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På SommerHøre-
Kurset får børn og 
unge mulighed for at 
møde jævnaldrende 
med samme udfordrin-
ger og samtidig lære mere 
om og få større erkendelse 
af eget høretab, hvor fælles-
skab er i fokus.

Aldersgruppe: 
   Børn og unge 

   5.- 9. kl.
   med høretab

Hvornår: 
  27. juni - 1. juli 2021

Hvor:
  Frijsenborg Efterskole

  Finlandsvej 5
 8450 Hammel



Frijsenborg Efterskole har arbejdet 
med inklusion af unge med høretab 
i en lang årrække. Vores fokus er at 
skabe rammerne for et fællesskab 
for unge med og uden høretab, hvor 
faglige ambitioner og trivsel er helt 
afgørende. 

Vi har uddannet personale, der både 
teoretisk og praktisk er vant til at 
arbejde med unge med høretab. Vi 
forstår, hvorfor man kan blive træt 
efter en ”lytte-tung” undervisnings-
time, hvor irriterende det er, når 
høreudstyret ikke virker, hvorfor der 
ikke skal skramles med papir, når 
nogen taler - og ikke mindst ved vi, 
at trivsel hænger nøje sammen med 
at kunne lære noget, og derfor væg-
ter vi fællesskabet ualmindelig højt.

På sommerkurset lægger vi vægt på, 
at børn og unge oplever et fælles-
skab, hvor høretab er en selvfølge, og 
hvor de andre deltagere og personale 
naturligt tager de hensyn, der er 
behov for. 

På kurset bliver eleverne inddelt i 
mindre grupper. Gruppens elever 
bor sammen og er sammen i den 
daglige undervisning. Der vil være 
mulighed for at prøve nogle af 
skolens linjefag, som beskrevet på 
næste side. I løbet af kurset vil vi 
arbejde med følgende indhold:
 
• Forståelse og accept af den 

enkelte 

• Møde andre børn og unge med 
høretab 

• Lære mere om eget høretab gen-
nem interview med hver enkelt 
deltager. Her vil bl.a. undervist i 
elevens egen hørekurve. 

• Fælles workshops omkring det 
at have høretab. 

• Linjefag

Tidligere efterskoleelever, som også 
har et høretab, vil hjælpe os med alt 
det praktiske men vil også være en 
slags rollemodeller for kursusdelta-
gerne. 

Kvalificeret undervisning

Kursusindhold



FOTO
Lær at tage et godt billede med et 
spejlreflekskamera. Du må gerne 
selv have med, men skolen har 
også til at låne.

FRILUFTSLIV
Lugten af bål og snobrød. Her 
kommer du til at opleve naturen. 
Vi skal snuse til nordisk friluftsliv 
og bushcraft.

IDRÆT
Vi skal bruge kroppen og være 
aktive med og uden bold. Samspil 
er i fokus, når vi blander sved og 
latter.

KOK AMOK
Der bliver måske røg i køkkenet, 
når vi skal lave mad i et rigtigt 
storkøkken. Vi prøver kræfter med 
både middagsmad og kager.

KUNST
Kreativitet kan have mange ud-
tryk. Vi skal lege med forskelligt 
materiale og slippe fantasien løs 
gennem farver og former.



t

PROGRAMSøndag d. 27. juni:
 15.00 Fælles velkomst for dig og 

  dine forældre.

Mandag - onsdag:
  Et varieret program, hvor
   du kan prøve to af 
  linjefagene (vælges ved 
  tilmelding), der vil 
  også være samlinger, 
  sang og masser af 
  fællesskab.

Torsdag:
15.00 Afslutning med forældre

  

Tilmelding: 
senest 17. maj 2021 
 
www.fus.dk 
under kurser i menulinjen

Hørekurve vedhæftes ved 
tilmelding

Deltagerbetaling: 
3.000 kr.

Dækker kost, logi, 
undervisning og alle øvrige 
udgifter. (betales ved tilmelding)

Deltagerbrev
Senest 2 uger før kursusstart 
sender vi et deltagerbrev med et 
ugeprogram, praktiske oplysninger, 
en deltagerliste og pakkeliste.

SommerHøreKurset er tilrettelagt 
i samarbejde mellem Frijsenborg 
Efterskole  og PPR-konsulent 
Søren Nyholm.

For spørgsmål eller yderligere 
information kontakt kursusleder
 

 Rasmus Bejder
 rb@fus.dk
 tlf: 2991 2746


