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Indledning
I 2014 er Læse- og Psykiatriafdelingerne slået sammen til én afdeling, og derfor
laves der også en samlet årsrapport. Det gør det derfor i nogen grad vanskeligt at
sammenligne tallene med de foregående år, men hvor det er relevant, er der lavet
særlige bemærkninger om dette.
CSU-Slagelse har samlet sendt årsrapporter for 2014 til de kommuner, der har en
abonnementsaftale med CSU vedr. Kompenserende Specialundervisning.
I Læse-/Psykiatriafdelingen har vi imidlertid mange andre arbejdsområder. Formålet
med denne årsrapport er at give et samlet billede af, hvad afdelingen beskæftiger sig
med samt tendenser, udvikling og visioner indenfor området.
I 2014 har der været 12 ansatte i afdelingen, svarende til 9,5 fuldtidsstillinger. Det
er væsentligt for os at opretholde et højt fagligt niveau og en bred viden indenfor de
områder, vi varetager. De ansattes uddannelsesbaggrund spænder derfor fra lærere
med kurser og videreuddannelser indenfor specialpædagogik, læsepædagogik,
læsevejledning, andetsprogsundervisning og kognitiv adfærdsterapi/psykoterapi til
universitetsuddannede audiologopæder.
I Læse-/Psykiatriafdelingen gør vi desuden meget ud af at holde os ajour med den
aktuelle forskning og udvikling på området og deltager derfor løbende i kurser,
konferencer og netværk. Vi er desuden med i mange projekter og udviklingsarbejder,
og vi har derfor valgt at videreuddanne en medarbejder til projektleder.

