Infopjece om
Området for
Kommunikation og
Specialpædagogik
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Højt specialiserede tilbud til mennesker med
funktionsnedsættelser

Området for Kommunikation og Specialpædagogik (OKS) er en enhed under Specialsektoren i
Region Nordjylland, som tilbyder en række højt
specialiserede ydelser til mennesker med funktionsnedsættelser.
Vores ydelser er primært rettet mod mennesker,
som har høretab, synsproblematikker, døvblindhed,
komplekse kommunikationsproblematikker,
samt mod børn og unge, som på anden måde
har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Ydelserne spænder bredt fra rådgivning,
vejledning og udredning over bo-, aktivitets- og
aflastningstilbud til undervisning og materialeproduktion.
Vores mission er, at alle de mennesker, som benytter områdets tilbud, får de bedst mulige forudsætninger for at mestre egen tilværelse. Vores
vision er, at vi vil være kommunernes foretrukne
samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser. Og vi har mere end 500 dygtige og
dedikerede medarbejdere, som arbejder hårdt
på at lykkes med det.

Alle ydelser leveres gennem OKS’ fire tilbud,
som du kan få et hurtigt overblik over i faktaboksen på denne side. Du kan læse mere om
hvert af tilbuddene på de følgende sider i denne
pjece. Kontaktoplysninger på hvert tilbud står
på bagsiden.
God læselyst.
Områdechef Lars Søbye

Området for Kommunikation og
Specialpædagogik består af fire tilbud
og en fællesfunktion:
• Aktivitets- og Botilbud – CDH
• Undervisning og Behandling – CDH
• Institut for Syn, Hørelse og
Døvblindhed
• Specialbørnehjemmene
• Fællesfunktionen
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Aktivitets- og Botilbud – CDH

Tilbuddet er for børn, unge og voksne med enten
døvblindhed eller høretab, evt. med yderligere
funktionsnedsættelser. Der er i alt seks afdelinger i
tilbuddet, og de fordeler sig på bo- og aflastningstilbud samt aktivitets- og samværstilbud. Afdelingerne ligger tæt på hinanden i Aalborg, men er for
borgere fra hele landet.

Til voksne med døvblindhed er der de to længerevarende botilbud, som hedder hhv. Kloden og
Danalien.

Til børn og unge (op til 18 år) med døvblindhed
eller høretab er der Bøgehuset, som både er et
døgntilbud og et aflastningstilbud.

Aktivitets- og samværstilbuddet er et dagtilbud
for voksne med døvblindhed, som bor i boafdelingerne. Tilbuddet består af tre forskellige afsnit,
som har hver deres særlige fokus: Kreative aktiviteter som f.eks. skovarbejde og tømmerværksted,
wellness- og sanseaktiviteter eller udeliv og fysiske
aktiviteter.

Ungdomshjemmet tilbyder både midlertidigt og
varigt botilbud for unge voksne med døvblindhed,
mens Planethuset er et midlertidigt botilbud for
unge med høretab og andre funktionsnedsættelser.
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Et varigt botilbud for voksne med høretab er desuden i gang med at blive etableret, og det forventes at stå færdigt i 2020 eller 2021.

I alle afdelinger har det specialuddannede, primært
socialpædagogiske, personale fokus på, at den
enkelte borger trives og udvikles med størst mulig
grad af selvstændighed og indflydelse på sit eget liv.
Personalet arbejder tværfagligt, og de arbejder
sammen med bl.a. fysio- og ergoterapeuter, lærere,
mobilityinstruktør, sygeplejersker, psykologer, konsulenter og teknikere fra andre funktioner i OKS.
Alle afdelinger har fysiske rammer, som er tilpasset
de særlige behov, som det enkelte menneske med
døvblindhed eller høretab har.
Aktivitets- og Botilbud - CDH udbyder desuden
eksterne og interne kurser vedrørende høretab,
døvblindhed, visuel kommunikation, tegn til tale
mv.

Læs mere om tilbuddet, de
enkelte afdelinger samt kurser
på ab-cdh.rn.dk.

