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 Mobil Arbejde

Udredning af skolebørn
Henvisningsskema

Udfyldes af tale-høre-ansvarlig i kommunen - i samarbejde med skole og forældre

 Mobil ArbejdeHjem

E-mail

CPR

CPR
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Elevens fulde navn 

CPR. nr. 

Adresse

Postnr. og by 

Klassetrin

Moderens fulde navn 

Adresse

Postnr. og by 

Telefonnummer 

E-mailadresse

Faderens fulde navn

Adresse

Postnr. og by

Telefonnummer

E-mailadresse

Myndigshaver(e)

Hjem

E-mail

Skole

Adresse

Postnr. og by 

Skolens  Tlf og E-mail 

Klasselærer navn 

Telefonnummer

Klasselærer i kommende skoleår

Fritidstilbud

Adresse

Postnr. og by

Telefon og E-mail 

Kontakperson

Telefon og E-mail

E-mail

E-mail

mailto:cfh@rsyd.dk
http://www.cfh.dk/


Center for Høretab 
Skolerådgivningen

Merkurvænget 2 
7000 Fredericia 

cfh@rsyd.dk 
www.cfh.dk 
9944 3333 

Side 2 / 4

E-mail

E-mail

E-mail

Ønsker til udredningsforløbets indhold

Kommune 

PPR

Adresse

Postnr. og by

Talehørekonsulent navn

Telefon og E-mail

Undervisende talehørelærer

Telefon og E-mail

 Psykolog (hvis relevant)

Telefon og E-mail

HA/CI 
Højre: Fabrikat type
Venstre: Fabrikat type

NejBruges der kommunikationsteknisk udstyr i undervisningen? Ja 

Hvis JA:

Fabrikat:  Type

Fabrikat Type

Lærermikrofon - 

Elevmikrofon(er) -
Andet:
Medsend evt. fotos af udstyret.

Bag øret  i øret CI BAHAS

_________________________________________________________________________________________________

Elevens hørelse, høreapparat/CI og øvrige kommunikationstekniske udstyr
Høremæssig status:
Oplysninger (pædagogblad og audiogram) fra høreklinik/audiologisk afdeling/CI-center vedlægges

Baggrund for henvisningen:

Begrundelse for ønsket om udredning

Hvilkken høreklinik er eleven tilknyttet?

__________________________________________________________________________________________________
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Oplysninger om eleven - udfyldes i samarbejde med skolen
Undervisningsmæssig status: Elevplan vedlægges
Elevens faglige niveau

Hvordan opleves høretabet at indvirke på skolearbejdet

Elevens sociale kompetencer:

Elevens forhold til børn og voksne i skolen

Eventuelle støtteforanstaltninger

Er der andre årsager end høretabet, der indvirker på barnets funktionsniveau?

Sproglige og talemæssig status (bilag vedlægges)

Indersøgelser og tests. (Kopi af bilag/rapporter)

Pædagogiske

Psykologiske

Motoriske

Lægefaglige

Hvilke tiltag har der været iværksat lokalt?

mailto:cfh@rsyd.dk
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Oplysninger om barnet - Udfyldes af forældre
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Barnets forhold til børn og voksne i hjemmet

Hvordan har i som forældre mulighed for at støtte jeres barn?

Synsmæssig status:   Hvornår er det sidst blevet undersøgt?

Tilladelse til at indhente yderligere oplysninger,
pædagogisk, psykologisk og lægefagligt Ja Nej

Udredningen er i overensstemmelse med vore ønsker, 
og vi er indforstået med, at den afsluttende rapport, der udarbejdes efter udredningen 
videresendes til os, skole, pædagogisk psykologisk rådgivning og høreklinik/CI-center.

Dato

Underskrift
(Forældre) ___________________________________________________________________________________________________________

Er der behov for tolk? Ja Nej

__________________________________________________________________________________________________

Hvis ja - Hvilket sprog 
__________________________________________________________________________________

Kommunal henvisning ved tale-hørekonsulent:
Dato: _____________________________

Underskrift og stempel: ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Henvisningsskemaet sendes til:

Center for Høretab
Skolerådgivningen
Merkurvænget 2
7000 Fredericia

Eller sendes elektronisk til inge.vesterlund.jensen@rsyd.dk

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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