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Hvor finder du os ? 

Du finder os i vejlederhuset på niveau 2. 



Læsevejledningen er et tilbud til alle elever på skolen. Du er velkommen 
hos os på alle tidspunkter af dit skoleforløb. 

Vi hjælper elever med forskellige behov, for eksempel: 

• Elever, der har vanskeligheder af en sådan karakter, at der kan bevilges 
it-hjælpemidler. Her hjælper vi med it-instruktion og studiestøtte. It-
hjælpemidlerne bevilges af SU-styrelsen på baggrund af test og skriftlig 
udredning af støttebehov, og de leveres af firmaet Vitec-MV.                
(Se mere på https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende) 

• Elever, der ønsker at benytte sig af skolens gratis tilbud om AppWriter-
cloud eller download af AppWriter til egen computer. 

• Elever, der har brug for læsekurser for at kunne bruge hensigtsmæssige 
læsestrategier. 

• Elever, der har brug for hjælp til stavning og/eller grammatik. 

• Elever, der har brug for støtte i forhold til skriftlige opgaver. 

Alle skolens elever i 1g og 1hf screenes for læse- skrivevanskeligheder i 
starten af skoleåret, og læsevejlederne kontakter elever, der ser ud til at 
have behov for hjælp. Men det er vigtigt, at du også selv er opmærksom 
på at henvende dig til os, hvis du ved eller tror, du har behov for støtte.  

    

Læsevejledning 
Hvis det står i din uddannelsesplan, at du har behov for støtte, henvender 
vi os til dig med et tilbud om en samtale umiddelbart efter skolestart, så  

du kan få evt. hjælpemidler så tidligt som muligt. 

Hvis du gerne vil kontakte os, før du starter, kan du gøre det via skolens 
kontor eller via vores e-mail. 

Når du er startet på skolen, kan du skrive til os i Lectio eller i Teams. 

NB: Det er frivilligt, om man ønsker læsevejledningens støtte, og det er 

eleven, der er ekspert i, hvilke vanskeligheder, vedkommende har. Derfor 

tilrettelægges form og indhold altid i samarbejde med eleven. En stor del 

af undervisningen i læsevejledningen foregår som eneundervisning. Den 

foregår i videst muligt omfang før klokken 15. 
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