
 

 
Procedure for støttekrævende elever på EUD, EUX og HTX 
 

For at kunne give den bedst mulig støtte, ønsker vi at identificere elever med støttebehov, så 

tidligt som muligt, gerne inden uddannelses – og studiestart.  

Støttebehovet kan være af faglig, social eller personlig karakter. 

Støttekrævende elever identificeres således: 

 Uddannelses- eller studievejleder orienterer sig i de nye elevers uddannelsesplaner i 

god tid inden uddannelsesstart.  

 Uddannelseschefer/koordinatorer/faglærere afdækker om kommende GF2 elever 

tidligere har modtaget særlig støtte. Dette sker bl.a. ved visitationssamtalerne. 

 Undervisere eller kontaktlærere identificerer elever der kan have brug for støtte, i 

mødet med eleverne. 

 Læsevejleder på EUD sprogscreener alle nye elever på GF og GF2 med henblik på 

målrettede indsatser. 

 Matematikvejleder på HTX screener alle nye elever. 

 Forældre eller kommende elev henvender sig til uddannelses- eller studievejleder for at 

undersøge mulighederne for støtte. 

Støttebehov og procedure: 

Specialpædagogisk støtte (SPS): 

Læsevejleder på EUD er ansvarlig for ansøgning af SPS støtte og testning af ordblinde elever – 
på hele EUC Sjælland. 

SPS gives til følgende typer: ordblindhed, bevægevanskeligheder, blinde og svagsynede, døve 
og hørehæmmede, psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. 

SPS bevilliges individuelt. Der kan fx bevilliges følgende i støtte: 

 IT-rygsæk (bærbar PC og scanner samt instruktion i brug af materialet) 

 Studiestøttematerialer – bøger indlæst (Nota), ergonomiske møbler, tolkebistand, 
tegnsprog, timer til faglig støtte, timer til personlig praktisk hjælper, eller hjælp til 
eksamen på særlige vilkår. 

 



 

 Elever hvis faglige niveau gør, at de ikke kan gennemføre uddannelsen uden støtte. 
Disse elever har mulighed for støtte i form af støttespor, lektiehjælp o. lign. Der gives 
også mulighed for faglig vejledning af elevens undervisere. 

SPS – teamet består foruden læsevejleder af 6 andre medarbejdere, fordelt på skolens 
forskellige adresser. De vil give instruktion til elever og undervisere i brug af IT- rygsæk. 
Læsevejleder koordinerer og følger op på anvendelse af timerne til dette formål. 

Procedure ved identificering af støttekrævende elever: 

 Hvad enten det er uddannelses- eller studievejleder, læsevejleder, matematikvejleder, 

forældre, eleven selv eller undervisere, der identificerer elever med støttebehov, er 

det gennem uddannelses-  eller studievejleder eventuel støtte sættes i værk. 

 Uddannelses - eller studievejleder kontakter hjemmet (hvis eleven er under 18 år), bl.a. 

for at identificere problemets omfang. Der afholdes evt. et møde med forældrene. 

Sådan sættes støtte i værk: 

 Såfremt der skal søges om SP-støtte, kontakter uddannelses –eller studievejleder, 

læsevejleder Gitte Cederstrøm som sætter ansøgningen i værk. 

 Såfremt der skal søges om SP-støtte i form af en IT-pakke til eleven kontakter 

læsevejleder (HTX) eller studievejleder Gitte Cederstrøm der efterfølgende indkalder 

eleven til screening for ordblindhed og eventuelt efterfølgende søger støtte. 

 Der afholdes altid møde med elevens kontaktlærer inden evt. støtte iværksættes. 

Kontaktlærer er forpligtet til at orientere teamet, så alle har viden om støttens indhold 

og struktur for derved at kunne bakke op om tiltaget. 

 Cheferne involveres tidligt i forløbet, så der kan tages hensyn til skemalægning m.v. 
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