SPS-jobs
Vil du arbejde med specialpædagogisk støtte til
studerende med
psykisk eller neurologisk
funktionsnedsættelse?
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Vi vil gøre det bedre

Om specialpædagogisk
støtte hos Olivia Danmark
Hvad er specialpædagogisk støtte?
Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at
studerende med psykiske eller neurologiske
funktionsnedsættelser på lange videregående
uddannelser kan uddanne sig på lige fod med andre
studerende. SPS har til formål, at den studerende
kommer godt igennem sit studie.

Specialpædagogisk støtte hos Olivia Danmark
I Olivia Danmark har vi fokus på den studerendes
behov, ressourcer, hverdag, og de udfordringer
de oplever. Støtten bliver tilrettelagt med
udgangspunkt i den enkelte studerende og således,
at den fremmer dennes trivsel på studiet, skaber en
positiv udvikling og bringer den studerende godt
igennem hele sit studie.
Vi ved, at relationen er vigtig for en positiv udvikling
og derfor arbejder vi med at skabe gode, trygge og
holdbare relationer imellem vores studiestøtter og de
studerende.
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Vi arbejder med at udvikle nye brugbare strategier og
studieteknikker sammen med den studerende; helt
fra de konkrete dagligdagsteknikker og til strategier,
der skal hjælpe med at håndtere de svære tanker.
Eksempler på psykiske og neurologiske
funktionsnedsættelser:
• Angst
• OCD
• PTSD
• Depression
• Bipolar lidelse
• Skizofreni
• Personlighedsforstyrrelser
• Spiseforstyrrelser
• ADD/ADHD
• Autismespektrum forstyrrelse
• Hjerneskade
• Hjernerystelse
• Cerebral parese

Hvor kan du arbejde med SPS?
Olivia Danmark leverer specialpædagogisk støtte på
følgende uddannelsesinstitutioner:
Sjælland:
• Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og
Konservering (København)
• Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
(Frederiksberg)
• Det Kongelige Danske Kunstakademi
-Billedkunstskolerne (København)
• Roskilde Universitet (Roskilde)
• Rytmisk Musikkonservatorium (København)
• Syddansk Universitet (Slagelse)
• Aalborg Universitet København (København)

Jylland:
• Designskolen Kolding (Kolding)
• Det Jyske Kunstakademi (Aarhus)
• Det Jyske Musikkonservatorium (Aarhus)
• Det Jyske Musikkonservatorium (Aalborg)
• Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg)
• Syddansk Universitet, Campus Kolding (Kolding)
• Syddansk Universitet (Esbjerg)
• Syddansk Universitet (Sønderborg)
• Aalborg Universitet (Aalborg)
• Aalborg Universitet Esbjerg (Esbjerg)

• Det Kongelige Akademi - Design (Bornholm)
Fyn:
• Det Fynske Kunstakademi (Odense)
• Syddansk Musikkonservatorium (Odense)
• Syddansk Universitet (Odense)
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Lidt om os og lidt om dig
Hvad kan du forvente af Olivia Danmark?
Når du bliver tilknyttet Olivia Danmark, så træder du
også ind i en mulighed for faglig og personlig sparring,
supervision samt et netværk. Vi har erfaring med
at hjælpe sårbare børn, unge og voksne siden 2004
og vægter bl. a. faglighed, viden og relationer meget
højt.
Noget af det første som du vil blive tilbudt er
deltagelse i en introduktionsworkshop om arbejdet i
relation til SPS-området. Vi ser gerne, at du deltager
med fysisk fremmøde, men er du forhindret i dette, så
kan du selvfølgelig også deltage virtuelt.
På introduktionsworkshoppen vil vi bl. a. komme ind
på følgende emner og områder:
• Du vil blive Introduceret til din kommende rolle
som støttegiver og til de etiske principper for god
vejledning.
• Du vil opnå et basiskendskab til psykiske- og
neurologiske funktionsnedsættelser, og hvilke
udfordringer funktionsnedsættelserne kan give i en
studiemæssig sammenhæng.
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• Du vil blive introduceret til forslag og inspiration
til, hvordan støtten bedst kan gribes an, herunder en
grundlæggende introduktion til redskaber, der kan
hjælpe den studerende til at overskue og strukturere
sit studie.
• Du vil få en helhedsforståelse for de særlige
livsomstændigheder, som studerende med psykiske
og neurologiske funktionsnedsættelser ofte kan
befinde sig i.
• Du vil få en mulighed for at etablere netværk til
andre støttegivere.
I det hele taget vil vi her gøre vort ypperste for at
klæde dig bedst muligt på til din kommende rolle som
støttegiver
Hos Olivia Danmark får du en spændende
arbejdsplads med højt til loftet og et selvstændigt
job med indflydelse og ansvar. Du får stor frihed til at
planlægge dine egne arbejdsopgaver.

Du får et spændende fagligt og personligt udviklende
arbejde i en veldrevet virksomhed, hvor der er fokus
på kvaliteten i arbejdet og løbende udvikling. Vi er
stolte af at være en arbejdsplads, hvor der er plads til
nye idéer og fokus på involvering og inddragelse.

samtaler med de studerende og hjælpe de studerende
med at udvikle kompenserende strategier til at
håndtere kognitive, følelsesmæssige og sociale
vanskeligheder samt at hjælpe den studerende til at
opnå større selvstændighed i forhold til at håndtere
sine studiemæssige udfordringer.

