Viden om læse-skriveteknologi på din
ungdomsuddannelse/efterskole
Kære ordblinde elev på vej mod efterskole, 10.kl., FGU eller ungdomsuddannelse
Om lidt slutter din folkeskoletid i Aarhus Kommune. Vi ønsker, du får en god start på din nye
uddannelse. Derfor vil vi gerne fortælle dig, hvordan du skal forholde dig i forhold til dine it-redskaber og
studiebøger fremover.

Giv din kommende skole/ungdomsuddannelsessted
besked om, at du er ordblind
Skriv at du er ordblind, når du søger om optagelse på ungdomsuddannelse/
FGU/efterskole, så de er klar til at hjælpe dig. Din ordblindhed har ikke betydning for
din optagelse – du kan ikke vælges fra på den baggrund.

Bed uddannelsessted om at søge SPS til dig
Kontakt uddannelsesstedet med det samme når du er blevet optaget og bed dem
søge SPS til dig. Indtil nu har det været skolens ansvar, at du har haft
læseskriveteknologi til rådighed, men fremover skal du selv bede læsevejlederen på
uddannelsesstedet søge om det til dig.
Uddannelsesstedet skal have dokumentation for, at du er ordblind. Dine forældre
skal derfor underskrive en samtykkeerklæring, så uddannelsesstedet må søge støtte
på baggrund af din ordblindetest. Du skal ikke testes igen. Ordblindetesten gælder i
15 år.

Skal du låne en Chromebook i 3 mdr.?
Uanset dit valg af undervisningstilbud efter 9. klasse har du ret til at låne en
Chromebook i 3 måneder - indtil 1. oktober - så dit undervisningstilbud får dit udstyr
klart.
Du kan også låne et læse-skrivestøttende program til eget device.
Hvis du vil låne din nuværende Chromebook med på ungdomsuddannelse, 10. kl.,
FGU eller efterskole, så henvend dig på skolens kontor og udfyld en låneerklæring.
Hvis du vil bruge din egen computer, skal du aflevere din nuværende Chromebook
på kontoret. Du har adgang til AppWriter indtil 1. oktober med dit unilogin.

Vigtig viden om læse-skriveteknologi på din
ungdomsuddannelse/efterskole:
Adgang til NOTA er livslangt, så det skal du ikke søge om igen.
Husk, at du vil kunne finde de fleste bøger til din kommende uddannelse der.

Har du brug for hjælp? Spørg din læsevejleder!
BEMÆRK Skal du i kommunal 10. klasse eller
EUD10 gælder samme regler som ved overgang til
andre uddannelsestilbud.
Skal du på ordblindeefterskole, stiller de ofte
krav om egen computer, mens efterskolen stiller
et program til rådighed. Spørg på skolen.

SPS
Som ordblind kan du få SPS
(specialpædagogisk støtte) på din FGU,
efterskole eller ungdomsuddannelse.
Støtten kan bestå af:
En programpakke med AppWriter til

Du kan få ekstra tid og bruge læse-skriveteknologi
og elektroniske materialer ved de fleste
eksamener.

din egen computer (PC eller Mac)
En startpakke-computer, hvis du ikke
selv har én, der kan bruges
Op til 6 timers instruktion i brugen af
programmerne (det anbefaler vi, at
du tager imod – også selvom du
kender AppWriter)
Evt. studiestøttetimer og
læsevejledning
Rammebevilling til produktion af nye
studiematerialer (dvs. OCR-scanning
af fagbøger til højtlæsning af tekst,

Se filmen om overgange til ungdomsuddannelse på
Kompetencecenter for Læsning hjemmeside

der ikke allerede er på Nota)

Hvis du vil læse mere: Ordblindhed - SPS (spsu.dk)
Dét siger loven om ret til at medbringe sine it-hjælpemidler de første 3 måneder: Folkeskoleloven §20a (UVM.dk)
Film om, hvordan man som ordblind studerende kan bruge sin LST: Studiebrug af LST (Gyldendal.dk)
Information til forældre med børn i ordblindevanskeligheder: Til forældre med et barn, der er ordblind (aarhus.dk)
Få studiematerialer hos Nota: Studiematerialer (NOTA.dk)