Aktivitets- og Botilbud – CDH
tilbyder bl.a.:
• Døgntilbud til børn og unge
• Aflastningstilbud til børn og unge
• Midlertidige botilbud til unge voksne
(18 til 23 år)
• Varige botilbud til voksne
• Aktivitets- og samværstilbud til
unge og voksne (over 18 år)
• Eksterne og interne kurser og
kompetenceudvikling
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Undervisning og Behandling - CDH

Tilbuddet rummer tre afdelinger, som primært arbejder med børn, unge og voksne med døvblindhed
eller høretab, evt. med andre funktionsnedsættelser.
Undervisningsafdelingen tilbyder undervisning til
børn, unge og voksne med høretab, døvblinde eller
andre kommunikative funktionsnedsættelser. Lærerne er specialister i visuel og taktil kommunikation
samt forskellige kommunikationsredskaber.
Undervisningen foregår primært i Aalborg i et miljø,
som er særligt tilrettelagt, så det passer til målgrupperne. Skulle der være behov for det, kan afdelingens medarbejdere også undervise andre steder,
f.eks. i borgerens eget hjem eller i den lokale skole.

6

Undervisningsafdelingen tilbyder også eksternt
rettede ydelser som fjernundervisning og rejsehold
med det formål at understøtte elevernes læring
lokalt.
Materialecentret er en anden afdeling i tilbuddet.
Centret har til opgave at udvikle, fremstille og
udgive særligt tilrettelagte undervisningsmaterialer
til børn, unge og voksne med døvblindhed eller
høretab, eller som bruger tegn til tale. Desuden
laver Materialecentret informations- og vejledningsmaterialer om og til målgrupperne. Afdelingen er
finansieret af Koordinering af Specialundervisning
(KaS) under Socialstyrelsen.

Det tredje og sidste ben i Undervisning og
Behandling – CDH er Behandlingsafdelingen.
Afdelingen består af fysio- og ergoterapeuter,
mobilityinstruktør, psykolog mv. Medarbejderne
har primært til opgave at sørge for, at de borgere,
som bruger tilbuddene i OKS, får den hjælp og
støtte, de har behov for. Medarbejderne kan dog
også løse eksternt rettede opgaver på foranledning af f.eks. kommuner eller VISO. Opgaverne
kan bl.a. handle om udarbejdelse af Sensory
Profile, lungefysioterapi, forflytning mv.
I Undervisning og Behandling – CDH arbejder
personalet tværfagligt. De arbejder også sammen med bl.a. pædagogiske konsulenter, synsog hørekonsulenter samt teknikere fra andre
funktioner i OKS.
Læs mere om tilbuddet og de enkelte afdelinger
på ub-cdh.rn.dk.

Undervisningsafdelingen
tilbyder bl.a.:
• Grundskoleundervisning
• Fjernundervisning til børn i lokale skoler

Materialecentret stiller vederlagsfrit materialer til rådighed for bl.a.
dagtilbud, skoler og PPR-afdelinger, som arbejder med børn inden
for målgrupperne. Andre interesserede kan købe centrets materialer.

• Supplerende to-lærer-ordning til børn
i lokale skoler
• Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU)
til unge
• Kompenserende voksenundervisning,
FVU og OBU
• Førskoletilbud til børn i målgruppen
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Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed
(ISHD)
ISHD er de nordjyske kommuners tilbud om hjælp
til voksne med høreproblemer, børn og voksne
med synsproblemer samt børn og voksne med
behov for støtte til kommunikation på grund af
tale-, læse- eller skriveproblemer.

i Nordjylland. Afdelingens medarbejdere kan
hjælpe med tekniske hjælpemidler, undervisning i
kommunikation, vejledning om generelle problematikker, som knytter sig til synet, kompenserende
teknikker mv.

ISHD yder desuden landsdækkende specialrådgivning som VISO- og VISO-KaS-leverandør.

ASK-afdelingen tilbyder udredning, rådgivning og
vejledning om alternative og støttende kommunikationsformer til mennesker i Nordjylland, som
har behov for det pga. tale-, læse- eller skriveproblemer. Hjælpen kan f.eks. fokusere på forskellige it-hjælpemidler, specialpædagogisk bistand,
kompenserende teknikker mv.

