Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler mv.
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Ordblindeundervisning
Pjece til samarbejdspartnere

Lovgivning

Undervisningshold

ViSP tilbyder ordblindeundervisning efter FVU-loven og efter
driftsoverenskomst med VUC.

Undervisningen afvikles på små hold á 4-6 deltagere.

Visitation

Hjælpemidler

Formål

Teknologiske hjælpemidler indgår i undervisningen.
Borgeren lærer at bruge sin computer, smartphone
og/eller tablet som støtte til skrivning og læsning i
hverdagen. ViSP stiller i øvrigt teknologiske hjælpemidler til rådighed i undervisningen efter behov.

At kompensere for virkning og følgevirkning af ordblindhed/
dysleksi.

Borgere i job

Samtale samt undervisningsministeriets screening for ordblindhed.

Undervisningsindhold
o
o
o
o
o
o

Samtale
Screening
Udredning med henblik på undervisningsplan/diagnosticerende test
Vurdering af behov for hjælpemidler
Pædagogiske anbefalinger
Ordblindeundervisning, IKT-undervisning

Kompenserende undervisningstilbud
I sammenhæng med ordblindeundervisning kan ViSP tilbyde
deltagerne undervisning i matematik samt eventuelt engelsk.

Målgruppe
ViSP tilbyder både ordblindeundervisning til unge og voksne,
hvor ordblindhed er eneste funktionsnedsættelse samt til
gruppen af unge og voksne med sammensatte funktionsnedsættelser. Sidstnævnte kan være unge og voksne, der er berettiget til ordblindeundervisning OG derudover eksempelvis
-

Er psykisk sårbare og/eller

-

Har andre specifikke kognitive funktionsnedsættelser
(opmærksomhedsforstyrrelser, hukommelsesvanskeligheder, eksekutive vanskeligheder).

Når det drejer sig om undervisning af borgere i job,
der er bevilliget og har fået introduktion til jobbevarende IKT-hjælpemidler, kan det også være teknologien, der er i centrum for undervisningen.

ViSPs samarbejdspartnere
o
o
o
o
o

Jobcentre
Uddannelsessteder
Ungdommens uddannelsesvejledning
Produktionsskoler
Etc.

Kontakt
For yderligere information kontakt ViSP på
tlf. 5588 6900,
eller afdelingsleder Helle Djuraas
på tlf. 3062 4006

