Dyskalkuli/talblindhed

Sted
ViSP Næstved
eller efter aftale i lokaler
stillet til rådighed af
samarbejdspartner
Undervisningsform
Eneundervisning eller
Holdundervisning med
hhv. max 3 og 6
deltagere
Økonomi
Tilbud i medfør af Lov
om specialundervisning
for voksne er omfattet af
pakkemodellen.
Tilbud efter anden
lovgivning er tilkøb
Kontakt
Benyt venligst
henvisningsskemaet
på www.visp.dk eller
ring til fagsekretær
Marianne Hansen på
Tlf. 5588 6954
Afdelingsleder
Helle Djuraas
Tlf. 3062 4006 eller mail
hedju@naestved.dk

Målgruppe
Unge og voksne, hvor
der er mistanke om
talblindhed/dyskalkuli

Målgruppe
Unge og voksne med
specifikke matematikvanskeligheder.

Lovgivning
 Lov om specialundervisning for voksne
 SPS-lovgivning
Baggrund
Dyskalkuli kan komme til udtryk på mange forskellige måder; personer med
dyskalkuli, har fx svært ved at vurdere om de har penge nok, når de er ude at
købe ind, de har svært ved at tælle penge op og betale for varer og få penge
retur. De har svært ved at lære klokken, overskue køreplaner, betale for
busbilletten. De har ligeledes svært ved at lave mad efter en opskrift m.m.
Visitation
Borgere, der henvender sig eller henvises for et tilbud om kompenserende
specialundervisning, indkaldes til en samtale, som danner baggrund en evt.
efterfølgende udredning af problemstillingerne.
Den samlede udredning danner grundlag for en vurdering af, om borgeren er
berettiget til et tilbud efter lov om specialundervisning for voksne.
Formål
Formålet med specialundervisning indenfor dyskalkuli er at afdække, afhjælpe og
kompensere for specifikke matematikvanskeligheder, så deltagelse i job,
uddannelse og/eller hverdagsliv optimeres.
Ydelser
 Udredning af specifikke matematikvanskeligheder
 Ene- eller holdundervisning i afgrænsede veldefinerede områder og
afdækning af kompensationsmuligheder
 Råd og vejledning i forbindelse med uddannelse, arbejde eller hverdagsliv
Samarbejdspartnere
 Ungdommens Uddannelsesvejledning
 Kommunale sagsbehandlere og jobkonsulenter
 Uddannelsessteder
Varighed/omfang
 Udredning: 3 timer
 Eneundervisning: 10-20 timer
 Holdundervisning: 20 timer
Undervisningsforløbene kan forlænges (revisitering)
Evaluering
Der evalueres i samarbejde med borgeren efter en aftalt undervisningsperiode. En
samlet afsluttende evaluering sendes til borgeren og (ved samtykke) til
samarbejdspartnere.
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