
 

 

 

 

CSU Holbæk, Kommunikationscentret  

DET NEUROPÆDAGOGISKE UNDERVISNINGSTILBUD 

Undervisningen varetages af hjerneskadeteamet  

på CSU - Holbæk.  

Det består af talepædagoger, fysioterapeut, speciallærere  og  

pædagogisk psykolog  med specialer i neuropædagogik.  

Teamet modtager supervision af en neuropsykolog. 

 

CSU - Holbæk afholder også kurser for pårørende og 

plejepersonale. 

FIND VEJ TIL OS 

Gå fra parkeringspladsen op ad stien, forbi bommen og drej til venstre 

Følg fortsat stien - hvor den drejer mod venstre finder du  DNU 

SP 13 

For borgere i Holbæk og Odsherred Kommune 

CSU Holbæk, Kommunikationscenteret 
 

                       Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud 
 

Seminarieparken 2, SP13 
4300 Holbæk 

 
                          Mail: CSU-DNU-HJERNESKADE@holb.dk  

                        Tlf.nr.: 7236 3607 



 

Undervisningen tilrettelægges individuelt for den enkelte 

kursist og foregår på mindre hold med evaluering hver 6. måned. 

Der vil være mulighed for en eller to undervisningsdage pr. uge,  

afhængig af  dine ressourcer og plads på holdene. 

Undervisning  finder sted på CSU Holbæk i  hverdagene  

fra 09.00-12.30 

Undervisning er gratis for kursisterne  

Transport aftales individuelt  

Undervisningsområder: 

 

Kommunikation 

Computer/mobiltelefon/
IPAD 

Køkkenværksted 

Musik & sang 

Værkstedsfag 

Brug af kalender 

Orientering 

 

Livet set fra oven 

Læsning/skrivning/
regning 

Læs og skriv med IT 

Krop & Bevægelse 

Gangtræning 

Cykeltræning 

Rådgivning og vejledning 

Undervisning: 

 

Du kan være ramt af en blodprop eller en blødning i hjernen,  

have været udsat for en ulykke eller have haft en tumor i hjernen. 

Vanskelighederne viser sig måske først, når du har været hjemme   

i et stykke tid. 

Måske har du problemer med: 

 at huske 

 at koncentrere dig 

 at udvise initiativ 

 udtrætning  

 at finde ud af, hvem jeg er (identitetsproblemer) 

 at udtrykke dig (kognitive kommunikationsvanskeligheder) 
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 Har du følger efter en skade i hjernen? 

 

 

 

 

 

 

På CSU - Holbæk søger vi gennem målrettet rehabiliterende 

undervisning at afhjælpe og begrænse følgerne af en pludselig 

opstået hjerneskade, og vejlede dig  til at ”genstarte” din 

hverdag og genfinde livet. 

Undervisningen har omdrejningspunkt i kognitive og identitets-

mæssige problemstillinger, og sigter mod, at du igen overtager  

styringen af dit eget liv ud fra de givne muligheder. 

CSU – Holbæk optager ikke: 

personer med progredierende hjernesygdomme. 

personer med et aktivt misbrug 

Hvordan: 

Alle kan henvende sig. Umiddelbart efter henvendelse 

afholdes et visitationsmøde, hvor det aftales, hvornår 

undervisningen starter. Der kan dog vise sig at være venteliste. 

 

For at kursisten skal få et optimalt udbytte af 

undervisningen, forventer vi, at pårørende /plejepersonale 

er indstillet på at blive inddraget i undervisningen i et vist omfang. 


