GENEREL INFORMATION

CENTER FOR KOMMUNIKATION
Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning
Kommune som driftsherre. CFK leverer ydelser efter Lov om
Specialundervisning for Voksne, Lov om Social Service §112-113
og i en vis udstrækning specialrådgivning efter Folkeskoleloven.
Endvidere kan vi tilbyde ydelser i henhold til Lov om Aktiv
Beskæftigelse.
Center for Kommunikation består af 5 fagafdelinger, beskrevet
nedenfor, samt et sekretariat.
Center for Kommunikation betjener borgere i Herning Kommune
samt i de kommuner, som har abonnementsaftale med Herning
Kommune.
Herning Kommune har abonnementsaftaler med Lemvig, Struer,
Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Holstebro kommuner.
Holstebro kommune står dog uden for samarbejdet på
hjerneskadeområdet.
Taleafdelingen
Taleafdelingen tilbyder udredning og afdækning af sproglige
problemområder samt undervisning, rådgivning og vejledning til
borgere med kommunikationsvanskeligheder, taleproblemer,
stemmelidelser og læsevanskeligheder.
I afdækningen anvendes anerkendte og standardiserede tests og
screeninger.
Synsafdelingen
Synsafdelingens tilbud retter sig mod børn og voksne, der har
nedsat synsfunktion eller en varig øjenlidelse.
Målet med indsatsen er at give synshæmmede borgere mulighed
for at fungere optimalt i dagligdagen.
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Handicapteknologiafdelingen
Handicapteknologiafdelingen arbejder med særlige IT-løsninger til
borgere med kommunikationshandicap. Hovedopgaverne er
rådgivning og vejledning, undersøgelse, afprøvning og behandling
af ansøgninger samt instruktion / undervisning i brug af bevilgede
hjælpemidler.
Afdelingen har desuden en permanent udstilling af hjælpemidler til
alternativ kommunikation og til alternativ betjening.
Hjerneskaderådgivningen
Hjerneskaderådgivningen har tilbud til voksne, der har fået en let til
middelsvær senhjerneskade.
Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og
vejledning af hjerneskadede.
Høreafdelingen
Høreafdelingens tilbud henvender sig voksne og børn med
høreproblemer og tinnitus.
Høreafdelingen giver rådgivning om brug af høreapparater og
pædagogisk opfølgning til nye høreapparatbrugere.
Der gives undervisning i tegnstøttet kommunikation, høretaktik,
kompenserende dansk og mundaflæsning, og der ydes rådgivning
om høretekniske hjælpemidler til såvel hørehæmmede som til
fagligt personale i kommunerne.
Ligeledes ydes specialrådgivning til døvblevne og hørehæmmede i
forbindelse med uddannelse, erhverv og revalidering /
arbejdsfastholdelse.
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Brahmsvej 8
7400 Herning
Tlf. 96 28 49 00
Fax 96 28 49 44
cfk@herning.dk
www.cfk-herning.dk

Telefontider: mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 – 14.00,
torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 13.00
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