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Frit valg af kommunikationscenter
Kommunerne har myndighedsansvaret for specialundervisning og hjælpemidler.
Kommunerne i Region Hovedstaden benytter forskellige institutioner til udredning af
borgernes behov og til at levere den bevilgede specialundervisning eller hjælpemidler.
Der er udarbejdet samarbejdsaftaler, som betyder, at du som borger frit kan henvende dig til et af de kommunikationscentre, der er i Region Hovedstaden.
Dog skal borgere fra Bornholms Regionskommune henvende sig til kommunens kommunikationscenter.
Kommunikationscenteret vil, hvis ansøgningen hører under det givne centers kompetenceområder, iværksætte en udredning, som derefter sendes til borgerens hjemkommune til afgørelse.
Hvis der er tale om behov for mindre omfattende forløb, kan undervisningsforløbet
normalt hurtigt sættes i gang. Hvis der er behov for mere omfattende forløb, vil det
kræve længere tid.
Hvad tager kommunikationscentrene sig af?
Du kan henvende dig til et af kommunikationscentrene, hvis du har funktionsnedsættelser af følgende art:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tale, sprog og stemmevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Psykisk udviklingshæmning
svære læse-skrivevanskeligheder
Hørevanskeligheder og døvblevne
Tinnitus og Meniere
varig betydelig synsnedsættelse
varigt nedsat kommunikationsevne som følge af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne

Der er forskel på, hvad de enkelte centre tager sig af. Det er kort beskrevet i det følgende. For mere information om de enkelte centres funktion, se venligst de anførte
hjemmesider.

Oversigt over kommunikationscentre
Kommunikationscenteret
Frederiksberg Kommune
Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 21 11 70; Fax: 38 21 11 69
E-mail: komcen@frederiksberg.dk
www.frederiksberg.dk/kommunikationscentret
Tilbyder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, rådgivning og vejledning.

CSV – Center for Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune
Frankrigsgade 4, 2300 København S
Tlf.: 32 86 06 86
Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj
Tlf.: 35 26 44 11
E-mail: csv@csv.kk.dk
www.csv.kk.dk
Tilbyder specialundervisning, specialpædagogisk bistand, rådgivning og vejledning til
voksne med syns- høre- og taleproblemer og psykisk udviklingshæmning.
Kommunikationscentret – Region Hovedstaden
Rygårds Allé 45, 2900 Hellerup
Telegrafvej 5, opg. 1, 1. sal, 2750 Ballerup
Tlf.: 4511 4600
E-mail: komcenter@hav1.regionh.dk
Høreområdet tlf.: 4511 4700
Tilbyder specialundervisning, hjælpemiddelvejledning og –afprøvning og anden specialpædagogisk bestand til børn og voksne med syns- høre-, tale- og kommunikationsproblemer.
Kommunikationscentret
Skansevej 2D, 3400 Hillerød
E.mail: kc-hil@hillerod.dk
Tlf.: 48 24 22 00
www.kc-hil.dk
Tilbyder specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand, rådgivning og vejledning til børn og voksne med syns-, høre-, tale- og kommunikationsproblemer.

