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Har du en funktionsnedsættelse?  
 
I Studievalg vil vi gerne fortælle dig om dine muligheder for at få hjælp og hjælpemidler på 
studiet. Det er ikke sikkert, at du har brug for det – men måske er det rart at få lidt overblik.  
 
Der er tre muligheder for støtte, som beskrives i dette dokument: 

• Specialpædagogisk støtte (SPS)  
• Handicaptillæg 
• Anden støtte fra uddannelsesstedet, fx længere tid til eksamen 

 
Hvis du har brug for at snakke med din vejleder fra Studievalg om, hvad dette betyder for dig, 
eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vejlederen, eller booke en 
tid på din skole: www.bookstudievalgsyd.dk  
 
Med venlig hilsen  
Din vejleder fra Studievalg Danmark – Center Sydjylland 
 

 
Specialpædagogisk Støtte – SPS 
SPS er en støtte, der skal kompensere for de vanskeligheder, din funktionsnedsættelse kan 
bevirke på en uddannelse. SPS er ikke penge til dig, men til uddannelsesstedet, så det kan 
stille nødvendige hjælpemidler til rådighed for dig. Hjælpen afhænger af din 
funktionsnedsættelse. På hjemmesiden www.spsu.dk kan du finde uddybende information. 
 
 Uanset funktionsnedsættelsen kan du få hjælp til 

• Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af 
uddannelsen  

• Instruktion i brug af hjælpemiddel 
• Studiestøtte med henblik på kompensation for funktionsnedsættelsen  
• Særlig indretning af studiearbejdspladser  

  
Sådan søger du om SPS 

SPS administreres af uddannelsesinstitutionen, og det er også institutionen, der søger hjælpen 
til dig. Det er en god ide at tage kontakt til en SPS-medarbejder på uddannelsesstedet for at få 
afklaret, hvilken hjælp du har behov for, og hvad du kan søge støtte til. Din ansøgning om SPS 
får ikke indflydelse på dine optagelseschancer. Du skal være optaget på en uddannelse, før der 
kan søges SPS til dig, og sagsbehandlingstiden kan være lang. Derfor er det en god ide at søge 
uddannelse/-rne så tidligt som muligt. Du skal blot vedhæfte en pdf-fil på optagelse.dk og/eller 
sende pdf-filen til uddannelsesstedets SPS-koordinator, hvor du skriver, hvilken 
funktionsnedsættelse du har, og at du gerne vil søge om SPS. Læs mere her: 
http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Saadan-soeger-du   

  
Så længe kan du modtage SPS (støtteramme) 

Du kan få SPS så længe, du er SU-berettiget. Du kan dog ikke modtage SPS, mens du 
modtager slutlån. Mange former for funktionsnedsættelser medfører ofte forsinkelser på 
uddannelsen. Kan det dokumenteres, at sygdom er årsag til forsinkelse, kan der søges om 
ekstra SU. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan søge om ekstra SU, eller om du skal søge SPS, kan 
du altid henvende dig til SPS-medarbejderen på uddannelsesinstitutionen. Læs mere her: 
http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Stoetteramme  
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Funktionsnedsættelser og støttetyper 

Fysiske funktionsnedsættelser  
Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om tekniske hjælpemidler, der kan 
kompensere for din funktionsnedsættelse. Hvis du har brug for personlig hjælp til 
uddannelsen, vil den ofte blive kombineret med de personlige hjælpere fra kommunen, hvor 
SPS dækker den hjælp, der foregår på uddannelsen. Du kan også søge om at få 
sekretærhjælp, hvis din funktionsnedsættelse kræver hjælp til at tage notater til 
undervisningen. 
 
Psykisk funktionsnedsættelse og udviklingsforstyrrelser 
Psykiske funktionsnedsættelser kan være depressioner, angst eller skizofreni. 
Udviklingsforstyrrelser er eksempelvis ADHD eller autisme. Støttetimerne kan være hjælp til at 
planlægge studietiden, eller faglig støtte til at lægge en strategi til at hjælpe indlæringen. Hvis 
din funktionsnedsættelse udløser problemer med at klare dig socialt på studiet, kan du få 
hjælp i form af mentortimer. Støttetimerne virker ikke som behandlingsforløb, for det har 
uddannelsesstederne ikke kompetencerne til. Støttetimerne er målrettede til at understøtte de 
strategier/rutiner, du selv har tilegnet dig for at håndtere din funktionsnedsættelse, og tilpasse 
dem til uddannelsen.  
 
Ordblindhed  
Ordblinde kan også få tekniske hjælpemidler, og derudover kan de tildeles støttetimer. Det er 
vigtigt at søge om støttetimer, hvor du kan få hjælp med struktur og disposition i læste og 
skrevne tekster. Du vil også få hjælp til læsestrategi, idet ordblinde ofte vil være meget 
detaljeorienterede, når de læser tekster. Hvis det gælder dig, skal du lære at læse mere 
ekstensivt for at kunne overkomme læsemængden på de videregående uddannelser. Der er en 
del eksempler på studerende, der først får konstateret ordblindhed på videregående 
uddannelser, fordi milde grader af ordblindhed først slår rigtig ud, når teksterne bliver længere 
og mere komplicerede. I gymnasiet oplever denne gruppe ordblinde ofte problemer med at 
læse lange og nye ord. De har ofte lav læsehastighed, og de har generelt sværere ved at 
forstå de læste tekster.  
 
Talblindhed 
Talblindhed har tidligere været svært at diagnosticere, og det betyder, at der ikke er udviklet 
særlige hjælpemidler. Hvis du har meget store vanskeligheder med talforståelse, kan du søge 
om udredning via SPS, dvs. en undersøgelse af, hvorvidt du er talblind eller ej. Via en 
udredning er det nemmere at fastslå, hvilken type hjælp du kan have gavn af. Du kan måske 
få tildelt støttetimer, hvor du fx får hjælp af en faglig støtteperson til at håndtere tal- og 
matematikopgaver og får hjælp til at træne og udvikle studiestrategier.  

  
 
Handicaptillæg  
Hvis du har en funktionsnedsættelse, der umuliggør, at du har arbejde ved siden af studierne, 
kan du søge om handicaptillæg. Du skal søge gennem minSU. Bemærk, at handicaptillæg 
primært gives til personer, der slet ikke kan arbejde ved siden af studiet – heller ikke i 
perioden op til, at studiet påbegyndes eller i ferierne! Læs om handicaptillæg her: 
http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/  
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Anden hjælp og støtte på uddannelsen 
Du kan også bevilges anden hjælp, som ikke involverer SU-styrelsen. Det kan eksempelvis 
være, hvis du har brug for længere tid til eksamen, eller hvis du har brug for en mere 
hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisningen af hensyn til din funktionsnedsættelse. Det 
skal bevilges af uddannelsen. SPS-medarbejderen på uddannelsesstedet kan hjælpe med 
ansøgning om Handicaptillæg og anden hjælp på uddannelsen 
 
Læs også Uddannelsesguidens beskrivelse af støtte til at gennemføre en uddannelse: 
https://www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse  


