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Vedr. samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord- og Vesthimmerlands
kommuner i forhold til kompenserende specialundervisning for
voksne.
Redegørelse 2018
Jvf. samarbejdsaftalen mellem Mariagerfjord – og Vesthimmerlands kommuner skal CKU
Himmerland udarbejde en årlig redegørelse på grundlag af skolens aktiviteter med relevante
talmaterialer.
CKU Himmerland er underlagt skolens vedtægter med en skolebestyrelse bestående af 9
medlemmer.

Skolebestyrelsen
Vesthimmerlands Kommune:
(byrådet)
Mariagerfjord Kommune:
(byrådet)

Kirsten Moesgaard, Stationsvej 16, 9640 Farsø
Har ikke været repræsenteret i 2018

LO – Vesthimmerland:

Har ikke været repræsenteret i 2018

Dansk Handicap Forbund:

Kirsten Rytter, Strandvej 5, 9560 Hadsund
Merete Bennov, Mejsevej 39, 9600 Aars - Formand

Medarbejder repræsentanter:

Lonni Vandborg - Tillidsrepræsentant
Lise Ellingsøe - Sikkerhedsrepræsentant
Evan Nørgaard – Skoleleder

Elevrepræsentanter:

Louise Borregaard - elev CKU Himmerland (STUuddannelsen)

I møderne deltager desuden viceskoleledere Inge Svoldgård Larsen og Jan Riel
Christensen.

Styregruppen
Jens Ottesen, Mariagerfjord Kommune
Anders Norup, Vesthimmerlands Kommune
Evan Nørgaard, Skoleleder CKU Himmerland
Inge Svoldgård Larsen, Viceskoleleder CKU Himmerland
Styregruppen mødes to gange årligt eller efter behov. Der sikres dialog med henblik på
koordinering og målrettet justering af tilbuddene, således at der løbende er fokus på indhold,
kvalitet og udvikling.
Både styregruppen og skolen bestyrelse er særdeles aktive og inddrages i
beslutningsprocesserne gennem en aktivt og konstruktiv dialog med skolens ledelse.
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CKU Himmerland
CKU Himmerland har tre afdelinger: Asylskolen i Louns, STU uddannelsen i Arden og
Afdelingen for kompenserende specialundervisning for voksne. Det følgende omhandler
kompenserende specialundervisning for voksne.
CKU Himmerland har løst opgaven inden for den aftalte ramme i 2018 på kr. 6.084.120
fordelt ligeligt mellem Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Der er i 2018
solgt ydelser til andre kommuner for kr. 9.606.
Opgaven har bestået af råd, vejledning, udredning, undervisning og visitation – herunder
diverse administration.
Målgrupper - undervisningstimer
110 borgere fra Vesthimmerlands Kommune og 154 borgere fra Mariagerfjord Kommune har
fået kompenserende undervisning i 2018. Opgørelsen over undervisning er opgjort for
perioden 1. januar til 31. december 2018.
Undervisningen er fordelt mellem borgere med erhvervede hjerneskader (sproglige
vanskeligheder og kognitive vanskeligheder), generelle indlæringsvanskeligheder,
sindslidelse, stemmevanskeligheder, Parkinsonisme / sklerose, begyndende demens. Det
drejer sig bl.a. om udredning, test og ressourcebeskrivelse, tale- og stemmeundervisning,
undervisning i kompenserende strategier og kompenserende hjælpemidler m. m.
