
Kongsgård sKolesenter
Avd. spesialundervisning for voksne

nye muligheter

oppveKst





hvem kan søke?
Dette er et gratis tilbud til voksne i kristiansand som trenger  
spesialundervisning på grunn av: 

1. Hørselsvansker 

2. Mobilitetsvansker

3. språk-, tale- og stemmevansker

4. Lese- og skrivevansker/matematikkvansker

5. Generelle lærevansker

6. kognitive vansker 

7. kommunikasjonsvansker

8. Psykiske vansker

hvA sLaGs tiLbuD? 
Du kan få: 

• Opplæring

• Veiledning

• kartlegging/vurdering

hvordAn søke? 

se baksiden for kontaktinformasjon. 

Du kan også gå inn på skolesenterets hjemmeside: www.konse.no.  
under spesialavd. finner du søknadsskjema som kan fylles ut elektronisk.

Opplæringen kan gis som enetimer 
eller i en liten gruppe. 

Vi tilpasser tilbudet til den enkeltes 
ønsker, behov og forutsetninger.

nye muligheter





2 
har du nedsatt synsevne? 

Ønsker du å forflytte deg mer selvstendig? 
har du hatt et ublidt møte med en lyktestolpe? 
har du noen gang kommet for sent til en avtale  
fordi du ikke fant veien?

mobilitetspedagogen gir opplæring i mobilitet. Målet for opplæringen  
er at du skal kunne forflytte deg på en mest mulig selvstendig, effektiv  
og sikker måte fra et sted til et annet.

• Hjelp til å lære å gå ulike ruter; Hjemmefra til butikken, postkassa,  
busstoppet osv.

• Lære teknikker for å orientere deg lettere både innendørs og utendørs.

• Opplæring i stokkteknikker, ledsagerteknikker, beskyttelsesteknikker  
og orienteringsteknikker. 

MObiLitetsVansker

hørselsavdelingen gir tilbud til voksne med ned-
satt hørsel. tilbudet kan være:

• Lyttetrening for voksne som har fått cochleaimplantat (Ci). 

 etter operasjonen skal Ci-brukeren trenes opp til å tolke det nye  
lydbildet. Målet er å forstå tale og omgivelseslyder på nytt. for å  
oppnå dette kreves det systematisk lyttetrening som er tilpasset  
den enkeltes lytteferdighetsnivå. 

• Hørselshemmede med store utfordringer knyttet til grunnleggende 
ferdigheter eller høreapparatbruk, kan også søke om timer hos  
audiopedagog.

• Gruppeundervisning for hørselshemmede voksne med tilleggs- 
handikap (”tirsdagsgruppa”). Hovedmålet er å vedlikeholde og  
videreutvikle tegnspråkferdighetene. Det skapes i et tegnspråkmiljø 
der det er naturlig å kommunisere på tegnspråk, og der deltakerne 
opplever noe sammen på et språk de har mulighet til å forstå.

HørseLsVansker 1



sPråk-, taLe- OG steMMeVansker 3
vi gir tilbud til personer som har språk-, tale- og  
stemmevansker som følge av sykdom eller skade.

Afasi er en språkforstyrrelse som kan gi vansker med å snakke, skrive, 
lese og forstå. Disse vanskene kan opptre kombinert eller uavhengig av 
hverandre, i større eller mindre grad.

dysartri er en talevanske som gir problemer med uttalen på grunn 
av lammelser eller koordineringssvikt i talemuskulaturen.

dysfagi er en svelgevanske som i større eller mindre grad gir problemer  
med å spise og drikke.

stemmevansker. Den som har stemmevansker kan blant annet føle 
stemmetretthet, eller ha hørbare stemmeavvik som heshet, svak 
stemme eller helt/delvis bortfall av stemmen.

taleflytvansker. stamming kjennetegnes ved tempoforstyrrelser som 
full stopp, gjentakelser, forlengelser av lyder, stavelser eller ord.  
Det kan ofte medføre kroppslige og/eller følelsesmessige reaksjoner.  
Løpsk tale er en annen form for taleflytvanske.

