Special Pædagogisk Støtte

Har du
brug for hjælp
under
uddannelsen?
SPS-teamet støtter dig!

For elever på
EUD, EGU, KUU og STU

For kursister på
AMU-kursus

Som elev kan du få hjælp, hvis du:

Som kursist på et AMU-kursus kan du få:

• Har psykiske vanskeligheder (fx ADHD, depression)

• Hjælp på ordværkstedet før opstart.

• Er ordblind eller ved mistanke om ordblindhed.
• Har fysiske udfordringer så som handicap inden for syn,
høre eller bevægelse.

Kontakt Karin Sundtoft (se bagsiden)
• En IT-startpakke (computer med hjælpeprogrammer og
redskaber fx IRISPen/håndscanner)
Kontakt Tina Mejdal Marcussen (se bagsiden)

Hvad kan jeg få?
• IT-startpakke + evt. støttetimer
• Personlige/faglige støttetimer i undervisningstiden samt
i praktikperioder
• Fysiske hjælpemidler som fx døvetolk, særlige møbler,
kørestolsrampe m.v.

Hvad gør jeg?
Kontakt vores team, når du tilmelder dig uddannelsen.
Find din kontaktperson på bagsiden.
Gennem samtale eller test finder vi den løsning, der passer
til dig.

Eksempel på hjælperedskab: IRISPen/håndscanner

Forvent op til 6-ugers behandlingstid på din ansøgning.

En hjælp til ordblinde kan være en læsepen/scanner, som er et oplæse-system. Systemet består af en computer med en pen/scanner, som tilsammen
anvendes til oplæsning af sætninger eller enkelte ord direkte fra trykt tekst.
Når man støder på et ord eller en sætning, som man ikke umiddelbart kan få
mening i, tager man penen frem og markerer teksten. Teksten bliver automatisk og øjeblikkeligt læst op via computeren.

Kontaktpersoner

SPS-teamet hos AMU Nordjylland
Dine kontakter
Mads Laier
SPS-koordinator og Uddannelsesvejleder
Tlf.: 9633 2204
mlai@amunordjylland.dk

Niels Gram Gellert
Faglærer på Ordværkstedet
Tlf.: 9633 2343
ngg@amunordjylland.dk

Jeg kan tilbyde dig samtaler om, hvordan
vi hjælper dig bedst.

Jeg kan gøre dig bedre til at læse, skrive
og regne på Ordværkstedet.

Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
Tlf.: 9633 2213
tmm@amunordjylland.dk

Lone Raunsmed
Faglærer, Sandmoseskolen
Tlf.: 9633 2649
lrk@amunordjylland.dk

Jeg sørger for, at du får redskaber til støtte fx IT-rygsæk og støttetimer.

Jeg kan teste dig for ordblindhed, hvis du
skal være elev på Sandmoseskolen.

Karin Sundtoft
Faglærer på Ordværkstedet
Tlf.: 9633 2311
ksu@amunordjylland.dk
Jeg kan gøre dig bedre til at læse, skrive
og regne på Ordværkstedet.

SPS-undervisere

Lone Zebis
Tlf. 2485 2330

Doris Østergaard
Tlf. 2068 7012

Kamilla Kristensen
Tlf. 2398 0853

Kirsten Hangaard
Tlf. 4027 7213

Tom Hilleø
Tlf. 6085 7927

Kersten Bonnén
Tlf. 2053 2083

Mathias Hæstrup
Tlf. 5360 7046

Tina Drilling
Tlf. 6126 5469

Margrethe Justesen
Tlf. 2924 2605

Bjørn Magnussen
Tlf. 2980 2605
04-10-2017

Andrew Flint
Tlf. 4110 8429
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