Du kan kontakte ungdomsuddannelsen, hvis du
har spørgsmål om støtte til læsning og skrivning.

Alle har ret til uddannelse
- men vi har forskellige behov

UCH Uddannelsescenter Holstebro, Erhvervsuddannelser:
Bygge-anlæg, Dyr, planter eller Teknologi: Rita Grøn
Tlf:
99122224
Mail:
rjg@ucholstebro.dk
Bil, fly eller Transport, logistik: Jørgen Fredberg
Tlf:
99122533
Mail:
jf@ucholstebro.dk
Mad til mennesker: Berit Gade
Tlf:
99122456
Mail:
bga@ucholstebro.dk
HG/Merkantil: Lene Fyrstenberg
Tlf:
99122344
Mail:
lfy@ucholstebro.dk
HHX Holstebro Handelsgymnasium:
Marianne Gregson eller Camilla Møller Kjeldsen
Tlf:
99122322
Mail:
msg@ucholstebro.dk cmk@ucholstebro.dk
HTX Holstebro Teknisk Gymnasium:
Marianne Gregson
Tlf:
99122322
Mail:
msg@ucholstebro.dk
STX og HF Holstebro Gymnasium og HF:
Kirsten Wernberg-Møller, Ane Charlotte Sølvsten eller
Anne Stampe Schrøder
Tlf:
97414222
Mail:
kw@hogym.dk cs@hogym.dk as@hogym.dk

Læsevejledning og
læse- og skrivestøtte
i forbindelse med
ungdomsuddannelse

Unge i læse- og skrivevanskeligheder
Læse- og skrivevanskeligheder er ingen hindring for at få den
ungdomsuddannelse, som du har evner og lyst til.
Ved tilmeldingen til ungdomsuddannelsen skal du sammen med
dine forældre beskrive, hvilke støttebehov du har for at kunne
gennemføre ungdomsuddannelsen fx:
-

om der er lavet eller bliver lavet en test, der viser, at du er
ordblind
fravigelser fra folkeskolens prøver 9. eller 10. kl.
nuværende behov for it-støtte, støtte i undervisningen m.v.
om du er tilmeldt og bruger Nota

I kan få hjælp til at lave beskrivelsen fra din UU-vejleder,
dansklærer eller skolens læsevejleder.

Special Pædagogisk Støtte (SPS) til
ungdomsuddannelse
Hvis du har behov for støtte til at læse og skrive, kan
ungdomsuddannelsen søge om SPS-støtte for dig, så du
ligestilles med alle andre på din uddannelse.
Hvis du er ordblind, kan SPS-støtten fx være:
-

it-startpakke med ordblindeprogrammer (it-rygsæk) eller
programpakke med ordblindeprogrammer til installation på
egen computer
instruktion i brug af startpakke eller programpakke
rammebevilling til produktion af studiemateriale
(studiematerialerne indscannes og kan derefter læses op)
Tale-til-tekst-programmet Dictus. Med Dictus kan du diktere
tekster direkte til din computer
studiestøttetimer

www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer/Ordblinde

Ved optagelse på en erhvervsuddannelse er der karakterkrav
om 02 i dansk og matematik.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet, kan du komme til en
optagelsesprøve. Den består af:
-

faglig test i dansk og matematik
optagelsessamtale
helhedsvurdering baseret på prøve og samtale

