
Intro til SPS på Social- og  Sundhedsskolen
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Thisted
Viborg

• Hvad er SPS?

• Hvem kan få SPS?

• Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker SPS på min uddannelse?

• Hvad sker der, når jeg starter på på uddannelsen? 



Hvad er SPS?

• SPS står for specialpædagogisk støtte.

• SPS skal sikre at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en 
funktionsnedsættelse.

• Du kan læse mere om dine muligheder på https://www.spsu.dk/for-elever-og-
studerende

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


Hvem kan få SPS?



Ordblindhed 
1-2 timers 

støtte pr. uge



IT- hjælpemidler

• IT-startpakke med AppWriter

• AppWriter på egen PC

• 10 introtimer som bruges til:

• Installering af programmet på egen computer eller
opsætning af IT-startpakke.

• Intro til programmet

• Løbende vejledning

• Retur



Psykisk 
funktionsnedsættelse 

1-5 timers støtte pr. uge



Hvad gør jeg, hvis 
jeg ønsker SPS på min 

uddannelse?

•Har du allerede har givet udtryk for at du har brug for støtte i din 
ansøgning, vil du blive kontaktet af skolens SPS-ansvarlige.

•Hvis du er under 18 år skal dine forældre underskrive en 
samtykkeblanket, før skolen må lave en ansøgning for dig. Denne vil
blive sendt til din mail og du bedes sende den retur når den er udfyldt.

•Skolen skal bruge dokumentation for at du er berettiget til SPS for at 
kunne lave en ansøgning. Det kan eksempelvis være en ordblindetest 
eller et skriv fra din læge.

•Skolen tilbyder en ordblindetest, hvis du ikke kan fremskaffe et 
tidligere testresultat eller aldrig er blevet testet og har mistanke om at 
du er ordblind.



Hvad sker der, når jeg starter på 
uddannelsen?

• Du vil blive kontaktet af skolens SPS ansvarlige for at følge op 
på de aftaler der er lavet.

• Du vil møde skolens SPS medarbejder, som vil varetage flere
af dine støttetimer.

• Dine undervisere vil blive informeret om de aftaler der laves 
omkring SPS, så vi sammen kan hjælpe dig godt igennem dit
uddannelsesforløb

• Hvis der er søgt et IT-hjælpemiddel til dig, vil du få det
udleveret så snart det ankommer til skolen, og du vil blive
tilbudt intro dertil.