I ISHD’s Høreafdelingen Voksne tilbydes udredning,
rådgivning, vejledning og anden hjælp til hørehæmmede og døve voksne fra nordjyske kommuner.
Det kan f.eks. handle om høreapparater eller andre
høretekniske hjælpemidler, undervisning, som kan
lette hverdagen for hørehæmmede, arbejdsrelateret
rådgivning mv.
Synsafdelingen leverer udredning, rådgivning og
vejledning til blinde og svagsynede børn og voksne
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Derudover administrerer ISHD en række hjælpemiddelpuljer, som de nordjyske kommuner kan
abonnere på. Gennem puljerne kan nordjyske borgere få afprøvet, bevilliget og serviceret synstekniske
hjælpemidler samt en række andre hjælpemidler til

bl.a. kommunikation, såfremt de opfylder kriterierne for ordningen.
Instituttet er også leverandør af landsdækkende
specialrådgivning vedrørende hørehæmmede
børn og unge samt døvblindfødte børn og voksne.
Specialrådgivningen udføres for Socialstyrelsen
som VISO- og VISO-KaS-ydelser.
Specialrådgivningen for Døvblinde tilbyder
udredning og rådgivning for mennesker med
døvblindhed samt pårørende og fagpersonerne
omkring dem. Rådgivningen kan handle om at
udvikle samspil og kommunikation, optimering
af fysiske rammer, mestringsstrategier, sproglig
udvikling mv.

målgruppen samt til pårørende og fagpersoner
omkring børnene og de unge. Rådgivningen kan
handle om bl.a. kommunikation, sprogudvikling,
brug af høreapparater eller CI, lyttemiljø, Auditory
Verbal Therapy, tilrettelæggelse af undervisning,
høreteknisk udstyr mv.
ISHD’s ydelser kan leveres på instituttet i Aalborg,
men også i eget hjem, lokale dagtilbud, skoler mv.
Læs mere om instituttet og de enkelte ydelser på
ishd.rn.dk.

Arbejdet i Specialrådgivningen til børn og unge
med høretab (0-18 år) fokuserer på rådgivning til

Institut for Syn, Hørelse og
Døvblindhed tilbyder bl.a.:
• Udredning, rådgivning og vejledning
vedr. mennesker med høretab
• Udredning, rådgivning og vejledning vedr.
blinde og svagsynede
• Udredning, rådgivning og vejledning til
mennesker med behov for støtte til
kommunikation på grund af tale-, læseeller skriveproblemer
• Udredning, rådgivning og vejledning til
mennesker med døvblindhed
• Hjælpemidler vedr. synsproblematikker,
høretab, kommunikation mv.
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Specialbørnehjemmene

Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands
døgn- og aflastningstilbud til børn og unge (0-18
år) med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller
psykisk funktionsniveau. De i alt fire specialbørnehjem ligger spredt rundt omkring i Nordjylland for
at sikre geografisk nærhed til børnenes hjemkommune. I Aars ligger Søhuset, Kvisten ligger i
Støvring, Fjordhuset ligger i Nørresundby, mens
Nygården i Brønderslev er den nordligst beliggende
af specialbørnehjemmene.
Børn og unge, som benytter specialbørnehjemmene, har et varierende funktionsniveau. Nogle
er fysisk aktive og mobile, mens andre har svære
fysiske handicap og massivt behov for hjælp til alt
fra personlig hygiejne til ernæring. Det kognitive
funktionsniveau varierer også, men er generelt ikke
alderssvarende.
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En stor del af Specialbørnehjemmenes brugere har
intet eller begrænset verbalt sprog. De bruger i stedet
alternative kommunikationsformer, f.eks. tegn til
tale, mimik, øjenudpegning og kropssprog.
Flere af beboerne er udfordret på det personlige,
psykiske og sociale felt med bl.a. opmærksomhedsvanskeligheder og problemskabende adfærd.
På Kvisten er børnene/de unge alle svært funktionshæmmede og deres somatiske tilstand kræver vedvarende behandling, omsorg og sygepleje.
Afdelingerne har primært pædagogisk personale
ansat. På Kvisten har en væsentlig del af de ansatte en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. social- og
sundhedsassistenter og sygeplejersker, så de kan
give beboerne den nødvendige sygepleje.

