Kom godt i gang på din uddannelse

3-trins huske-mini-guide til studiestart
på videregående uddannelser
Udgivet af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og Dysleksi Ungdom, december 2020
En særlig tak til Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, for deres bidrag til guiden.

Få en god studiestart med
ordblindeforeningens 3-trins huskemini-guide
Når du starter på en videregående uddannelse, er
det en helt ny verden, du møder, og som du skal
lære at begå dig i. For rigtig mange unge med
ordblindhed, kan starten på en videregående
uddannelse virke helt overvældende og
uoverskuelig, og derfor har ordblindeforeningen
lavet denne 3-trins huske-mini-guide.
Guidens formål er at skabe et overblik over de
muligheder, som du som ordblind har på en
videregående uddannelse i Danmark. Hvis du har
flere funktionsnedsættelser (altså ikke kun er
ordblind), så kan du have yderligere muligheder
og rettigheder. Disse muligheder og rettigheder
fremgår ikke af denne guide.
Hvis du, efter at have læst denne guide, får brug
for yderligere informationer, er du velkommen til
at kontakte ordblindeforeningens frivillige SPSstudievejleder (specialpædagogisk støtte) til en
snak om dit nye studieliv. Foreningens frivillige
vejleders kontaktoplysninger finder du på
foreningens hjemmeside;
https://www.ordblindeforeningen.dk/

Trin 1. Kontakt uddannelsesstedets SPSansvarlige (specialpædagogisk støtte)
Allerede når du søger om optagelse på en
uddannelse, kan du gøre opmærksom på dit
behov for SPS. Fik du ikke gjort det, skal du
kontakte uddannelsesstedets SPS-ansvarlige
eller kontoret, så snart du har modtaget dit
optagelsesbrev fra den videregående
uddannelse, som du er kommet ind på.
For at du kan modtage en bevilling på SPS, skal
du kunne dokumentere din ordblindhed. Kan du
ikke det, så kan den SPS-ansvarlige på dit
uddannelsessted ansøge om, at du får bevilget
en ordblindetest.

Det er vigtigt at få formaliteterne omkring din
ordblindhed på plads hurtigst muligt, så du kan få
din SPS parat til din studiestart. Din SPS skal
sikre, at du på lige fod med alle andre kan
uddanne dig, selvom du har en
funktionsnedsættelse i form af din ordblindhed.
Når du har været til samtale hos
uddannelsesstedets SPS-ansvarlige, sender
SPS- kontoret din SPS-ansøgning videre til
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Når din
ansøgning er færdigbehandlet, modtager du svar
på din ansøgning i din e-boks med en evt.
bevilling.
Hvad er specialpædagogisk støtte, når man er
ordblind?
SPS til mennesker med ordblindhed på de
videregående uddannelser er hovedsageligt
støtte i form af kompenserende læse- og
skriveteknologi. Du vil typisk få bevilget et
oplæsnings- og ordforslagsprogram til din egen
computer. Sammen med IT-hjælpemidlerne følger
der instruktionstimer, så du kan komme godt i
gang med at bruge dine nye værktøjer.
Det er også muligt at få tildelt studiestøtte. I
studiestøttetimerne vil du sammen med din
studiestøtteunderviser arbejde strategisk og
langsigtet med at formulere eller strukturere
fagligt stof. Fokus vil være på, hvad du skal gøre
for at gennemføre en opgave, hvad enten det er
at skrive en opgave eller at læse en faglig
tekst. Udgangspunktet er, at der bevilges 20 timer
pr. semester, men det kan være både mere og
mindre.
Få flere oplysninger via Styrelsen for
Undervisning og Kvalitets hjemmeside;
https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende
Du kan også kontakte Center for Udgående
Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk støtte,
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Telefontid:
mandag- torsdag kl. 10.00-12.00 og 13.00-14.00,
fredag kl. 10.00-12.00, telefonnummer: 33 92 60
03, eller e-mail: sps@stukuvm.dk
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Trin 2. Nota – download eller bestil dine
studiematerialer
Som ordblind studerende og medlem af Nota, kan
du frit downloade dine studiebøger og øvrigt
studiemateriale, som allerede er i Nota bibliotek.
Bestilling af studiebøger - nyproduktion
Hvis ikke de studiebøger du skal bruge, allerede
er i Nota Bibliotek, kan Nota lave dem til dig. Det
kræver, at du har en SPS-bevilling. SPSbevillingen skal fornyes hvert semester. Bøgerne
bliver leveret som E-bøger.
Eksamensmateriale
Du skal have en aktiv SPS-bevilling, for at Nota
kan lave dit eksamensmateriale. SPS-bevillingen
skal fornyes hvert semester.
Hvis du skal til eksamen (skriftlig eller mundtlig),
kan Nota lave opgaven, så du kan læse den med
de hjælpemidler, du anvender. Det er dit
uddannelsessted, der bestiller eksamensopgaven
på dine vegne. Du skal derfor kontakte din SPSansvarlige for at få hjælp til dette. Når Nota skal
lave eksamensmaterialet, skal opgaverne
bestilles minimum 4 uger før eksamen. Det
betyder, at du skal kontakte din SPS-ansvarlige
endnu tidligere, for at du kan have alle materialer
klar til din eksamen.
Muligheder som medlem af Nota:
 Som medlem af Nota kan du altid
downloade eksisterende studiebøger fra
nota.dk
 Med en aktiv SPS-bevilling kan du bestille
nye studiebøger til dit studie, hvis ikke du
kan finde dem på nota.dk
 Med en aktiv SPS-bevilling kan Nota
udarbejde dit eksamensmateriale, så du
kan læse det med de hjælpemidler, du
anvender.
Få flere oplysninger via Notas hjemmeside;
https://nota.dk/services/studieservice-2

