Erhvervet Hjerneskade
Undervisningstilbud med fokus på
nyorientering efter en skade i hjernen

Kommunikation & Teknologi
Pedersholms Allé 50
7100 Vejle
76 81 55 50

Indhold
Kurserne henvender sig til personer med følgevirkninger efter en
erhvervet hjerneskade.
Kursernes formål er ny-orientering i egen livssituation samt
afklaring af egne ressourcer i forhold til job og uddannelse.
Undervisningen vil primært foregå på CSV, men på flere af
kurserne er der ture ud af huset som en del af undervisningen.
Der vil være hjemmeopgaver i forbindelse med flere af kurserne,
og der forventes et stabilt fremmøde.
Se kontaktoplysninger for VSU og K&T på bagsiden.

Kort om kurserne ved CSV Vejle - K&T
Fab-Lab
Kurset er for de borgere, der ønsker at lære programmerne til
3D og vinylskære.
Det er samtidig kognitiv træning, og man vil få den nødvendige
viden, så Spinderihallernes FAB-lab tilbud f.eks. kan benyttes.
Tid: 1 x 1,5 t.
Varighed: Efter aftale
Den Røde Tråd og Brug Brikkerne Bedst
Kurserne har særlig fokus på viden om hjernen, skjulte
handicap, identitet og nye strategier.
Tid: Den Røde Tråd 2 x 3,5 t. pr. uge
Tid: Brug Brikkerne Bedst 1 x 2 t. pr. uge
Varighed: 2 x 6 måneder
Forstå dine batterier
Kurset er viden om energiforvaltning og nye strategier.
Tid: 1 x 2 t. pr. uge
Varighed: 10 uger
Kommunikationshold
Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge
Varighed: efter aftale

Undervisning i iPad og PC
Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge
Varighed: efter aftale
Professionel hjernetræning
Kurset er hjernetræning på PC med hjemmeopgaver.
Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge
Varighed : efter aftale
Aktiv fritid
Kurset er for de borgere, der har deltaget på andre tilbud på
CSV Vejle, og som ønsker, at få en mere aktiv fritid, når CSV´s
tilbud afsluttes.
Tid: 1 x 2 t. pr. uge i 3 mdr.
Brush Up
Tilbud til kursister, der tidligere har deltaget på Den Røde
Tråd og afsluttet min. 6 mdr. siden. Udgangspunktet er
hverdagsdilemmaer, strategier og erfaringsudveksling.
Tid.: 1 x 2 t. pr. uge i 10 uger

Kort om kurserne ved CSV Vejle - VSU
Træn hjernen - brug kroppen
Kurset er fysisk træning med fokus på bevægelse, hukommelse
og opmærksomhedstræning.
Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge
Varighed: efter aftale
Billedkunst, Litteratur eller Kultur og Samfund
Alle tre kurser har det til fælles, at undervisningen tager afsæt i
et fag, men hvor fagene bruges til at afprøve sig selv i forhold
til at indgå i nye sammenhænge, få nye fritidsinteresser og
lære / genlære nye færdigheder.
Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge (Litteratur - tid: 1 x 2 t. pr. uge)
Varighed: efter aftale

Kurserne ved CSV Vejle - K&T
Kommunikation & Teknologi
tlf.: 76 81 55 50
Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

Kurserne ved CSV Vejle - VSU
Visitator Annette Prüsse
tlf.: 51 71 68 34
CSV Vejle tlf.: 76 81 55 55
Sted: Solsikkevej 6, 7100 Vejle

Transport
Bybus linje 7 holder lige ved adressen

Læs mere om CSV Vejle
csv.vejle.dk