Alle afdelinger har desuden tilknyttet behandlingspersonale, primært fysioterapeuter i
Behandlingsafdelingen i OKS, og de har mulighed for at trække på andre specialister efter
behov.
I samarbejde med OKS’ Behandlingsafdeling
tilbyder Specialbørnehjemmene også en række
eksterne ydelser, f.eks. i hjemmet hos børn med
handicap. Det gælder bl.a. afdækning og vejledning omkring problematikker med forflytning
og positionering, optimering af lungefysioterapeutisk behandling og udarbejdelse af Sensory
Profile.

Specialbørnehjemmene
tilbyder bl.a.:
• Døgntilbud til børn og unge
• Aflastningstilbud til børn og unge
• Individuelt tilpassede eksterne
ydelser for familier og plejefamilier
til børn og unge med handicap

Læs mere om Specialbørnehjemmene på
specialbornehjem.rn.dk

11

Fællesfunktionen

Fællesfunktionen dækker hele OKS. Her arbejder
bl.a. administrative medarbejdere, økonomimedarbejdere, innovationskonsulent, arbejdsmiljøkoordinator, kommunikationsmedarbejder samt
service- og køkkenmedarbejdere. Medarbejderne
har en bred vifte af kompetencer, og de understøtter alle det vidt forgrenede arbejde i områdets
forskellige tilbud.
Det er for eksempel Fællesfunktionens administrative personale, som varetager de fleste opgaver vedrørende økonomi i OKS, ligesom personalet håndterer indkaldelser, indberetninger, journalisering,
referater og en række andre administrative opgaver.
Serviceafdelingen varetager drift og vedligehold
af OKS’ bygninger, som tilsammen udgør ca.
20.000 m². Desuden bidrager afdelingen til byggeprojekter, særligt tilpassede løsninger til borgere i
OKS’ tilbud samt køkken- og rengøringsopgaver.
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Stabsfunktionerne understøtter tilbuddenes og
områdets drift, primært i forhold til kommunikation og udviklingsprojekter.
Desuden udbyder Fællesfunktionen kurser i alkohol,
narko og trafik med henblik på generhvervelse af
kørekort.
Læs mere om Fællesfunktionen på oks.rn.dk

Her ligger tilbuddene i
Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Tilbuddenes forskellige afdelinger ligger geografisk spredt i Nordjylland, dog med en overvægt af
tilbud og afdelinger i Aalborg-området (se adresser og kontaktoplysninger på bagsiden).

Specialbørnehjemmet Nygården

Specialbørnehjemmet Fjordhuset
Aktivitets- og Botilbud – CDH

Brønderslev
Specialbørnehjemmet Højbjerghus
Vodskov
Nørresundby
Aalborg
Specialbørnehjemmet Søhuset
Støvring
Aars

Institut for
Syn, Hørelse og Døvblindhed

Undervisning og Behandling – CDH
Fællesfunktionen

Aktivitets- og Botilbud – CDH
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Sådan arbejder vi i
Området for Kommunikation og Specialpædagogik

I hele området arbejder vi på baggrund af værdierne Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP).
Med udgangspunkt i værdierne skaber vi de
bedst mulige rammer, så vi kan medvirke til,
at hvert enkelt menneske, der benytter vores
tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre
sin egen tilværelse.
Vi søger altid at levere de bedst mulige tilbud,
som er både fagligt og økonomisk bæredygtige. Det gør vi, fordi vi vil være blandt andre
kommunernes foretrukne samarbejdspart og
leverandør af højtspecialiserede ydelser.
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Området for Kommunikation og
Specialpædagogik
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Tlf. 97 64 72 00
kommunikation-specialpaedagogik@rn.dk
oks.rn.dk

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
Tlf. 97 64 70 00
synoghoere@rn.dk
ishd.rn.dk

Aktivitets- og Botilbud – CDH
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Tlf. 97 64 72 00
cdh@rn.dk
ab-cdh.rn.dk

Undervisning og Behandling – CDH
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Tlf. 97 64 72 00
cdh@rn.dk
ub-cdh.rn.dk
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Specialbørnehjemmene
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
Tlf. 97 64 52 10
specialbornehjem@rn.dk
specialbornehjem.rn.dk

Fællesfunktionen
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Tlf. 97 64 72 00
kommunikation-specialpaedagogik@rn.dk
oks.rn.dk