God læselyst.
Natasha Bull Epstein, Afdelingsleder
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Læse-/Psykiatriafdelingens
arbejdsområder
Læseafdelingen ved CSU-Slagelse varetager udredning, undervisning og rådgivning/
vejledning af unge og voksne borgere i Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner, der
enten er ordblinde eller som har læse-/stavevanskeligheder af andre årsager – eller i
kombination med andre handicaps. Desuden varetager vi udredning og undervisning
af ordblinde studerende i Region Sjælland.
Som en integreret del af hhv. udredning og undervisning varetager vi
vejledning i forbindelse med ansøgning om it-hjælpemidler og evt. afklarende
undervisningsforløb samt tilbud, bestilling/indkøb, udlevering og undervisning i brug
af udstyret.
Undervisningen i Læseafdelingen har fokus på at kompensere for læse-/
stavevanskeligheder med it-hjælpemidler og forbedre kursisternes muligheder for
at udnytte disse til læsning og skrivning i deres dagligdag, i en uddannelse eller
på et job. Undervisningen foregår altid på grundlag af en grundig udredning med
udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og muligheder.
Undervisningen omhandler primært dansk og de muligheder, der åbner sig, når der
kompenseres for læse-/stavevanskelighederne – at forstå indholdet af det, man
læser, og at formidle det, man gerne vil formidle på skrift. Vi har dog også hold med
undervisning i matematik, særligt tilrettelagt for ordblinde og andre med læse-/
stavevanskeligheder samt talblinde. Undervisningen foregår på små hold (3-6
deltagere) eller i ganske særlige tilfælde som eneundervisning – typisk to timer én
eller evt. to gange om ugen.
Efter aftale med VUC har vi desuden en særligt tilrettelagt AVU-klasse på CSU (AVU
= Almen VoksenUddannelse, 9.-10. kl.). AVU-klassen består af 4-5 unge med særlige
behov (autisme, Aspergers syndrom mv.), der modtager undervisning i dansk,
matematik og samfundsfag samt rådgivning og vejledning 4 dage om ugen. Ud over,
at det er en mindre klasse, undervises der også flere timer i dansk, og der indgår en
større grad af rådgivning og vejledning samt elementer af psykoedukation mv. efter
inspiration fra Projekt 180 grader (se under afsnittet om Projekter). Undervisningen
slutter efter 1 år og afsluttes med 9. klasses afgangsprøve eller et kompetencebevis.
Eleverne i AVU-klassen kan enten komme fra CSU’s STU-afdeling eller udefra, typisk
via jobcentret eller efter et forløb med almindelig kompenserende undervisning.
Vi har også undervisning af unge i STU-forløb (fra centrets STU-afdeling).
Undervisningen (dansk/it og evt. matematik) forgår sædvanligvis på hold med
3-6 elever. Efter en periodes undervisning i Læseafdelingen kan det vurderes, at
den unge vil kunne gennemføre et forløb i AVU-klassen, og der er mulighed for at
starte på et forkursus til denne, hvor det nærmere vurderes, om AVU-klassen vil
være en realistisk mulighed. Enkelte unge har et individuelt tilrettelagt forløb, hvor
undervisning i Læseafdelingen er det primære, og den øvrige del af STU’en foregår
som praktik, på en anden uddannelsesinstitution el.a.
Studerende ved ungdomsuddannelser, der har fået bevilget en it-rygsæk, får
samtidig bevilget et 10 timers undervisningsforløb, hvor de lærer at benytte
hjælpemidlerne. Uddannelsesstedet kan vælge at købe denne instruktion hos en
ekstern leverandør, fx CSU. Instruktionen foregår typisk over 3-4 gange med 4-5
kursister pr. hold. Vi har aftaler med hhv. SOSU Vestsjælland, Selandia, Slagelse
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Gymnasium, Midtsjællands Gymnasium og Sorø Akademis gymnasieafdeling om
undervisning på uddannelsesstederne. Friskolerne er også med i sps-ordningen
under ungdomsuddannelser, og vi har derfor også haft enkelte elever fra friskoler i
undervisning.
Læseafdelingen er fast leverandør for Uddannelsesstyrelsen af udredning, itinstruktion og studiestøtte til ordblinde studerende ved videregående uddannelser i
Region Sjælland. Det drejer sig både om de lange videregående uddannelser (RUC
og Syddansk Universitets afdeling i Slagelse) og de korte videregående uddannelser
(beliggende på professionshøjskoler, erhvervsakademier mv.). Det foregår som oftest
individuelt på uddannelsesstedet eller på CSU, alt efter bestillingen. I 2014 blev
vi desuden godkendt af Styrelsen til at foretage tests for talblindhed (dyskalkuli) i
Region Sjælland + Hovedstaden.
Psykiatriafdelingen varetager undervisningen af unge og voksne borgere i Slagelse
Kommune med psykiatriske diagnoser eller store psykiske vanskeligheder. I
undervisningen arbejdes der med at genoptræne og udvikle de skolemæssige
færdigheder, som den enkelte har brug for i hverdagen, herunder evt. uddannelse
og arbejde. Gennem denne undervisning foregår der samtidig en udvikling af den
enkeltes selvtillid, åbenhed overfor at arbejde sammen med andre osv.
Undervisningen foregår på små hold (3-6 deltagere) eller i ganske særlige tilfælde
som eneundervisning – typisk to timer én eller evt. to gange om ugen. Der
undervises primært på CSU, men også i Socialpsykiatrisk Centers Ungecaféer i
Slagelse og Korsør. Tidligere har der også været undervisning på væresteder i
Kommunen, men dette blev i 2014 trappet ned og er blevet afløst af undervisning på
CSU eller en af ungecaféerne.
Fra 2013 har Psykiatriafdelingen desuden kørt projekt 180 grader for borgere med
ADHD, angst og/eller depression. Fokus i dette projekt har primært været at arbejde
med deltagernes bevidsthed om egen sygdom og dennes betydning for dagligdagen,
herunder deltagelse i uddannelse eller job, samt at give dem redskaber til at tackle
deres vanskeligheder. Jobcenter Slagelse (+ i mindre omfang Jobcenter Ringsted
og Jobcenter Sorø) har efter projektets ophør valgt at betale til et opfølgningsforløb
med færre timer, men større fokus på at støtte projektdeltagerne i overgangen til
praktik eller uddannelse.
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Økonomi og lovområder
Psykiatriafdelingens undervisningstilbud finansieres primært via Rammeaftalen for
Region Sjælland, og der er her en leveringsaftale med Slagelse Kommune. Desuden
har der i 2014 været udbudt to opfølgningsforløb til deltagere i projekt 180 grader,
der delvist har været finansieret via denne aftale, delvist via betaling fra Jobcenter
Slagelse. I opfølgningsforløbene har der været to deltagere fra hhv. Ringsted og
Sorø. Da disse to kommuner ikke har nogen leveringsaftale jf. Rammeaftalen, har
der været tale om fuld betaling fra Jobcentrene.
Læseafdelingens tilbud spænder over flere forskellige lovområder og flere forskellige
finansieringsmåder:

