
Center for Specialundervisning  
for Voksne 
Afdelingen for senhjerneskadede 

Specialundervisning  

for voksne med en  

senhjerneskade 

Sådan kommer du i gang 

 

Vi begynder altid med en samtale, hvor vi i fællesskab tager udgangspunkt i dine 

behov, forudsætninger, ønsker og mål. Derved finder vi frem til, hvilke mål du 

skal have for undervisningen. Det er gratis at deltage. 

 

 Blandt vores fag/emner er: 

 Dansk 
 Regning 
 Kommunikation 
 Kognitiv undervisning 
 Samfundsfag  
 Billedkunst 
 Krop og bevægelse 
 EDB 
 Musik 
 Madlavning 
 Afasiundervisning 

 

Kontoret har åbent alle hverdage fra 08.00 til 13.00.  

Ring til os på tlf.: 63 75 39 00 

eller til leder Anders Thomsen på tlf.: 63 75 39 09 /E-mail: asth@odense.dk  

Vores undervisningslokaler ligger på Rismarksvej 80 i Odense V og på Odensevej 

29B i Assens. 

Få flere oplysninger på www.CSV-Odense.dk 

Center for Specialundervisning for Voksne 
Rismarksvej 80 
5200, Odense V 

mailto:asth@odense.dk


Undervisningsområder 

Vores undervisning foregår inden for fem hovedområder: 

 

Om CSV 

CSV er en rummelig skole, hvor vi har en god og rolig 
omgangstone. Hos os bliver der altid taget udgangspunkt i 
dig og det, du har brug for at lære. Vi er her for at hjælpe 
dig med at nå de mål, som vi sammen har sat. 
 

Undervisningen 

Vi tilbyder kompenserende specialundervisning for 
voksne. Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle behov og 
har som mål at bringe dig videre efter skaden.  

Undervisningen kan foregå individuelt eller på små hold 
og finder sted i dagtimerne typisk mellem klokken 9-14. 
 

Om personalet 

I afdelingen for voksne med senhjerneskader er der 
tilknyttet 5 lærere og en pædagogmedhjælper med 
speciale inden for området. Desuden har afdelingen 
tilknyttet en audiologopæd, der primært arbejder med at 
afhjælpe kommunikationsvanskeligheder. 

”Som kursist på CSV har 

jeg uden tvivl fået nogle 

helt nye kompetencer og 

perspektiver i mit liv, og 

jeg er blevet bedre til at 

acceptere min 

hjerneskade. 

Ved at starte i skole føler 

jeg, at jeg har fået mit liv 

tilbage. Jeg er gladere og 

har fået meget mere 

energi til at være sammen 

med min familie. Jeg er 

ikke kun stemplet som syg, 

men har indhold i min 

tilværelse”. 

- Jette, 43 år. Kursist på 

CSV efter hun fik en 

blodprop i hjernen. 

CSV byder velkommen 
 

Er du på vej videre i livet, efter du som ung eller voksen har erhvervet en hjerneska-
de efter en blodprop, hjerneblødning, et uheld eller andet? Oplever du, at hjerne-
skaden har givet dig synlige eller usynlige vanskeligheder?   

Så har CSV et tilbud om undervisning til dig sammen med andre i samme situation, 
hvis du bor i Odense, Assens eller Nordfyns kommune.  


