
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Støttebehov  
Hvis du har et støttebehov, skal du kontakte os. Det kan være ordblindhed, en psykisk diagnose eller noget helt 
tredje.  
 
Hvilke papirer/oplysninger skal du sende til os  
 
Er du ordblind, skal du:  

• sende blanketten ”Samtykke til videregivelse af test fra Ordblindetesten” OG  
blanketten ”Samtykke til indgivelse af ansøgning om specialpædagogisk støtte”.  

• oplyse om du ønsker IT-programmer til PC eller MAC.  

• oplyse om du allerede er medlem af Nota.  

• oplyse om du allerede har fået udleveret pc fra SPS, som du medbringer hos os.  
 
Du behøver ikke sende din ordblindetest, da vi har adgang til den, når du giver os lov.  
 
Har du særlige behov, f.eks. en diagnose, skal du:  

• sende blanketten ”Samtykke til indgivelse af ansøgning om specialpædagogisk støtte”, da det kræves, 
for at vi må søge.  

• sende dokumentation for dit særlige behov, f.eks. diagnosepapirer (erklæring fra læge eller 
speciallæge, udskrift fra Sundhed.dk eller lignende) Kontakt os, hvis du er i tvivl.  

 
Til din orientering vedlægges ”Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig”.  
 
Hvornår og hvordan skal du sende papirer/oplysninger til os  
Vi vil meget gerne søge støtten, så den er klar til dig, når du starter i august eller hurtigst muligt derefter. Derfor 
skal vi have materialet fra dig senest 24. juni 2022. Du kan sende samtykkeblanketten/-erne, dokumentationen 
og oplysningerne om IT som almindelig post eller scanne dem ind og sende dem i mail til: 
 
Ordblinde: 
Læsevejleder Annemette Mondrup Christensen – ac@aalborghus.dk 
Læsevejleder Birgitta Schelske - sc@aalborghus.dk 
 
Andre diagnoser:  
SPS-vejleder Sofie Hust Augustesen – hu@aalborghus.dk 
 
Hvis du mod forventning ikke bliver optaget på den plads, der er reserveret til dig her hos os, vil vi naturligvis 
destruere papirerne.  
 
Har du spørgsmål  
Du er altid velkommen til at kontakte os på ovennævnte mails. Hvis du har en diagnose, der gør, at du gerne vil 
se skolen og høre mere om vores mentorordning inden skolestart, kan du kontakte SPS-vejleder Sofie Hust 
Augustesen. 
 
Ordblinde 
Vi laver ansøgningerne til SPS i uge 31. I uge 32 har I introdage. I uge 33, mandag og tirsdag, bliver du indkaldt 
til IT-instruktion. Det vil fremgå af dit skema. 
 
Venlig hilsen  
SPS-teamet på Aalborghus Gymnasium 
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