4 Lese- OG skriVeVansker/  
MateMatikkVansker
vi hAr tilbud for deg som
• Har vansker med å forstå eller 

huske det du leser

•  Leser for sakte til å oppfatte  
tekst på tV 

•  Vil bli bedre til å skrive

•  trenger hjelp for å lære  
lettere (studieteknikk)

•  Har vansker med å fylle ut  
skjemaer og blanketter

Kurs i tAllbehAndling

•  for deg som vil lære mate- 
matikk for hverdagslivet

•  når arbeidslivet krever regne-fer-
digheter som du ikke behersker

•  for deg som trenger et oppfrisk-
ningskurs som forberedelse til 
videre utdannelse eller kurs







5 GenereLLe LæreVansker

vi gir tilbud til voksne som har spesielle behov for å 
utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter 
og kunnskaper.

tilbudet KAn være
• Opplæring i alternativ og  

supplerende kommunikasjon

• Videreutvikle språk- og samtale-
ferdigheter

• Lese-/skriveopplæring

• Matematikkopplæring (f.eks. å 
oppøve ferdigheter i forhold til 
tallforståelse, penger, tid, klokke 
og praktisk/nyttig regning.)

• samfunnsorientering

• engelsk

• Dataopplæring (tekstbehandling, 
e-post, internett)

• aktuelle tema (f.eks. kropp, helse, 
kosthold, daglige gjøremål)

• Opplæring i å organisere hverdagen 
(som ukeplaner/dagsplaner,  
bruk av tidshjelpemidler)

kOGnitiVe Vansker6
etter en ervervet hjerneskade kan det oppstå vansker 
som kan føre til ulike behov for hjelp knyttet til tidsfor-
ståelse, oversikt og struktur i hverdagen. 

skaden kan komme som følge av alvorlig sykdom eller ulykke.  
ervervet hjerneskade er en samlebetegnelse på ikke-medfødte
hjerneskader.

tilbudet KAn være: 
• Veiledning av personale/pårørende

• Veiledning i forbindelse med  
valg av produkt og søknad om  
hjelpemidler

• konsentrasjonstrening

• Hjelp til planlegging

• Hukommelsestrening

• Opplæring i bruk av  
hjelpemidler

• Opplæring i bruk av data 



har du psykiske vansker og behov for spesielt tilrette-
lagt undervisning i grunnskolefag eller grunnleggende 
ferdigheter? vi har kanskje tilbud som passer for deg.

tilbudet KAn være:
• Datakurs - grunnleggende dataferdigheter i tekstbehandling  

og internett 

• Diverse grunnskolefag - individuelt eller i liten gruppe ved  
skolesenteret

• Diverse grunnskolefag - i gruppe ved Huset  
(et kommunalt aktivitetssenter i Vågsbygd)

• Lese- og skrivetrening - individuelt eller  
i liten gruppe ved skolesenteret

Psykiske Vansker8

7 
helt eller delvis bortfall av tale fører til  
behov for andre uttrykksformer.  

Alternativ og supplerende kommunikasjon (AsK) kan være et alternativ for 
deg som trenger å kommunisere med hjelp av bilder, symboler, bokstaver 
og tekst – via enkle talemaskiner eller mer avanserte hjelpemidler. 

du KAn få opplæring i:
• tilpasning og bruk av kommunikasjonshjelpemidler etter  

individuelle behov

• Veiledning til personale og pårørende vedrørende valg og  
bruk av kommunikasjonshjelpemiddel

kOMMunikasjOnsVansker





kOntakt
åpningstider  
kongsgård skolesenter
Mandag – fredag / 08.00 – 15.00

besøksadresse
kongsgård skolesenter
kongsgård allé 20
4632 kristiansand

postadresse
kongsgård skolesenter
Postboks 417 Lund
4604 kristiansand

telefon
sentralbord: 38 10 78 00 
faks: 38 10 78 05

e-post: kongsgard@ 
kristiansand.kommune.no

internett 
www.konse.no 
www.kristiansand.kommune.no

Avd. spesialundervisning  
for voksne

Kongsgård skolesenter har tilbud til  
norske og minoritetsspråklige elever: 
• spesialundervisning for voksne
• Opplæring i norsk for minoritetsspråklige
• språk- og arbeidstrening for  

minoritetsspråklige
• Grunnskoleopplæring for voksne
• Opplæring av barn og voksne med  

hørselsvansker

senteret har også kurs- og konferanselokaler 
for utleie.
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