Takster
•

Udredning og undervisning af voksne ordblinde jf. Lov om FVU og
Ordblindeundervisning via driftsoverenskomst med VUC

•

Udredning og undervisning af unge jf. Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov

•

It-instruktion til ordblinde studerende ved ungdomsuddannelser (Lov om
specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv.)

•

Testning, it-instruktion og studiestøtte til ordblinde studerende ved korte,
mellemlange og videregående uddannelser jf. Lov om specialpædagogisk støtte
og Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen

Aftaler med kommuner
Udredning og undervisning jf. Lov om Kompenserende specialundervisning for
voksne finansieres via Rammeaftalen for Region Sjælland. Dette gælder for Slagelse
og Ringsted Kommuner. Sorø kommune har valgt at lave en særlig aftale med
Læseafdelingen om finansiering af undervisningstilbud jf. denne lov.
Aftalerne betyder, at borgere fra de involverede kommuner frit kan henvises til
kompenserende specialundervisning i Læseafdelingen på CSU Slagelse eller selv kan
henvende sig hertil. For borgere i Sorø Kommune er der dog aftalt en ramme, der
ikke må overskrides uden særlig aftale herom.

Øvrige aftaler og projekter
•

Individuelle aftaler med jobcenter Slagelse m.fl. om supplerende tests og
undervisning, der ikke kan omfattes af eksisterende lovgivning eller aftaler

•

Deltagelse i projekter finansieret af EU, regionen, SATS-puljemidler el.a.
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Målgruppen i tal
I 2014 har der i alt været 576 borgere, der har fået udrednings- og
undervisningstilbud i Læse-/Psykiatriafdelingen. Der ud over har 50 borgere deltaget
i Projekt 180 grader.
204 borgere har fået foretaget udredning og undervisning jf. Lov om Kompenserende
Specialundervisning/Ordblindeloven.
•

360 har fået tilbud jf. Lov om specialpædagogisk støtte.

•

12 borgere har fået undervisning i Læseafdelingen i forbindelse med STU/AVU.

