Mere viden:

Stenhus gymnasium

ORDBLINDHED
Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne
i Holbæk

Som kommende elev bliver du indkaldt til samtale, for at vi kan lære
dig bedre at kende og give dig en god skolestart. Er du ordblind, eller er
der mistanke om det, kommer du til en ekstra samtale med en
læsevejleder, så vi kan finde ud af, hvilken støtte du har brug for.
Du er velkommen til at kontakte læsevejleder Anne Bach Nyholm på
an@stenhus-gym.dk / 5943 6465.

EUC Nordvestsjælland
Som ny elev kommer du til samtale med en af skolens kontaktlærere.
Her taler vi om dit uddannelsesforløb, forventninger, og om du har brug
for støtte – fx en fast mentor et par timer om ugen. Skolen screener
desuden alle nye elever i dansk. Herefter vejledes du i forhold til en
eventuel ordblindetest, hvis du ikke allerede er testet ordblind.
Elevtjenestens studiesekretær Henriette Lindegaard Nielsen sidder klar
til at hjælpe dig på hln@eucnvs.dk / 7229 0151.

Slotshaven Gymnasium

I din nye klasse laver din dansklærer en læsetest med hele klassen.
Herudover vil der være fokus på dine første skriftlige afleveringer.
Ved mistanke om ordblindhed tilbydes du en test. Hvis testen er positiv,
får du tilbud om en nærmere udredning af dine læse- og
stavevanskeligheder. Klassens lærere informeres om din ordblindhed
– med din accept – så de bedre kan tage hensyn til dine særlige behov.
Kontakt studievejleder Peter Schroeder på pes@slotshaven.dk /
2966 0139.

ZBC i Holbæk

Du inviteres til et møde, før dit uddannelsesforløb starter. Her kan du
også tale med en læsevejleder. Derudover får alle uddannelsesforløb
lavet en læsetest. Afhængigt af dit resultat, vil læsevejlederen tale med
dig, og du vil evt. få tilbudt en ordblindetest.
Du er altid velkommen til at kontakte læsevejleder Anna Marie Gravesen
på amlg@zbc.dk / 6198 4401.

LÆRING OG TRIVSEL

Støtte til ordblinde på
ungdomsuddannelserne i Holbæk
I denne folder får du viden om
støttemuligheder for ordblinde på
ungdomsuddannelserne i Holbæk,
samt hvem du kan kontakte på de
forskellige uddannelsessteder.

Gør opmærksom på din
ordblindhed
Når du skal starte på en
ungdomsuddannelse, er det
vigtigt, at du gør opmærksom på,
at du er ordblind. Du kan måske
have lyst til at starte på en frisk,
men du kan kun få hjælp, hvis
ungdomsuddannelsen er klar
over, at du er ordblind.
Du skal derfor:
- Skrive at du er ordblind i
kommentarfeltet i ansøgningen på
optagelse.dk
- Vedhæfte din ordblindetest samt
en evt. udredning
- Få dine forældre til at
underskrive en samtykkeerklæring til videregivelse af
Ordblindetesten og give den til din
nye ungdomsuddannelse

I tvivl om ordblindhed
Hvis du har mistanke om, at du er
ordblind men ikke allerede er
testet, kan du også blive testet på
ungdomsuddannelsen.

Skriv gerne i ansøgningen til
ungdomsuddannelsen, at du har
mistanke om, at du er ordblind
eller henvend dig selv til skolen.
Mange ungdomsuddannelser tester
også deres elevers læse/skrivefærdigheder, når de
begynder på skolen for at se, om
der er nogen, der har brug for
hjælp.

Kan jeg beholde min
computer?
Hvis du går i en folkeskole eller
10. kl. og pga. din ordblindhed har
haft en computer, skal du aflevere
den, når du stopper på skolen.
På ungdomsuddannelsen kan du
enten medbringe din egen
computer, eller de kan hjælpe med
at søge én til dig (se afsnit om
SPS).

Kommer du fra en privat- eller en
efterskole, hvor du har haft en
computer gennem SPS-ordningen,
kan du beholde den. Ungdomsuddannelsen hjælper dig med at
overføre den.

SPS
Efter en samtale om dine
specifikke behov kan ungdomsuddannelsen søge om SPS
(Specialpædagogisk støtte).
SPS kan fx bestå af:
- En startpakke med en computer
med læse-/skriveteknologi på
(oplæsning, ordforslag og
talegenkendelse). Hvis du har din
egen computer, får du blot
programmerne
- Instruktionstimer i læse-/skriveteknologi, hvor du lærer de
forskellige funktioner at kende
- Studiestøttetimer – fx støtte til
større skriftlige opgaver og
rapporter, læsestrategier i forhold
til fagtekster eller
eksamensforberedelse

at materialerne så vidt muligt er
digitalt tilgængelige.

Prøver og eksamen
Som ordblind kan du få forlænget tid til eksamenerne. Du
har desuden mulighed for at
bruge læse-/skriveteknologi i det
omfang, du har brug for det. Det
skal sikre, at du har de samme
vilkår som andre elever.

Andre vanskeligheder
Der er også mulighed for hjælp,
hvis du har andre læse-/skrivevanskeligheder end ordblindhed.
Kontakt dit uddannelsessted for
viden om, hvilke muligheder der
er for støtte i hverdagen såvel
som til eksamen.
Du kan læse mere om
uddannelsesstederne på
bagsiden.

Støtte i dagligdagen
På uddannelsen er det vigtigt, at
du benytter din computer med
læse-/skriveteknologi, når du skal
læse og skrive.
Uddannelsesstederne vil til
gengæld tilstræbe,

