Velkommen
til Planethuset
- midlertidigt botilbud for unge
med høretab og særlige behov
Med mulighed for STU
eller kompenserende
voksenundervisning
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Vi støtter dig i at bestemme i dit eget liv
Botilbuddet Planethuset er for dig, der er fyldt 18 år, er døv, har
høretab eller CI og særlige behov og endnu ikke er helt afklaret
med, hvad du vil i fremtiden. Vi kan give dig den vejledning og
støtte, du har brug for, når du skal videre i dit eget liv.
Hvis du har brug for STU eller kompenserende voksenundervisning,
mens du bor på Planethuset, kan du også få det her hos os.
Både på Planethuset og i Undervisningsafdelingen bruger vi
tegnsprog, tegnstøttet dansk eller talt dansk. Vi stiller krav til dig,
fordi vi ved, du kan. Men kravene til dig bliver aldrig større, end
du kan klare, og vi støtter og vejleder dig i den grad, som du har
behov for.
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Miljøet på Planethuset og i Undervisningsafdelingen er lille og
overskueligt, så du kan være helt tryg. Her er masser af genkendelighed, struktur og stabilitet, og personalet brænder for at
hjælpe dig.
I denne folder får du et indblik i, hvordan vi på Planethuset og
i Undervisningsafdelingen i samarbejde med dig kan styrke din
personlige, sproglige, sociale og faglige udvikling. Alt står ikke
i folderen, så du må meget gerne kontakte os, hvis du vil vide
mere. Kontaktoplysningerne står på bagsiden. Vi er klar til at
mødes med dig, så vi sammen kan få lagt en god plan for dit
ophold her hos os.

”

Jeg er glad for at bo på
Planethuset, fordi pædagogerne
hjælper og støtter mig
(Niklas, bor på Planethuset)
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Din personlige udvikling
Du bestemmer i dit liv. Vi tager udgangspunkt i det, du vil og kan,
og ud fra det arbejder vi med din personlige udvikling sammen
med dig. Vi støtter dig i at tage ansvar for dig selv og din hverdag.
Du vil f.eks. selv skulle sørge for at komme frem og tilbage til
fritidsaktiviteter, planlægge indkøb og maddage, tøjvask, rengøring,
personlig hygiejne, styre din økonomi mv.
Mange af aktiviteterne i Planethuset skal du desuden tage ansvar
for sammen med dine bofæller. Vi er nemlig ret sikre på, at hver
enkelt vokser i forpligtende fællesskaber.

”

Jeg har lært noget nyt på
Planethuset. For eksempel praktiske
ting som at gøre rent, vasketøj,
lave forskellig aftensmad.
Har også lært at tage hensyn til dem,
jeg bor sammen med
(Niklas, bor på Planethuset)
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Din sproglige udvikling
Vi ved, at sproglig udvikling er vigtig for dig og for din deltagelse
i samfundet, også efter din tid på Planethuset. Derfor arbejder vi
med at styrke dit sprog, både i dagligdagen på Planethuset og i
undervisningen.
Miljøet her hos os understøtter tegnsprog, tegnstøttet kommunikation og anden visuel kommunikation, og vi er eksperter i at
udvikle dit sprog og din kommunikation i samarbejde med dig.
Uanset, hvilken grad af høretab du har, og uanset, hvilken sprogkode du bruger, hvilke hørestrategier, taktikker, hvilket tegnsprogsniveau mv., du har brug for.

”

Voksenundervisningen er
god for mig, fordi jeg lærer mere
matematik, nye ord, mere dansk.
Nu er jeg blevet god til at holde
regnskab med mine penge
(Emilie Mia, bor på Planethuset)
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”

Jeg kan godt lide, når vi på
Planethuset hygger i den samlede
gruppe, spiller spil, er på ture, biograf,
restaurant eller kører til stranden
(Emilie Mia, bor på Planethuset)

Din faglige udvikling
Hvis du vil have undervisning, mens du bor på Planethuset,
tilbyder vi bl.a. STU og kompenserende voksenundervisning.
Vi underviser bl.a. i dansk, regning, engelsk, motion, selvindsigt,
fritidsliv, ikt og pc, og formålet med det hele er at gøre dig klar
til voksenlivet. Undervisningen hos os er tilpasset dig, dine behov,
interesser og forudsætninger. Vi vil udfordre dig og præsentere
dig for bl.a. gruppearbejde, klasseundervisning, en-til-en undervisning mv. Men vi vil ikke kræve mere af dig, end vi ved, du kan
klare.
Dine faglige mål opstiller vi i samarbejde med dig og med udgangspunkt i dine ønsker og forudsætninger. Vi samarbejder også med
UU Aalborg, Aalborg Kommunes døvekonsulenter og andre, så vi
kan hjælpe dig med alle aspekter af uddannelses- og arbejdslivet.
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De fysiske rammer
På Planethuset får du dit eget værelse, mens du deler køkken og
bad med 2-3 andre. Vi har indrettet huset således, at der er taget
mest muligt hensyn til dit høretab og evt. andre særlige behov. Vi
har både på Planethuset og i Undervisningsafdelingen betydeligt
fokus på, at det auditive og det visuelle miljø er i orden, så du
kan koncentrere dig om samværet, hyggen, kommunikationen og
undervisningen.

”

I fritiden er det fedt,
at vi selv kan bestemme,
hvad vi skal lave
(Niklas, bor på Planethuset)
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Planethuset, Aktivitets- og Botilbud - CDH
- Midlertidigt §107 botilbud for unge over 18 år med høretab og særlige behov. Det er muligt at tilvælge STU
eller kompenserende voksenundervisning.
- Vi optager beboere fra hele landet.
- Hvis du er interesseret i at flytte til Planethuset, skal du kontakte din sagsbehandler.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Undervisning og Behandling - CDH
- 3-årig ungdomsuddannelse for unge i alderen 16-25 år med høretab og særlige behov.
- Du kan blive optaget på STU via Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kompenserende voksenundervisning, Undervisning og Behandling - CDH
- For alle voksne med behov for visuel støtte og/eller kompenserende strategier, når nyt stof skal tilegnes.
- Du kan blive optaget på voksenundervisningen ved at udfylde
et matchningsskema, som du finder på vores hjemmeside,
ub-cdh.rn.dk.
Hvis du vil vide mere, så kontakt
tilbudsleder Lotte Hornung
mail: l.hornung@rn.dk
tlf.: 97 64 72 11.
Aktivitets- og Botilbud – CDH samt Undervisning og Behandling – CDH
er en del af Området for Kommunikation og Specialpædagogik,
Specialsektoren, i Region Nordjylland.
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