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SPS kursister
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SPS skal sikre, at elever og 
studerende kan uddanne sig på 
lige fod med andre, selv om de 
har en funktionsnedsættelse 

Du kan få SPS på en 
ungdomsuddannelse, hvis 
du har behov for støtte, og 
du har dokumentation for din 
funktionsnedsættelse. Det 
kan for eksempel være lægelig 
dokumentation, der beskriver en 
diagnose eller Ordblindetesten.  
 
Alt efter hvilken 
funktionsnedsættelse du har, kan  
du få forskellige former for støtte.

Hvilke støtteformer ydes der  
tilskud til:
•	 Støttetimer med henblik på 

kompensation af fysisk eller  
psykisk funktionsnedsættelse

SPS til kursister
Specialpædagogisk støtte

•	 Hjælpemidler og instruktion i 
brugen af hjælpemidlerne

•	 Personlig assistance og 
sekretærhjælp

•	 Særligt udformede 
undervisningsmaterialer

•	 Tegnsprogstolkning og 
skrivetolkning

 

”Studiestøtten gør, at 
jeg føler mig som 
en større del af 
undervisningen, fordi 

jeg så får lavet mere af det 
jeg skal. Det ville jeg ikke 
kunne gøre alene”

Studiestøtte til kursister med 
psykiske diagnoser:
Du kan søge studiestøttetimer og 
få tilknyttet en SPS-støtteperson, 
som er en lærer fra VUC eller en 
person, som VUC har ansat til at 
varetage opgaven. Du mødes med 
din SPS-støtteperson i tilknytning 
til undervisningen på skolen. Din 
støtteperson har også mulighed 
for at være til stede i nogle af dine 
undervisningstimer.  

Din SPS-støtte yder primært 
sparring og vejledning, så du kan 
udvikle strategier, der støtter 
indlæring og fastholdelse af faglig 

viden. Støtten er et supplement 
til den faglige indlæring, der sker 
i undervisningen, i gruppe – og 
projektarbejde, ved fremlæggelser 
og i læsegrupper. 

Studiestøtten kan indeholde 
både kognitive, sociale og 
følelsesmæssige aspekter 
afhængig af dine udfordringer i en 
uddannelsesmæssig sammenhæng.

Du kan for eksempel have 
udfordringer med: 
•	 Manglende overskud og energi
•	 Dårlig koncentration og 

hukommelse
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Ordblindhed eller talblindhed
Du kan sagtens tage en 
ungdomsuddannelse, selvom du er 
ordblind eller talblind. 

Ordblindhed kan afhjælpes med 
de rette hjælpemidler. Elever med 
ordblindhed kan via Styrelsen 
for Uddannelse og Kvalitet få it-
programpakke og evt. en computer, 
hvis man ikke har en. Man får et 
antal timer til instruktion i brugen 
af udstyret og man vil kunne få 
adgang til NOTA, hvor man kan få 
lærebøger oplæst. Man kan også få 
et antal studiestøttetimer, så man 
i det daglige kan få hjælp til at få 
struktur på læsning og de skriftlige 
afleveringer.

•	 Fastholdelse af viden
•	 Struktur i studiehverdagen  
•	 Manglende overblik over 

uddannelsen, pensum, større 
opgaver, eksamenslæsning

•	 At ’sætte i gang’ i forhold til for 
eksempel skriveprocesser 

•	 Social isolation 
•	 At håndtere sociale 

sammenhænge,  
•	 At ’være på’ for eksempel i 

forbindelse med at holde oplæg 
eller indgå i gruppearbejde 

•	 At tage kontakt til undervisere, 
vejledere og de andre elever 

•	 Usikkerhed om egne 
studieevner og faglige 
kompetencer.

Studiestøtte til studerende med 
talblindhed
Studiestøtte kan for eksempel 
indeholde drøftelse af strategier 
til at komme i gang med at arbejde 
med regning/matematik. Der kan 
bl.a. arbejdes med:
•	 Metoder til at planlægge og 

gennemføre arbejdet og skabe 
overblik

•	 Metoder til at gennemskue og 
forstå opgaver

•	 Instruktion i anvendelse 
af tallinjen og evt. andre 
hjælpemidler

Hvad enten du har en psykisk 
diagnose eller er ordblind/talblind er 
SPS studiestøtte og ikke lektiehjælp.

Studiestøtte til studerende med 
ordblindhed
•	 Studiestøttetimer bliver 

varetaget af en fagperson, der 
har viden om ordblindhed.

•	 Studiestøtten knytter sig til 
den almene undervisning og de 
emner, der bliver arbejdet med. 

•	 Der arbejdes med 
studierelevante tekster eller 
dine egne skriftlige arbejde.

•	 Der vejledes i hvilke strategier 
der skal anvendes, når du skal 
skrive en opgave eller læse en 
faglig tekst.

•	 Der anvendes kompenserende 
læse- og skriveteknologi.

•	 Der gives instruktion i brugen af 
IT-hjælpemidler
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Studiestøtte i praksis kan 
indeholde hjælp til: 
•	 Faglig læsning 
•	 Struktur i skriftlige opgaver 
•	 Hensigtsmæssig anvendelse af 

noter + notatteknik 
•	 Planlægning af 

eksamensperiode, lektielæsning 
og afleveringer 

•	 Mundtlig præsentation 
•	 Faglige begreber - forståelse – 

anvendelse - udtale 
•	 Præsentation af fagligt stof 
•	 Gennemgang af udleveret 

materiale 
•	 Præsentation ved en tavle- 

tavleorden - stavning og brug af 
forkortelser  

•	 Fagbegreber - udtale og 
anvendelse 

•	 Struktur i præsentation
•	 Præsentation af fagligt stof
•	 Forståelse af opgaveformulering
 

”Når jeg har 
støttelærer på, er jeg 

koncentreret og får mere 
ud af timerne”
 

 
Rammer og regler
https://www.retsinformation.dk/

forms/r0710.aspx?id=160631

SPS er  
studiestøtte og ikke lektiehjælp

Vejleder Hvem Hvor Kontakt

Charlotte Lidegaard Diagnoser HF + AVU Skive charlottel@svhfvuc.dk

Katrine Bruno Hansen Ordblinde HF Viborg + Skive katrineh@svhfvuc.dk

Marianne Degn Grann

Diagnoser HF + AVU Viborg

marianneg@svhfvuc.dkOrdblinde AVU Viborg + Skive

Talblinde AVU + HF Viborg + Skive

Kontakt 
Ønsker du at søge SPS eller har du 
spørgsmål, kan du altid hente hjælp  
hos os.

Ring på tlf. 86611700 eller 
97521822 og book en tid til en snak 
om dine muligheder for støtte.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx%3Fid%3D160631
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx%3Fid%3D160631
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Plads til dig

www.svhfvuc.dk

Facebook.com/skive.viborg.hf.vuc

Viborg: 86 61 17 00 
Skive: 97 52 18 22

mail@svhfvuc.dk
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