VIA BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER

Når du har brug for hjælp…

STUDIEVEJLEDNING PÅ
BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKERUDDANNELSEN

Vi tilbyder hjælp, vejledning, coaching og støtte.
I vejledningen står vi til rådighed for dig og støtter
dig i at gennemføre din uddannelse og blive klar til
dit første job.
Du er altid velkommen til en personlig og anonym
samtale hos os. Vi behandler alle oplysninger med
fortrolighed og har alle tavshedspligt.

Har du brug for ekstra støtte under din uddannelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte
(SPS) gennem SU-styrelsen.

Kontakt os, hvis du har brug for vejledning om:
• Personlige eller sociale udfordringer
• Studieteknik / strukturér din tid
• Specialpædagogisk støtte (SPS) / ordblindhed
• Praktik
• Motivation/selvkontrol
• Eksamensforberedelse
• Præstationsangst
• Videreuddannelse/ Karriereovervejelser
• Ting du går og spekulerer på
• En anonym at snakke med…

Du kan søge om støtte, hvis du
• har læse-/skrivevanskeligheder
• har bevægevanskeligheder
• er blind eller svagtseende
• er døv eller hørehæmmet
• har psykiske vanskeligheder
og udviklingsforstyrrelser.

Specifikke ansvarsområder:
Studievejleder:
Sanne Lehrmann SLT@via.dk mobil 87550569

Du får den bedste start på din uddannelse, hvis du
kender til hjælpemulighederne og får søgt om den
nødvendige støtte, inden du starter på
din uddannelse.

Du kan blandt andet søge om
• it- programpakke til din egen bærbare
computer eller it-rygsæk (bærbar computer)
med hjælpeprogrammer til ordblinde eller
• studiestøtte, hvis du har indlæringsvanskeligheder eller andre funktionsnedsættelser, som
er lægefagligt dokumenteret.
• ergonomiske hjælpemidler ved fysiske handikaps - som er lægefagligt dokumenteret.
Læse-/skrivevanskeligheder
Hvis du har læse-/skrivevanskeligheder skal du, før
du kan søge om skrivestøtteprogrammer
• have dokumentation på at du er ordblind eller
• gennemføre en SPS-screening, der viser, om
du vil have gavn og nytte af
støtteprogrammerne.

Praktikvejleder/virksomhedskonsulent:
Susanne Oversø SUOV@via.dk mobil 87550566

Andre handicap
Hvis du har andre handicap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, er det en god idé at kontakte skolen, inden
du søger om optagelse. Det er vigtigt, at du kender
til hjælpemulighederne og får søgt om den nødvendige støtte, inden du starter på uddannelsen.

Psykologhjælp
Vi har desuden mulighed for at henvise dig til
psykologisk rådgivning gennem virksomheden
Prescriba, som varetager screening og henvisning
til terapeut. Det er muligt at få 4 til 5 samtaler
ved terapeuten.
Tilbuddet henvender sig primært til elever, som
akut står i problematikker, som hindrer
gennemførelse af uddannelsen
– behandling af dianoser og problematikker, som
opstår heraf, bør behandles af sundhedsfaglige
personer med kendskab til området.
Flere muligheder for hjælp:
Thomas Pape
http://spine.dk/artikler
Få dig et godt studieliv. Diverse inspirerende og
motiverende artikler.
Find et kvalificeret rådgivningstilbud på
rådgivningsportalen:
https://www.raadgivningsdanmark.dk/find-raadgivning/
Her findes en oversigt over gode, gratis og sociale
rådgivningstilbud i Danmark
Vær dig
https://www.xn--vrdig-sra.org/
Hjælp til tanker om krop, kost og motion

Lær at takle
https://laerattackle.dk/
Få redskaber til en bedre hverdag, hvis du har
langvarig sygdom
– eller er pårørende til en syg. Gratis kurser
Ungdommens Røde kors
https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online et
uforpligtende og anonymt samtaletilbud til unge
mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med
om deres problemer og oplevelser. Ung til ung.
Bedre psykiatri
https://www.bedrepsykiatri.dk/ For pårørende til
en psykisk syg

