
 
 
 

 
 
Informationsbrev til ordblinde elever om it-redskaber  
og overgangen til efterskole, FGU og ungdomsuddannelse 
 
 

Kære elev 

Har du i løbet af din folkeskoletid fået konstateret ordblindhed og har du brugt it-

redskaber, så er der vigtig information til dig i dette brev i forhold til din videre 

uddannelse på efterskole, FGU eller ungdomsuddannelse. For at få en god start på din 

uddannelse skal dine nye it-redskaber gerne være klar fra første skoledag. Det er 

derfor vigtigt, at dit nye uddannelsessted ansøger om it-redskaber til dig i god tid.  

I din tid i folkeskolen har det været skolens ansvar at stille it-redskaber til rådighed. 

Fremover skal du selv oplyse nye uddannelsessteder om ordblindhed og din brug af it, 

så de kan ansøge om it-redskaber til dig via SPS-ordningen.  

Du skal ikke testes for ordblindhed igen. Dit nye uddannelsessted kan bruge 

testrapporten fra den digitale ordblindetest som dokumentation i ansøgningen om it-

redskaber. Du skal være opmærksom på følgende: 

• Når du får besked om, at du er optaget på en uddannelse, så kontakt straks 

uddannelsesstedet og bed dem ansøge om it-redskaber til dig via SPS-

ordningen. 

• Testrapporten fra den digitale ordblindetest skal bruges som dokumentation i 

forbindelse med ansøgning om it-redskaber. Hvis du ikke har testrapporten, 

kan læsevejlederen på din folkeskole sende den til dig elektronisk, men kun så 

længe du stadig går i folkeskolen. 

• Bemærk, at it-hjælpemidler til ordblinde elever typisk består af en 

programpakke med læse- og skriveprogrammer til installation på elevens egen 

computer. Hvis du ikke har adgang til en computer, kan uddannelsesstedet 

søge om en it-startpakke med computer. 

• Bemærk, at ordblindeefterskoler ofte stiller krav om, at eleverne selv 

medbringer en computer, efterskolen sørger kun for læse-skrive-programmer. 

Spørg skolelederen eller læsevejlederen på din nye skole.  

I nogle tilfælde er det ikke muligt at have it-redskaberne klar fra første skoledag på 

din nye uddannelse. Hvis du kommer i den situation, har du ret til at låne en 

computer med de nødvendige it-programmer i op til 3 måneder af Varde Kommune. 

Hvis du har en privat computer, du gerne vil bruge, kan du få programmerne 

installeret på den i op til 3 måneder. Nogle uddannelsessteder har skolelicenser til 

læse-skrive-programmerne, så du kan bruge programmet fra start med dit uni-login. 

Spørg på dit nye uddannelsessted. Hvis du vil låne en PC eller bruge it-programmerne 

på din private PC i overgangsperioden, skal du kontakte:  

Skole-IT, Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon: 7994 6888   

Mail: skoleit@varde.dk 



 
 
 
 
 
 

 
Du skal underskrive en låneerklæring ifm. udlevering af computeren, og du skal selv 

aflevere den igen hos Skole-IT efter 3 måneder.  

Dit medlemskab af Nota fortsætter, uden du behøver at gøre noget, det er livslangt. 

På Nota kan du finde de fleste bøger, du skal bruge under din nye uddannelse. Findes 

en bog ikke på Nota, kan den bestilles gennem Notas studieservice. 

 

Læs mere om SPS-støtte her 

Ordblindhed og SPS (spsu.dk)  

 

Andre nyttige link 

Du kan på dette link se film om, hvordan studerende bruger deres it-redskaber på 

uddannelse: 

Brug af læse- og skriveteknologi på uddannelse (gyldendal.dk)  

Notas studieservice: 

Studiematerialer (nota.dk)  

Viden om ordblindhed: 

Ordblindhed.dk  

Folkeskoleloven §20a 

Folkeskoleloven (retsinformation.dk)  

 

Skole-IT og Skoleforvaltningen i Varde Kommune ønsker dig en god start på din nye 

uddannelse 

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/laese-og-skriveteknologi/at-bruge-laese-og-skriveteknologi
https://nota.dk/studieservice-ungdomsuddannelse
https://www.ordblindhed.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396

