
AT VÆRE ORDBLIND
PÅ HERNING HF & VUC

herninghfogvuc.dk



  

Vi er flere i klasserne, som er ordblinde – og kan 
snakke om, hvordan det er at være ordblind.

- Johanne, HF-elev

På Herning HF & VUC har vi plads til dig, der er ordblind. Din uddannelse 
starter hos os.

Undervisning for ordblinde

Vi er sammen om at lære
På HF bliver du en del af det sociale og det faglige miljø. Det er vigtigt for 
os, at du får så meget som muligt ud af undervisningen. Derfor får du som 
ordblind ekstra støtte – for vi vil gerne hjælpe dig med at lære.

Ordblind på HF
På HF får du dygtige lærere, som ved, hvordan du får mest muligt ud af 
undervisningen. For os er det vigtigt, at du og dine klassekammerater får 
det samme ud af timerne. Derfor passer vores undervisning både til dem, 
der lærer hurtigt – og dig, der har brug for ekstra tid til at lære.

Hvis du kæmper for det, skal du nok nå det,
du vil – også som ordblind.

- Johanne, HF-elev



• programmer til din computer, som hjælper med at stave og læse op

Som ordblind kan du få:

• adgang til Notas digitale bibliotek

• hjælp til at hente IT-programmer og bruge dem – når du har brug for 
hjælp

• hjælp til at strukturere og planlægge større skriftlige opgaver

• 20 SPS-timer* hvert halve år til støtte i de fag, som du har brug for 
ekstra støtte i            *studiestøttetimer

• ekstra tid til skriftlige og mundtlige eksaminer efter behov

• et netværk med andre ordblinde elever

• rådgivning og hjælp af en læsevejleder.
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Kontakt vores læsevejledere på mail

Har du spørgsmål?

Johannes Jørgensen
jj@hhfvuc.dk

Birgitte Eriksen
be@hhfvuc.dk

Mari-Ann Drengsgaard
md@hhfvuc.dk

Kontakt vores SPS-koordinator

Mette Rabech Langager
mrp@hhfvuc.dk RING TIL OS

96 27 62 00

Ved optagelse
Fortæl os, at du er ordblind - så vi kan hjælpe dig allerede fra første dag.


