Til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR)
Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Kontor for SPS og
Tværgående jura

Orientering om PPR’s betjening på frie grundskoler, efterskoler og
frie fagskoler med elever med behov for høretekniske hjælpemidler
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har pr. 1. februar 2017 indgået
rammeaftale om levering af høretekniske hjælpemidler med Tonax A/S.
Elever optaget på frie grundskoler og frie kostskoler er omfattet af denne
rammeaftale, idet skoleområderne er omfattet af den specialpædagogiske
støtteordning, der administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Årsagen til denne orientering skyldes, at der på det frie skoleområde sker
udredning af elevernes behov for støtte via PPR. PPR har mulighed for
at anbefale skolen en nærmere udredning af elevens behov for det specifikke høretekniske udstyr, hvorefter skolen tager kontakt til styrelsen.
Det er styrelsen, der varetager administrationen af den specialpædagogiske støtteordning, herunder bevilliger om tilskud til dækning af frie skolers udgifter til høretekniske hjælpemidler. Styrelsen anviser alle skoler,
omfattet af den specialpædagogiske støtteordning, hvilken leverandør der
skal anvendes, og såfremt skolen skal kunne søge refusion for den udgift
skolerne har haft til de høretekniske hjælpemidler, skal den anviste leverandør anvendes.
Indgåelse af rammeaftale med Tonax A/S har givet anledning til følgende præcisering:


Alle hjælpemidler skal indkøbes via Tonax. Der kan kun bevilliges de produkter som Tonax har budt ind med i forbindelse med
styrelsens udbud. I kan orientere Jer på Tonax´ hjemmeside
(www.tonax.dk) eller kontakte Tonax på: Telefon: 86 89 80 29
E-mail: info@tonax.dk.



Inden Tonax kan foretage levering af de af rammeaftalen omfattede ydelser, herunder høretekniske hjælpemidler, skal der foreligge en bevilling fra styrelsen. Uden bevilling kan Tonax ikke foretage levering.
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Styrelsen kan udover tilskud til høretekniske hjælpemidler bevillige hørekonsulenttimer til at yde vejledning i brug af høretekniske
hjælpemidler i den pædagogiske og kommunikative praksis. For
elever der er fyldt 18 år kan styrelsen også bevillige hørekonsulenttimer til generel vejledning inden for det hørepædagogiske
område til skoler omfattet af den specialpædagogiske støtteordning.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål er I meget velkomne
til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Jannie Worm Eriksen
Specialkonsulent
Kontor for SPS og Tværgående jura
Direkte tlf. 33 92 57 74
jannie.worm.eriksen@stukuvm.dk
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