Du kan også kontakte Notas Skole- og
Studieservice, mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl.
8-12. Tlf. 39134600 eller via mail til:
stud@nota.dk

Trin 3. Søg om længere tid til eksamen Studienævnet og dispensationer
Det er en god ide at sætte sig ind i rammerne for
din uddannelse. Rammerne finder du i din
studieordning. Studienævnet er det organ, som
skal sikre kvaliteten og skabe udvikling på din
studieretning og dem, som forholder sig til alle
centrale spørgsmål vedrørende instituttets
uddannelser.
Studienævnet tager stilling til principper for
behandling af dispensationer og merit.
Som ordblind kan du søge studienævnet om
dispensation, fx i form af ekstra tid til din
eksamen. Dispensationen kan gives til både
skriftlige og mundtlige eksamener.
Det er studienævnet, der vurderer, om du kan få
forlænget din eksamenstid. Studienævnet
foretager en konkret vurdering af, hvilke
tilpasninger du har brug for i din
eksamenssituation.
På nogle uddannelsessteder er det muligt at søge
om forlænget tid til alle eksamener med en enkelt
ansøgning, hvorimod man andre steder skal søge
til hver enkelt eksamen.
Hvis du går på en uddannelse, som kræver, at du
skal søge om dispensation til hver enkelt
eksamen, så kan du prøve at henvende dig til dit
studienævn og forespørge om muligheden for at
få en samlet dispensation til alle dine skriftlige
eksamener. Det er altid et forsøg værd.
Det er vigtigt, at du husker at søge i god tid og
overholder studienævnets frister. Gør derfor dig
selv den tjeneste at sætte dig grundigt ind i
uddannelsesstedets ansøgningsfrister, i forhold til
eksamenstilmelding og ansøgning om
dispensation m.m. På den måde undgår du
unødige udfordringer.
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Når studienævnet har behandlet din ansøgning,
modtager du deres svar direkte i din e-boks. Hvis
du ikke er tilfreds med den afgørelse, som dit
studienævn har truffet, så kan du klage over
afgørelsen. Det vil fremgå af dit brev fra
studienævnet, hvordan du klager.

