Nyoppdaget hørselstap
Strakstilbud: tidlig informasjon,
råd og veiledning til foreldre

STRAKSTILBUD
- et tilbud til foreldre som har barn
med nyoppdaget hørselstap.
Som foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap er
det naturlig å ha mange spørsmål.
Hvordan kan vi kommunisere med barnet vårt?
Kan barnet vårt lære å snakke?
Hvilke muligheter finnes det for barnet?
Vil barnet ha nytte av høreapparater?
Finnes det operasjoner som hjelper?
Hvor kan vi søke råd?
Gjennom strakstilbudet kan du få svar og veiledning.

HVA INNEHOLDER STRAKSTILBUDET?
Strakstilbudet er én eller flere samtaler med foreldre til barn
med nyoppdaget hørselstap. Det gis informasjon og veiledning
tilpasset foreldrenes behov og situasjon så raskt som mulig etter
at hørselstapet er stadfestet.
Samtalen(e) kan omfatte bl.a. tema som:
Samspill og kommunikasjon
Språkutvikling
Pedagogiske tilbud for barn med hørselstap
Veilednings- og kurstilbud for foreldre

Gjennom strakstilbudet kan foreldre også få hjelp til å ta kontakt
med kommunen for videre oppfølging. Eventuell rådgivning/
veiledning og kurs til barnehage og foreldre fra Statped kan
settes i gang etter søknad fra kommunen.
Samtalen(e) kan finne sted i familiens hjem, på den lokale
helsestasjonen, PPT-kontor eller i Statpeds lokaler.
HVORDAN FÅR JEG STRAKSTILBUDET?
Statped vil informere høresentralene og helsestasjonene om
tilbudet. Disse kan bidra til å opprette kontakt med Statped.
Foreldre kan også selv ta direkte kontakt med Statped.
Det er ikke nødvendig å sende inn
søknad for å få Strakstilbud.

Les mer på www.statped.no/strakshorsel

Statped er en nasjonal etat
som gir spesialpedagogiske tjenester
til kommuner og fylkeskommuner. Statped
er en del av opplæringssektoren og bistår
kommunene med å tilrettelegge opplæring
i samarbeid med PP-tjenesten.
Strakstilbud tilbys ved nyoppdagete
funksjonsnedsettelser hos barn, unge
og voksne. Tilbudet gir brukere, pårørende
og samarbeidspartnere informasjon, råd
og veiledning. Dette gis så raskt som mulig
etter henvendelse og krever ikke søknad.
Lurer du på noe, gå inn på
www.statped.no
eller ta kontakt med oss på
telefon 02196
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