Behovene i de to kommuner er langt hen af vejen ens men dog er der forskelle. I 2018 har
der i Vesthimmerlands Kommune været en nedgang i elevantal fra 130 elever i 2017 til 110
elever i 2018. I Mariagerfjord Kommune har elevantallet været stort set uændret. Det har
betydet, at man i Vesthimmerland ikke har udnyttet rammen fuldt ud. Til gengæld har man i
Mariagerfjord gået ud over rammen.
Nedgangen af ansøgere i VHK skyldes, at der har været færre elever med erhvervet
hjerneskade. I 2017 var der 63, i 2018 var der 33. Denne nedgang er svær at forklare. De
trænende terapeuter, som arbejder med samme målgruppe i Sundhedscentret oplever det
samme. Hjerneskadekoordinator kan ikke give nogen forklaring, men kan konstatere, at
tilgangen af borgere med erhvervet hjerneskade kan variere meget fra år til år. I MFK har
man haft stort set samme tilgang af borgere med erhvervet hjerneskade. Glædeligt er det, at
der samlet set i de to kommuner i 2018 har været færre borgere, der har fået følger efter
erhvervet hjerneskade.
I målgruppen, borgere med begyndende demens, oplever vi en øget interesse. Det kan
skyldes øget fokus på demenssygdom i samfundet som helhed og begyndende erkendelse
af, at man med motion og undervisning kan gør en forskel. I Mariagerfjord Kommune har der
i forhold til de tidligere år været flere ansøgere. Det har også været medvirkende, at vi har
fundet et undervisningssted i nærmiljøet, idet vi tilbyder holdundervisning på biblioteket i
Hobro.
Det varieret fra år til år, hvor mange undervisningstimer der er målrettet elever med generelle
indlæringsvanskeligheder. I 2018 tilbød vi flere timer i Vesthimmerlands Kommune end i
2017, idet vi har haft kurser i IPad på beskyttet værksted i Ålestrup og i Løgstør. I
Mariagerfjord har niveauet været det samme som tidligere.
Ligeledes kan der være forskel på, hvor meget undervisning vi tilbyder elever med
sindslidelse. I 2018 var der i Mariagerfjord Kommune mindre undervisning til denne gruppe,
end der har været tidligere. Det skyldes at værestederne for sindslidende har været i en
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forandringsproces, og man har på værestedet Bazen i Hadsund ikke ønsket undervisning i
en for brugerne turbulent periode.
Behovet for kompenserende specialundervisning for voksne ændrer sig. Man bliver
opmærksom på nye grupper af borgere med forskellige vanskeligheder, som kan have gavn
af undervisning. En ny gruppe er mennesker med senfølger efter hjernerystelse – Post
Commotionelt Syndrom (PCS). Der er stadig megen usikkerhed i forhold til at diagnosticere
og behandle denne lidelse. Men på flere centre og skoler for specialundervisning i landet
tilbyder man undervisning, som kan kompensere for vanskelighederne. Vi følger udviklingen
og har i 2018 deltaget i en konference og har selv afholdt en temaeftermiddag om emnet. 2
undervisere har fået til opgave at uddanne sig indenfor området og at udarbejde et forslag til
et undervisningstilbud til PCS-ramte.

