhjælpe eller begrænse dine 

tale– og sprogvanskeligheder. 

Undervisningen varetages af talepædagoger, der 

efter en indledende undersøgelse laver en individuel 

undervisningsplan sammen med dig. 

Undervisningen foregår som eneundervisning eller på 

små hold. 

Undervisningen er gratis. 

Hjælpermidler til kommunikation 

For mennesker med alvorlige kommunikationshandi- 

cap er der ofte hjælp at hente i den nyeste teknologi. 

CKU holder sig opdateret på de nyeste programmer  

og betjeningsudstyr, og vi tilbyder undervisning i at 

bruge dem. 

Kurser for pårørende 

Erfaringer viser, at pårørende ofte har behov for at 

tale med andre i samme situation. Derfor tilbyder CKU 

kurser for pårørende. 

  