Antallet af borgere i kontakt med afdelingen er steget kraftigt siden 2011, hvor
tallet kun var 225. Stigningen skyldes primært, at vi fra 2011 fik et helt nyt
område ind i vores aktiviteter: SPS til ordblinde studerende ved videregående
uddannelser. Undervisningen på ungdomsuddannelserne er også steget en del.
Den kompenserende undervisning er ligeledes steget, mens der ikke er de store
udsving på de øvrige områder. Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes til dels, at der
nu indgår tal fra Psykiatriafdelingen i optællingen. I 2013 var der 56 borgere i
Psykiatriafdelingen. Dette kan derfor ikke forklare hele stigningen (fra 418 til 576),
som derimod sandsynligvis skyldes opfølgningsforløbene samt det deraf følgende
udbyggede samarbejde med Jobcenter Slagelse.
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Effekt af undervisningen
Når en kursist starter i Læse-Psykiatriafdelingen laver vi altid en individuel
undervisningsplan i samarbejde med kursisten. Målene er meget individuelle og
spænder over fx ”jeg vil bare blive bedre til at læse og skrive”, ”Jeg vil gerne føle
mig klar til at starte på en uddannelse”, ”jeg vil gerne kunne skrive et postkort fra
ferien selv uden hjælp fra min kone”, ”jeg vil gerne kunne gå ind på forældreintra
og læse meddelelser og skrive en besked til min søns lærer”, ”jeg vil gerne kunne
læse de meddelelser, der kommer fra min arbejdsgiver på intranettet”, ”jeg vil gerne
turde fortælle andre om mine vanskeligheder”, ”jeg vil gerne turde række hånden op
og sige noget på et hold med flere mennesker”. Det er meget svært at sammenligne
disse mål. Når deltagerne efterfølgende skal bedømme effekten på en skala fra 1-10,
er der desuden stor forskel på vurderingerne – både på grund af forskelle i mål,
motivation, fremmøde og indsats, men også på grund af forskelle i indstilling til,
hvor stor betydning, ændringen har for dem. Nogle mennesker har en tendens til at
mene, at den hjælp, de har fået, er fantastisk, bare de kan lidt mere, end de kunne
før. Andre er utilfredse med, at de ikke kan få hjælp til også at klare den sidste lille
bid, som teknologien ikke kan hjælpe dem med. Men hvis man kigger på deltagernes
evalueringer, er der generelt stor tilfredshed med den hjælp, de får til at klare
vanskeligheder i deres dagligdag, så de kan deltage på lige fod med alle andre.
Eksempler på evalueringer:
”Jeg tror mere på mig selv nu. Kan bruge computer og hjælpe-programmerne og
telefonen. Nu vil jeg sende en sms i stedet for at ringe, som jeg gjorde før” (kursist i
læseafdelingen).
Alle andre mål end ”læse tekst-TV” havde rykket sig meget: ” Der kan man jo ikke
bruge hjælpemidler. Hvis jeg ikke kan læse det, og jeg gerne vil, må jeg finde det på
en anden måde. fx på internettet” (kursist i læseafdelingen).
”Ikke traditionel undervisning. Ikke så mange på holdet. Stille og roligt. Løbende
kommentarer hen ad vejen og ændringer i tekster mv. Jeg synes rigtig godt om CSU.
Jeg vil i hvert fald anbefale CSU i forhold til VUC. Det er bare positivt alt sammen”
(kursist i læseafdelingen).
”Godt, at jeg har haft skriveprocesser i gang, det har udviklet mig og holdt mit dansk
ved lige” (kursist i læseafdelingen).
”Man får den hjælp, man har brug for” (kursist i læseafdelingen).
”Alt har ændret sig. Jeg havde angst, når jeg skulle op og af sted. Det er slet ikke
et problem mere. Nu ved jeg, hvad jeg gør - kører mig selv op. Det har jeg fokus på
– og jeg har lært at slappe mere af. I dag er jeg gået herop” (deltager i projekt 180
grader).
”Jeg bruger kalenderen meget. Den hjælper mig til at holde styr på hvor meget tid
ting tager. Og så får jeg taget min medicin. Så jeg bruger den rigtig meget. Det med
at overskue tiden, det er stadig svært” (deltager i projekt 180 grader).
”I starten var det svært overhovedet at turde komme og møde de andre på holdet.
Det sidste halve år er jeg kommet hver eneste gang, og nu vil jeg komme til at
savne det” (kursist i psykiatriafdelingen).
”Jeg er blevet meget bedre til at regne. Før vidste jeg aldrig, om jeg havde nok
penge med, når jeg skulle købe ind. En gang måtte jeg gå uden at få mine varer
med – pinligt”. (kursist i læseafdelingen, talblind).
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Projekter og
udviklingsarbejder i 2014
Projekt 180 grader
I 2013 startede Projekt 180 grader, som var et EU’s-støttet projekt,
som Læse-/Psykiatriafdelingen var projektleder for. De primære
samarbejdspartnere var Alexandrainstituttet og Jobcenter Slagelse.
Hovedbestanddelen af projektet var et undervisningsforløb for unge
og voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD. Forløbet indeholdt
dels psykoedukation (undervisning i betydningen af ADHD-diagnosen
for den enkelte) ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang og dels
undervisning i dansk/matematik. Desuden var der individuelle samtaler
og inddragelse af app’en STRUKTUR, som er et støtteværktøj udviklet
af CSU i samarbejde med Alexandrainstituttet. Der har kørt to forløb
med hver 25 personer (fordelt på 3 hold à 8-9 personer). Det første fra
september 2013 til marts 2014; det næste fra april til december 2014.
Projektet sluttede i december 2014, men blev forlænget med nogle
måneder ind i 2015 med henblik på at udbrede kendskabet til indholdet
og bistå evt. interesserede kommuner i regionen med at komme i gang
med noget tilsvarende. Evalueringsrapport fra selve projektet kan læses
på http://csu.slagelse.dk/media/5634975/180-Evaluering.pdf. Der
arbejdes pt. på en implementering af tilbuddet.
Produktionsskoleprojektet
Produktionsskoleprojektet er ligeledes afsluttet i 2014. Det var et projekt
finansieret af SATS-puljemidler med Taleinstituttet, region Nordjylland
som projektleder, og det gik ud på at yde en ekstraordinær indsats til
produktionsskoleelever med læse-/skrivevanskeligheder. Det vil sige
læse-/stavetests, evt. udredning hos psykolog, tværfaglig sparring
samt evt. netværksmøder med forældre, UU-vejleder, sagsbehandler
m.fl., undervisning, it-rygsæk og opfølgning efter afslutning på
produktionsskolen. Der var rigtig gode resultater af projektet.
Læseafdelingen har indtil juni 2014 indgået i projektet på Ringsted og
Korsør Produktionshøjskoler, og der er nu indgået aftaler om samarbejde
med disse skoler.