Ofte stillede spørgsmål
Foreningen har herunder svaret på de mest
typiske spørgsmål, som de studerende på de
videregående uddannelser stiller.
Typiske spørgsmål
1. Kan jeg få handicaptillæg (ekstra
SU), når jeg er studerende med
ordblindhed?
2. Kan jeg få tildelt SPS, hvis jeg
deltager i et brugerbetalt kursus
eller uddannelse?
3. Kan jeg få SPS, i form af IThjælpemidler og personlig støtte til
mit studiejob?
4. Er der særlige muligheder for
ordblinde, når de er færdige med
deres videregående uddannelse?
Svar til spørgsmål 1;
Nej, du kan ikke alene på baggrund af din
ordblindhed få handicaptillæg.
Du kan læse mere om reglerne på SU-styrelsens
hjemmeside via dette link;
https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldrehandicappede-mv/handicaptillaeg/
Svar til spørgsmål 2;
Nej, du kan ikke få SPS til et bruger-betalt kursus
eller uddannelse. Du kan læse mere om, hvilke
uddannelser som giver mulighed for SPS via
dette link;
https://www.spsu.dk/for-elever-ogstuderende/sps-naar-du-er-studerende-paa-envideregaaende-uddannelse/videregaaendeuddannelser-med-sps

Svar til spørgsmål 3;
Nej, du kan ikke få tildelt SPS støtte til dit
studiejob.
Deltager du derimod i et praktikforløb som et led i
din uddannelse, så har du mulighed for at søge
om SPS-midler til brug under dit praktikforløb. Det
er din SPS-ansvarlige, som kan hjælpe dig med
at få hjælpemidler til brug på dit praktikophold.
Det er muligt at søge om hjælpemidler via
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(også kaldet STAR) til brug i et ordinært job.
Du kan læse om mulighederne via dette link;
https://star.dk/indsatser-ogordninger/handicapomraadet/hjaelpemidler/
Svar til spørgsmål 4;
Der findes forskellige støtteordninger til
mennesker med handicap. Disse ordninger skal
gøre det nemmere at komme i job efter endt
uddannelse. Som ordblind kan du blandt andet
bruge isbryderordningen og muligheden for
fortrinsret ved ansøgning om job hos det
offentlige.
Isbryderordningen
Som ordblind er der forskellige muligheder, når
du er færdig med din uddannelse. Fx
Isbryderordningen, som er et særligt løntilskud til
dig, som har en funktionsnedsættelse
(ordblindhed er en funktionsnedsættelse).
Formålet med ordningen er at give nyuddannede
med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden
for det fagområde, som den nye uddannelse har
kvalificeret til samt et netværk, der kan styrke den
nyuddannede i hans eller hendes jobsøgning.
Du kan læse om mulighederne via dette link;
https://star.dk/indsatser-ogordninger/handicapomraadet/loentilskud-tilnyuddannede-isbryderordningen/
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Fortrinsadgang
Som ordblind kan du gøre brug af
”Fortrinsadgang” til en jobsamtale, hvis
du søger en stilling hos det offentlige.
Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give
fortrinsadgang til personer med handicap, som
søger opslåede stillinger i det offentlige. Hvis du
krydser af i feltet – Fortrinsadgang, i
ansøgningsskemaet, så vil du blive indkaldt til
jobsamtale, hvis du opfylder de formelle
uddannelseskrav.

Ordblindeforeningen har også udgivet en guide
om studieteknik, som du kan tilgå via foreningens
hjemmeside.
Denne guide er alene en generel vejledning. For
en individuel og konkret vejledning henvises den
studerende til sit uddannelsessted, den SPSansvarlige og de relevante styrelser.

Du kan læse om mulighederne via dette link;
https://star.dk/indsatser-ogordninger/handicapomraadet/fortrinsadgang/
Du kan læse mere om de forskellige ordninger på
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings
hjemmeside;
https://star.dk/indsatser-ogordninger/handicapomraadet/handicapkompenser
ende-ordninger/

Relevante hjemmesider og andre oplysninger
På disse hjemmesider finder du yderligere
vejledning om mulighederne for mennesker med
ordblindhed, som kan være relevante for dig på
en videregående uddannelse.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
https://www.ordblindhed.dk/
https://www.spsu.dk/
https://nota.dk/
https://star.dk/
https://www.su.dk/forside
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