SPS

Støtte på din
ungdomsuddannelse
SPS skal sikre, at du kan tage en ungdomsuddannelse
på lige vilkår med dine klassekammerater.

Søg før du starter på din kommende uddannelse

SPS- Støtte på din ungdomsuddannelse
Hvem kan få støtte og hvordan gør du?
Hvis du har fået støtte i grundskolen, kan du med stor sandsynlighed få det
på din ungdomsuddannelse. Det gælder hvis du er ordblind, har en fysisk
eller psykisk funktionsnedsættelse. SPS er til for at du kan tage din uddan
nelse på lige vilkår med dine klassekammerater.
Du kan eksempelvis få adgang til læse-skrive teknologier, studiestøttetimer,
sekretærhjælp, og andet, der skal hjælpe dig til at kunne gennemføre din
ungdomsuddannelse.

Sådan søger du
Husk at søge før du begynder på din kommende ungdomsuddannelse

✓

Marker i din ansøgning på www.optagelse.dk, at du har et
støttebehov

✓

Fremskaf den dokumentation du har brug for

✓
✓

Tal med SPS-vejlederen på din kommende ungdomsuddannelse

✓

Vejlederen på Ungdomsuddannelsen søger støtte på dine vegne

Videregiv dokumentation for dit støttebehov, når du er
blevet optaget

Det er altid en god idé at tale med din UU-vejleder undervejs.
Find din UU-vejleder på www.ung.unoung.dk

Bliv klar på hvad du har brug for
For at få den mest relevante støtte og hjælp er det en god idé, at du og
dine forældre taler om, og videreformidler til din skole, hvad der netop
kan hjælpe dig på din kommende ungdomsuddannelse.

Dokumentation
Læsevejleder: Ordblindetest
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): Udtalelse fra psykolog, test,
PPV eller andre beskrivelser.
Anden dokumentation: Lægelig dokumentation fra læge, speciallæge
eller sygehus, hvor eventuelle diagnoser fremgår.

Kontakt uddannelsesinstitutionen
SPS-vejleder
Navn: ______________________________
Mail: _______________________________
Telefon: ____________________________

DERFOR SKAL DU SØGE..
Måske tænker du; ”Det er bedst at starte på en frisk…”
Undersøgelser, der har fulgt SPS-ordningen de sidste 10 år, viser at elever,
der modtager SPS i løbet af deres ungdomsuddannelse, klarer sig lige så
godt eller sågar bedre end elever, der ikke modtager støtte.
Det gælder faglig udvikling, risiko for frafald og sandsynligheden for at over
gå til en videregående uddannelse.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
www.eva.dk/ungdomsuddannelse/elever-modtager-specialpaedagogisk-stoette-klarer-sig-ganske-godt

Læs mere her:
www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse
www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-en-ungdomsuddannelse/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler
www.ordblindhed.dk/unge

Kontaktinformation
www.frederiksberg.dk/ungecenter
Find din UU-vejleder på www.ung.unoung.dk
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