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Hvad er SPS?
SPS er specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod 
med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse. SPS er støtte, der kan hjælpe 
dig i din hverdag på skolen. Støtten kan f.eks. hjælpe med at skabe overblik og 
struktur over din uddannelse.

Individuel SPS
På Herning HF & VUC tilbyder vi primært individuel SPS. Det er dog også muligt at 
give SPS som støttetimer i undervisningen, og der kan i nogle tilfælde etableres 
SPS i grupper. Ved individuel SPS får du tildelt en SPS-vejleder. SPS-vejlederen 
støtter dig via samtaler, så du kan gennemføre din uddannelse på lige vilkår med 
dine klassekammerater.

Hvem kan få SPS?
Du kan få SPS, hvis du har behov for støtte og kan dokumentere din 
funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være en udtalelse fra lægen eller en
ordblindetest. En funktionsnedsættelse kan være:

• et fysisk handicap
• ordblindhed
• psykiske vanskeligheder som fx angst eller ADHD.

Hvilke støttemuligheder og hjælpemidler er der?
Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, findes der forskellige 
støttemuligheder:

• Psykiske funktionsnedsættelser - Studiestøttetimer samt 
personstøttetimer

• Ordblindhed - Kompenserende læse- og skriveteknologi, studiematerialer 
samt studiestøttetimer

• Synshandicap - Studiematerialer på særlige medier, IT-hjælpemidler, 
sekretærhjælp, studiestøttetimer m.m.

• Hørehandicap - Høretekniske hjælpemidler, tolkning, sekretærhjælp samt 
studiestøttetimer m.m.

• Bevægelseshandicap - Ergonomiske møbler, digitale hjælpemidler og 
praktisk hjælp

• Kronisk eller alvorlig sygdom - Studiestøttetimer.

! SPS sikrer, at du kan uddanne dig  
på lige fod med andre.



Hvornår, hvor og hvordan søger jeg SPS?
Du kan søge SPS, lige så snart du er blevet optaget på Herning HF & VUC. For at få
SPS skal du kontakte den SPS-ansvarlige på Herning HF & VUC:

• Mette Rabech Langager (mrp@hhfvuc.dk) 

SPS bliver bevilget for et halvt år ad gangen. Du skal derfor søge SPS efter hvert
semester.

Hvornår får jeg SPS?
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender en besked til Herning HF & VUC og
din e-boks, når de har behandlet din ansøgning. Du kan klage over afgørelsen, hvis
du får afslag på din ansøgning. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget
afgørelsen.

Mette Rabech Langager tildeler dig en SPS-vejleder, hvis din ansøgning går
igennem. Herefter kontakter SPS-vejlederen dig inden for 14 dage for at aftale den 
første SPS-samtale.

Samtykkeblanket og ansøgning
Du skal udfylde en samtykkeblanket hos den SPS-ansvarlige. Det er en fuldmagt,
som giver Herning HF & VUC lov til at søge SPS på dine vegne. Når 
samtykkeblanketten er modtaget, opretter Mette Rabech Langager ansøgningen.

Kan jeg anvende særlige IT-hjælpemidler og få ekstra tid til eksaminer?
Du kan gå til prøve på særlige prøvevilkår, hvis du får SPS. De særlige prøvevilkår
tilbydes dig efter en vurdering af dine individuelle vanskeligheder og ud fra
reglerne for den specifikke prøve.

! Du skal kontakte skolens 
SPS-ansvarlige for at søge SPS.
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Særlige prøvevilkår kan være:

• forlænget forberedelsestid til en mundtlig prøve
• forlænget eksaminationstid til en mundtlig prøve
• forlænget tid til en skriftlig prøve
• forlænget tid til at skrive en stor skriftlig opgave (SSO eller EP)
• tilladelse til at anvende særlige IT-hjælpemidler (f.eks. oplæsning af tekst, 

ordforslag, diktering eller forstørrelse af tekst)
• tilladelse til at få hjælp af en hjælper under en prøve (kan f.eks. være 

relevant for synshandicappede).

Kan jeg få overflyttet SPS fra andre uddannelser?
Du kan tage dine hjælpemidler med dig, hvis du fortsætter på en ny 
ungdomsuddannelse. Du skal kontakte den SPS-ansvarlige på den nye skole. Du 
skal gøre opmærksom på, at du har hjælpemidler eller anden form for støtte, som 
skal flyttes med dig over på den nye uddannelse.

Du kan dog kun beholde dine hjælpemidler i tre måneder, hvis du starter på en
videregående uddannelse. Det nye uddannelsessted skal søge om overflytning af
dine hjælpemidler.

Har du yderligere spørgsmål?
Prøv først at tjekke www.spsu.dk.

Du kan også henvende dig til skolens SPS-ansvarlige:

Mette Rabech Langager
mrp@hhfvuc.dk