Personale
CKU Himmerland har ansat talepædagoger / logopæder og speciallærere med speciale
indenfor talevanskeligheder, sproglige vanskeligheder, læsevanskeligheder og erhvervet
hjerneskade. Der er tilknyttet almindelige lærere med andre faglige kompetencer. Endvidere
er der ansat sekretærer og pedel.
Vi er opmærksomme på, at vores undervisere har nogle udfordringer, idet man i løbet af en
uge har flere forskellige arbejdspladser, og idet man ofte kan være alene på arbejdspladsen.
Endvidere skal underviseren være klar til at modtage nye elever løbende og at forholde sig til
mange problemstillinger, til elever og pårørende, som kan være i meget svære
livssituationer. Af administrationen kræver det god planlægning at tilrettelægge
undervisningen, så der bliver taget hensyn til lokalitet, kørsel, undervisernes faglighed og til
de specielle hensyn, man må tage til mennesker med handicaps.
Vi forsøger derfor at tiltrække og fastholde personale, som kan magte opgaven, og at klæde
dem på professionelt. Vores undervisere har mulighed for supervision gennem CPP.

Kompetencer
Der arbejdes til stadighed på at sikre det faglige niveau gennem kurser, videreuddannelse,
supervision og netværkssamarbejde regionalt i Nordjylland og nationalt i DTHS.
I 2018 færdiggjorde en underviser diplomuddannelsen i specialpædagogik med speciale i
logopædi
I 2018 prioriterede vi netværkssamarbejde.
Vi deltog i DTHS´s netværksmøder indenfor talepædagogik. Emnerne var ”afasi”, ”kognitive
kommunikationsvanskeligheder” og ”stammen”
Vores sekretærer deltog i DTHS´s netværksgruppe for sekretærer..
Vi var aktive i vores nordjyske netværk. Vi afholdt en fælles pædagogiske dag med emnet
”Motivationsarbejde”
Vi deltog i samarbejde i netværksgrupperne ”erhvervet hjerneskade” og ”demens”
Vi deltog i netværksgruppe for ledere indenfor voksenspecialundervisning i Nordjylland.
Vi deltog i Ledersamrådets årlige møde.
Samarbejde
CKU Himmerland betjener to kommuner – Mariagerfjord og Vesthimmerland – og skal derfor
orientere sig i mange retninger og har dobbelt op af samarbejdspartnere.
Vores samarbejdspartnere er de samme som hidtil: hjerneskadekoordinatorer, terapeuter på
sundhedscentrene, demenskoordinatorer, psykologerne på CPP, sagsbehandlere i psykiatri
og handicap og på jobcentre. Vi synes stadig, at samarbejdet i begge kommuner er
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velfungerende. Samarbejdet på tværs af sektorer betyder, at vi tilsammen kan yde en mere
helhedsorienteret og sammenhængende indsats til gavn for begge kommuners borgerne.
Mens CKU Himmerland varetager de fleste opgaver indenfor tale- og stemmeundervisning
varetager Taleinstituttet / Hjerneskadecenter Nordjylland ydelser til borgere med højt
specialiserede eller komplekse problemstillinger. I 2018 henviste vi 7 borgere til
Taleinstituttet fra VHK, 10 fra MFK. (i 2017 var tallet 7 fra VHK og 6 fra MFK)

Lokaler
Undervisningen på CKU Himmerland foregår for de fleste borgere i Vesthimmerlands
Kommune i lokaler i Aars. For borgere i Mariagerfjord Kommune foregår undervisningen på
flere lokaliteter: STU- afdelingen i Arden, Kulturhuset i Arden, Hobro Sygehus og Hobro
Bibliotek. Dog kan det være en fordel at afvikle undervisningen tættere på borgeren f. eks. på
institutioner, beskyttede værksteder og væresteder for borgere med sindslidelse - samt i
enkelte tilfælde i borgerens eget hjem eller på plejehjem.
Vi vil gerne undervise tæt på borgeren, men det giver som tidligere nævnt nogle udfordringer
for underviserne. Vi vil gerne passe på dem og på deres faglige niveau og give dem
mulighed for fællesskab og faglig sparring. Så vi har i 2018 påbegyndt en proces, hvor vi
undersøger muligheden for et samlet undervisningssted i Mariagerfjord Kommune. Ved årets
slutning er der flere muligheder i spil.
I Aars er der påbegyndt etablering af et lydisoleret lokale til brug for stemmeundervisning.
CKU Himmerland udlåner lokaler til brug for andre. Dansk Handicap Forbund, Hjernesagen,
Hjerneskadeforeningen og Ældresagen bruger lokalerne til kurser, arrangementer og
samværsgrupper. Det giver mulighed for samarbejde, som kan gavne borgerne. Desuden
låner Ungdomsskolen i VHK lokalerne i Års to aftener om ugen. Ungdomsskolen har fået nye
lokaler og skal flytte i foråret.
Brugerundersøgelse
Undervisningen tilrettelægges og evalueres i dialog med borgeren, hvilket sikkert er
medvirkende til, at der i perioden ikke er modtaget klager fra borgere hverken over
undervisning eller over psykologbistand.
Vi har gennemført en brugerundersøgelse fra 1/1 til 11/10 2018. 73 har deltaget.
Undersøgelsen har været udarbejdet på en måde, så der er taget hensyn til at vores elever
ofte har kognitive og sproglige vanskeligheder. Derfor er der kun 5 spørgsmål og de er
formuleret, så de er lette at forstå. Undersøgelsen viser stor tilfredshed med undervisningen.
(se vedlagte)
Der kan hentes yderligere oplysning på skolens hjemmeside www.ckuhimmerland.dk og ved
henvendelse til undertegnede.
.

Evan Nørgaard
Forstander
CKU Himmerland
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