SPS
SPECIALPÆDAGOGISK
STØTTE

SPS - SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE
Som elev på UddannelsesCenter Ringkøbing
Skjern kan du søge om Specialpædagogisk
Støtte (SPS) under hele din uddannelse – også
mens du er i praktik/lære i en virksomhed.
SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du som
elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse
eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige
fod med andre.

LÆSE • SKRIVE • SYN

DU KAN FÅ HJÆLP HVIS DU HAR:
Læse/skrive-vanskeligheder
Udredning skal ske via læse-/SPS-vejleder
• Du tildeles en it-rygsæk eller tilsvarende
programmer til din egen computer.
• Du får instruktion i at bruge programmerne.
• Du kan få lærebøgerne elektronisk.
• Du kan få studiestøttetimer.
• Du kan få ekstra tid til eksamen.

Bevægevanskeligheder
Lægefaglig udredning
• Der kan søges om ergonomisk bord, stol, computer eller andet relevant udstyr afstemt efter
dine behov.
• Har du behov for en praktisk hjælper, kan der
søges om dette.
• Du kan få eksempelvis specialsyede sikkerhedssko og andet påkrævet udstyr.

HØRELSE • BEVÆGE

Blinde og svagsynede
Lægefaglig dokumentation og udredning via
IBOS
• Der kan søges kompenserende udstyr, som er
afstemt efter dine behov.
• Der kan søges sekretærhjælp efter behov.
• Du kan få elektroniske lærebøger.

Døve og hørehæmmede
Lægefaglig dokumententation og udredning
via hørekonsulent
• Der kan søges kompenserende udstyr, som er
afstemt efter dine behov.
• Tolkebistand, tegnsprogs-/skrivetolk kan søges
efter behov.

Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser
Udredning fra psykiatrien eller psykolog
Ved ADHD, Aspergers, autisme eller andre psykiske udfordringer kan du søge personlige støttetimer, som placeres i undervisningstiden.

PSYKISK • UDVIKLING

DRØMMER DU OM
AT GÅ PÅ DISSE
SKOLER:
• Skjern Tekniske Skole
• Gymnasiet HTX Skjern
• Gymnasiet HHX Ringkøbing
• Gymnasiet HHX Skjern
• EUX Business/ EUX Teknisk
- så kan vi hjælpe dig, så du også
kan få din ungdomsuddannelse.
Vi glæder os til at se dig.

KONTAKT:
SPS vejleder
Marie Jørgensen
Skolebyen 18, 6900 Skjern
Telefon: 9627 5850 / 2635 6007
MAJ@ucrs.dk

Underviser/ Læsevejleder
Marianne Ivarsen Olesen
Vasevej 20, 6950 Ringkøbing
Telefon: 9732 0200
MI@ucrs.dk
Læs også mere på ucrs.dk

