SPS hvad er det?
Specialpædagogisk støtte

Få hjælp til at
gennemføre på
lige fod med andre
Hvad er SPS?
SPS står for ”specialpædagogisk støtte” og tildeles af Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen, som hører under Undervisningsministeriet. SPS skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en
uddannelse på lige fod med andre.
Hvem kan få SPS?
SPS er til hf-kursister med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (fx ordblindhed, ADHD eller rygproblemer).
SPS gælder således IKKE avu-kursister, men Thy-Mors HF &
VUC tilbyder dog ordblinde avu-kursister et lignende tilbud.
Snak med vejledningen om det.
Hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få SPS, så
kontakt vejledningen eller én af SPS-kontaktpersonerne
Kirsten Torp og Erik Dose Hvid.
Se bagsiden for kontaktinfo.

Hvem er omfattet?
Hf-kursister med en fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse.
Thy-Mors HF & VUC tilbyder
dog også avu-kursister et
lignende tilbud.

Hvordan søger man?
Når du søger skal du udfylde en bemyndigelseserklæring,
hvor du skriver under på, at Thy-Mors HF & VUC må behandle
SPS-ansøgningen for dig. Husk også at medbringe dokumentation på din funktionsnedsættelse – eksempelvis papirer på
ordblindhed eller speciallægedokumentation på psykiske vanskeligheder og evt. fysiske lidelser. Thy-Mors HF & VUC søger
SPS for dig, så snart vi har modtaget dokumentationen.
Du vil modtage svar på din ansøgning pr. brev og i din e-boks.
Du vil normalt få svar fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i løbet
af 6 uger. Hvis du har søgt om hjælpemidler i form af fx it-rygsæk eller en stol, vil du blive kontaktet, når skolen har modtaget hjælpemidlerne. I forbindelse med nogle hjælpemidler,
fx en ergonomisk stol, vil du blive kontaktet af leverandøren
for at sikre, at du får den stol, som er bedst for dig.

Hvad kan man søge om?
It-hjælpemidler
Du kan via SPS søge om it-hjælpemidler. Programmer til din
egen PC/Mac eller en it-rygsæk.
Støttetimer
Du kan søge faglige støttetimer, hvor du får tilknyttet en
SPS-støtteperson, oftest en lærer fra Thy-Mors HF & VUC,
som du mødes med på et fast tidspunkt. Din SPS-støtte kan
bl.a. hjælpe dig med at strukturere det faglige stof og med at
arbejde med afleveringer. Støttepersontimer kan også søges.
Disse kan fx også bruges til at tale om, hvordan du fungerer
i din klasse eller på dit hold, og hvordan du adskiller skole og
fritid på en god måde.
Studiematerialer
Du kan som en del af SPS få indscannede og indlæste udgaver af de materialer, som normalt udleveres i papirform. Du
bestiller selv de elektroniske materialer. Hør nærmere hos din
læsevejleder.
Tolk- og sekretærhjælp
Hvis du er døv, hørehæmmet, blind eller svagtseende kan
du få en række hjælpemidler i form af fx tegnsprogstolk, itredskaber eller sekretærhjælp. Sekretærhjælpen bruges typisk,
hvis du fx ikke selv har mulighed for at tage noter i timerne.
Ergonomiske møbler
Hvis du har rygproblemer, som er dokumenterede af en speciallæge eller hvis du på anden måde er bevægelseshæmmet,
kan du søge om fx ergonomisk kontorstol eller hæve/sænkebord. Er du kørestolsbruger kan du søge om praktisk hjælp til
at komme rundt på skolen.

Dispensation til eksamen
Hvis du er godkendt med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan skolen bevilge dispensation til eksamen i form af
brug af hjælpemidler og/eller forlænget tid.
Her dækker SPS ikke
SPS kan ikke bruges til specialundervisning, som skyldes, at
ens generelle forudsætninger for at klare uddannelsen ikke
er gode nok. SPS kan heller ikke bruges til befordring til- og
fra uddannelsesstedet eller som støtte til at ansætte private
mentorer eller lignende.

Kontakt
SPS-kontaktpersoner
Kirsten Torp, kto@vuctm.dk, telefon 61 14 03 85
Erik Dose Hvid, eh@vuctm.dk, telefon 23 60 65 30
Læsevejledere og SPS-vejledere
Anette Jensen, anette.jensen63@skolekom.dk
Marenlise Facius, marenlise.facius2@skolekom.dk
Læsevejleder
Else Vestergaard, else.vestergaard4@skolekom.dk
Vejledningen
Telefon 70 70 12 34 – online booking på vores hjemmeside.
Eller få mere information på vores hjemmeside vuctm.dk
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