Lokalafdelinger

Fakta om hørenedsættelse hos børn

Høreforeningens lokalafdelinger yder støtte og vejledning om generelle hjælpemuligheder i lokalområdet.
Som medlem af Høreforeningen har I adgang til fore
ningens arrangementer over hele landet.
Find formanden for jeres lokalafdeling på
www.hoereforeningen.dk.
Se Høreforeningens arrangementer i kalenderen på
www.hoereforeningen.dk og i medlemsbladet ”hørelsen”.

Ifølge Sundhedsstyrelsen fødes der i Danmark hvert
år ca. 100 børn med dobbeltsidig hørenedsættelse
og 50 børn med enkeltsidig hørenedsættelse. Hertil
kommer de børn, der får konstateret høreproblemer
under opvæksten.
Flertallet af alle børn har haft væske i mellemøret,
der i en periode kan give nedsat hørelse.

Høreforeningen
+++ 5191 +++
2650 Hvidovre

Regionale aktivitetsudvalg
Når man har et handicap, er det godt at være sammen
med andre mennesker med samme problem. Høreforeningens udvalg for forældre med hørehæmmede børn
sørger for, at I kan møde ligestillede til sociale og fagligt
orienterede arrangementer – oftest på regionsplan.
Kontakt Hørehæmmede børns forældreudvalg på
hbf-udvalg@hoereforeningen.dk.

Kløverprisvej 10 B

Medlemsbladet ”hørelsen”
Oplysende hjemmeside
Kursustilbud
Høremæssig vejledning
Netværksgrupper
Samvær med ligestillede
Foredrag og andre arrangementer
Indflydelse i demokratisk organisation

Meld dig ind på www.hoereforeningen.dk eller ved at
indsende denne blanket:

O

- dit talerør

Kan dit barn
ikke høre?

HØREFORENINGEN STØTTER FORSKNING I
NEDSAT HØRELSE

Hørenedsættelse hos børn medfører
usikkerhed i hele familien.

Høreforeningen arbejder også for at lette overgangen fra
ung til voksen. Dette sker bl.a. i ungdomsudvalget, som tilbyder forskellige arrangementer for unge mellem 18 og 34 år.
Kontakt Ungdomsudvalget på
ungdomsudvalg@hoereforeningen.dk.

Et medlemskab af Høreforeningen giver disse fordele:

Høreforeningen

Høreforeningen
Kløverprisvej 10 B,
2650 Hvidovre

I Høreforeningen kan I hente råd og
information og få kontakt til andre
forældre med hørehæmmede børn.

Tlf. 36 75 42 00, telefontid hver dag 10-14
mail@hoereforeningen.dk

WWW.HOEREFORENINGEN.DK

Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

FAGLIGHED

FÆLLESSKAB

Høreforeningen arrangerer kurser og sammenkomster
specielt målrettet familier med hørehæmmede børn. I
samvær med ligestillede kan I her udveksle erfaringer,
råd og vejledning. I bliver en del af et netværk, hvor I kan
mødes med andre familier, der har erfaring med rettigheder i forhold til det offentlige system, og hvad I nu og
her kan gøre for, at jeres barn får lettere ved at kommunikere med omverdenen.
Både børn med høreproblemer og deres søskende har
brug for at spejle sig i andre, der er i samme situation. Til

www.hoereforeningen.dk

Fire gode råd:
1 Vær opmærksomme på, hvordan I bedst kan kommunikere med jeres barn.
1 Fortæl omgivelserne om jeres barns høreproblemer.
1 Kontakt socialforvaltning og PPR i jeres kommune
vedrørende støtte til jeres barn.
1 Få rådgivning om alternativ kommunikation og brug
det derhjemme. Der findes kurser i alternativ kommunikation, bl.a. TSK (tegnstøttet kommunikation) og
mundaflæsning.
1 Søg information, f.eks. på www.hoereforeningen.dk.
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Fødselskomplikationer
Medfødt arveligt høretab
Infektioner som f.eks. meningitis
Høretab som et af flere symptomer på en samlet lidelse
Strålebehandling, medicin eller skader ved uheld.

Siden januar 2005 er alle nyfødte i Danmark blevet screenet for høreproblemer. Ved screening finder danske hos
pitaler hvert år godt 50 børn, der allerede ved fødslen har
nedsat hørelse.
De fleste svært hørehæmmede og helt døve børn kan få
indopereret et cochlear implant, som genskaber en del af
lydopfattelsen. Størstedelen af disse børn kan lære at opfatte tale, men det skal understreges, at de fortsat har
brug for sproglig støtte under opvæksten. Ikke alle kan
profitere af en CI-operation.
Lovgivningen giver mulighed for flere former for støtte til
børn med handicap, herunder specialundervisning og
hjælpemidler. Som forældre skal I kontakte jeres kommune for at få støtte. I kan desuden få vejledning fra en specialinstitution. Der findes tre skoler med særlige tilbud til
børn med høreproblemer. Det er Aalborgskolen, Fredericiaskolen og Kastelvejens skole.

email: . ...........................................................................................................................................................................................................................

Men I er ikke alene. Høreforeningen har i mange år arbejdet for bl.a. hørehæmmede børns vilkår, og foreningens
forældre har mange erfaringer med, hvad det vil sige, at
have et barn med hørevanskeligheder.

I Høreforeningen arbejder vi for, at børn med hørehandicap får de bedste vilkår for at klare sig i tilværelsen. Det
sker gennem foreningens politiske arbejde og ved tilbud
til familierne.

Årsager til høreproblemer hos børn:

Postnummer, by:.................................... – ...............................................................................................................................................................

Når jeres barn har fået konstateret varige høreproblemer,
står I over for mange nye udfordringer. Høreproblemer
hos børn medfører et behov for støtte og kompensation
til udvikling af sociale og kommunikationsmæssige færdigheder. Og usikkerheden banker på: Fik vi nu fat i eksperternes oplysninger? Hvordan gør vi det bedste for vores barn?

Hørehæmmede børn er lige som andre børn. I dag bliver
næsten alle børn med hørevanskeligheder enkeltintegreret i dagsinstitutioner og skoler. Det betyder, at de møder
mennesker, som hverken har faglig eller personlig erfaring med nedsat hørelse. Men hørehæmmede børn skal
gives den samme adgang til oplevelser og stimulering
som andre børn. Det kræver en indsats fra både forældre,
fagfolk og andet personale at få barnets hverdag til at
fungere.

Varige høreproblemer kan variere fra lettere hørenedsættelser til døvhed. Høretabet betyder, at barnet hører tale
og andre lyde svagere og måske mere forvrænget end
normalthørende mennesker. Høretab kan delvist afhjælpes med høreapparater, men de kan ikke give barnet normal hørelse.

Adresse:.........................................................................................................................................................................................................................

I er ikke alene

De bedst mulige vilkår

Hvad er høreproblemer?

® Ja, jeg vil gerne være medlem af Høreforeningen. Send mig venligst materiale
Kontingent 250 kr. om året (2008)

har jeres barn svært ved at høre?
har i brug for mere viden og for at indgå
i et netværk sammen med andre børnefamilier i samme situation?

Høreforeningens arrangementer får børnene mulighed
for at spejle sig i hinanden og knytte nye venskaber.

Navn: .............................................................................................................................................................................................................................

www.hoereforeningen.dk