Samarbejde med Slagelse Ungdomsskole
I 2014 blev det muligt for elever i folkeskolens afgangsklasser at benytte ithjælpemidler til den afsluttende eksamen i skriftlig dansk. Vi indgik derfor i et
samarbejde med Slagelse Ungdomsskole om undervisning af elever, der ville benytte
sig af denne mulighed.
Undervisning af lærere på friskoler, netværksarbejde mv:
Friskolerne er en del af sps-ordningen og er dermed en del af vores tilbud om itinstruktion til studerende på ungdomsuddannelser. Som supplement til dette har vi
også i 2014 kørt kurser for friskolelærere i brug af it-rygsækken, samt hvordan de
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kan integrere ordblinde-it i deres undervisning.
For at oplyse om ordblindes rettigheder og muligheder har Læseafdelingen haft en
stand på ”De specialiserede tilbuds dag” og Slagelse Uddannelses- og Kulturmesse
samt deltaget i et arrangement på Ringsted Bibliotek arrangeret af UPPR Ringsted.
Desuden deltager vi løbende i netværkssamarbejdet Tværfaglig UngeIndsats (UTA)
i Slagelse samt i div. landsdækkende netværk omkring ordblindhed, talblindhed,
ADHD og psykiatri.

Tendenser og visioner
De borgere, der henvender sig – eller bliver henvist – til os, har større vanskeligheder end tidligere. Desuden er deres vanskeligheder ofte sammensatte og meget komplicerede. Dette betyder, at der efterhånden ofte er sammenfald mellem kursister i
Læse- og Psykiatriafdelingen, hvorfor der er behov for et tættere samarbejde og evt.
fælles forløb.
Der er stadig kursister, der ”kun” skal have hjælp til læsning, stavning og regning.
Men der er flere og flere, hvis vanskeligheder har så stor indflydelse på deres liv, at
man bliver nødt til at se på helheden og ikke kun betragte undervisning med fagfaglige briller. Denne udvikling er baggrunden for, at en medarbejder er i gang med
et uddannelsesforløb indenfor kognitiv terapi, og at vi i forbindelse med Projekt 180
grader har ansat to lærere med videreuddannelser indenfor psykoterapi. Samtidig e
det medvirkende til, at vi i 2015 vil igangsætte nye undervisningsforløb med et andet
udgangspunkt end tidligere.

Natasha Epstein, afdelingsleder

Læseafdelingen
Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler

Psykiatriafdelingen
Psykiske vanskeligheder og sindslidelser

Kommunikationsafdelingen
Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder

Høreafdelingen
Hørevanskeligheder

Synsafdelingen
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler

Ungdomsuddannelser (STU)
STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub

