Studiestøtte for ordblinde studerende på videregående uddannelser
i Region Sjælland
Studiestøtte til ordblinde studerende ved videregående uddannelser i Region Sjælland bliver givet af læsekonsulenter fra Center for Specialundervisning i Slagelse.
Studiestøtten kan gives på dit uddannelsessted eller i Slagelse, alt efter hvad der
er blevet bevilget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis du vil have flyttet studiestøtten, skal du henvende dig til din studievejleder.
Hvad er studiestøtte?
Studiestøtte skal være med til at sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du er ordblind. Kort fortalt kan studiestøtte for eksempel omfatte:


Strategi for planlægning og prioritering af studielæsning
o

Skal alt læses lige grundigt? Forskellige teknikker afhængigt af formål.
Skimmeteknikker, grundig tekstlæsning mv.



Notatteknik
o

Hvordan fastholder man det vigtige ved læsning/forelæsninger mv.?



Teknikker til at komme i gang med at skrive en opgave



Strukturering af opgaveskrivning



o

Hvad er problemformulering, problemfelt mv.?

o

Hvordan finder jeg de oplysninger, jeg gerne vil have?

o

Hvordan får jeg svaret på de spørgsmål, der bliver stillet i opgaven?

o

Disponering af opgaven

o

Anvendelse af fagudtryk og før-faglige ord

Konstruktiv kritik, stille spørgsmål til teksten
o

Er der en ”rød tråd” i teksten?

o

Er spørgsmålene fra problemformuleringen besvaret?

o

Er der formuleringer, der kan misforstås?

o

Er argumentationen i orden?

o

Er besvarelsen tilstrækkeligt objektiv?
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Planlægning af eksamenslæsning
o

Struktur på noter mv. fra undervisningen

o

Udarbejdelse af emneoversigter

o

Træning af eksamenssituationen (mentalt + fagligt)

o

Hvad er det vigtigste at formidle?

o

Struktur på mundtlig fremlæggelse

Studiestøtte er IKKE lektiehjælp eller korrekturlæsning på stavefejl, der kan findes
med it-hjælpemidler eller ved almindelig korrekturlæsning af en ven eller et familiemedlem.
Du kan ikke forvente, at din læsekonsulent har en viden om dit konkrete fagområde. I helt særlige tilfælde kan du – gennem din studievejleder - få bevilget faglig
studiestøtte hos en medstuderende eller en underviser på dit studie. Den faglige
støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen.
Rammer for studiestøtten
Som udgangspunkt kan du kun regne med at få studiestøtte mellem 8.00 og
17.00 på hverdage. Hvis du har brug for andet, skal du henvende dig til din læsekonsulent i god tid (fx ved 48-timers opgaver mv.) - så kan det måske lade sig
gøre.
Der vil altid være mulighed for en akut aftale. Men din chance for at få den tid, der
passer dig bedst, er større, jo tidligere, du kontakter din læsekonsulent (gerne
mindst 14 dage før). Ellers kan kalenderen være så booket, at der er meget få
valgmuligheder.
Hvis du har behov for ekstra tid til eksamen eller opgaver, skal du henvende dig
direkte til din studievejleder.
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CSU-Slagelse, Læseafdelingen
Mobil: 51 56 36 81
Mail: nbeps@slagelse.dk