Du bliver en del af et uformelt og humoristisk
arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på sparring, dialog
og kvalitet.
Hvad forventer vi af dig?
Du har erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge
og unge voksne og gode relationskompetencer.
Du står stærkt i din faglighed alene og kan arbejde
selvstændigt, men det er lige så vigtigt, at du både
kan og vil arbejde tæt sammen med dine kollegaer.
Du er engageret, empatisk og vedholdende
i opgaveløsningerne og du bevarer
overblikket i det tværfaglige samarbejde med
uddannelsesinstitutionen.
Du har stærke kommunikative evner både mundtligt
og skriftligt. Du trives i at arbejdet med støttende
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Kvalifikationer
Kvalifikationer – studiestøttegiver
En studiestøttegiver hjælper den studerende til at
udvikle kompenserende strategier med henblik på
at håndtere kognitive, følelsesmæssige og sociale
vanskeligheder samt at hjælpe den studerende til at
opnå større selvstændighed i forhold til at håndtere
sine studiemæssige udfordringer grundet en eller
flere diagnoser.

• minimum 2 års erfaring med undervisning eller
vejledning til studerende på mellemlange eller lange
videregående uddannelser eller
• minimum 2 års erfaring med anden støtte til unge
med psykiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser.
ELLER

Du er den gennemgående kontaktperson for den
studerende og skal afholde opstartsmøder og løbende
møder med den studerende for at hjælpe denne
igennem sin uddannelse på bedst mulig vis.
Studiestøtten kan enten gennemføres individuelt
med den studerende eller i et gruppeforløb.
En studiestøttegiver skal have følgende
kvalifikationer:
• en relevant lang videregående uddannelse inden
for det socialfaglige, psykologiske, pædagogiske,
didaktiske, sociologiske eller specialpædagogiske
område og
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• en relevant mellemlang videregående uddannelse
inden for det socialfaglige, pædagogiske, didaktiske,
sundhedsfaglige område med efteruddannelse inden
for neuropsykologi, pædagogik, neuro-pædagogik,
psykologi, vejledning eller specialpædagogik
på minimum diplomniveau f.eks. relevante
diplommoduler på i alt 10 ECTS og
• minimum 2 års erfaring med undervisning eller
vejledning af studerende på mellemlange eller lange
videregående uddannelser eller
• minimum 2 års erfaring med anden støtte
til unge med psykiske og/eller neurologiske
funktionsnedsættelser.

Kvalifikationer – faglig støttelærer
En faglig støttelærer skal hjælpe og støtte den
studerende med at bearbejde det faglige stof på
uddannelsen, og skal ses som supplement til den
faglige indlæring, der sker i uddannelsen. Det må altså
ikke være undervisning i faget eller en resumering af
undervisningen.

• have en relevant kandidatgrad og have
undervisningserfaring på den uddannelse (eller en
tilsvarende uddannelse), som den studerende er
optaget på.

Som faglig støttelærer skal du yde faglig vejledning
og sparring til den studerende, således at det hjælper
den studerende til at skabe et fagligt overblik, få en
struktur og systematik, der støtter den studerende i
forhold til indlæring og fastholdelse af faglig viden. Du
afholder løbende møder med den studerende henover
et semester.

Et fag betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk,
teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet
i fagene. En uddannelse betragtes som ”tilsvarende”,
når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald
mellem indholdet i uddannelserne.

En faglig støttelærer skal have følgende
kvalifikationer:
• en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring i det fag (eller et tilsvarende fag), som den
pågældende skal yde støtte i forhold til, eller

• have gennemført en introworkshop senest 6
måneder efter ansættelsesdatoen

Ved undervisningserfaring forstås, at den faglige
støttelærer enten underviser eller tidligere har
undervist i en eller flere perioder (minimum 1 år)
inden for de seneste 10 år.
Det er en unik mulighed for at hjælpe sårbare
studerende igennem deres uddannelsesforløb til
stor glæde for både samfundet og de studerende og
samtidig supplere din indkomst i ønsket omfang.

• arbejde som undervisningsassistent i det
pågældende fag eller i et andet fag på den pågældende
uddannelse, eller
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Kvalifikationer – studiementor
En studiementor skal hjælpe den studerende med at
understøtte dennes sociale og praktiske kompetencer
på uddannelsen. Efter et opstartsmøde med den
studerende danner du dig et overblik over den hjælp,
som du vurderer, at den studerende har behov for
indenfor de sociale og praktiske kompetencer.
Indgangsvinklerne kan være mange, men eksempler
på din direkte hjælp kunne være:
• at etablere kontakt til undervisere, vejledere og
medstuderende.

• at forstå og håndtere forventninger og krav til den
studerende på uddannelsen, f.eks. forventninger
og krav i forhold til at deltage i undervisningen og at
skulle gå til eksamen.
• at sikre, at den studerende tilmelder sig eksamen.
• at sikre, at den studerende gør brug af eventuelle
interne kommunikationsplatforme.
• at den studerende bruger og forstår
uddannelsesinstitutionens interne
studenterfaciliteter, f. eks. biblioteksfaciliteter eller
IT-support.

• at etablere og blive en del af en læsegruppe.
• at læse/oversætte sociale koder i forbindelse
med gruppearbejde, herunder i forbindelse med
samarbejdet i en læsegruppe. Støtten kan både
bestå i, at du som studiementor er til stede under
gruppearbejdet eller mødes med den studerende
efterfølgende og drøfter de udfordringer, den
studerende selv oplever at have.

8

• at den studerende sammen med dig får udviklet
strategier i forhold til eksempelvis at tage noter på en
effektiv måde.
• at den studerende bliver i stand til at kunne
overskue og opdele pensum i overskuelige dele samt
planlægge og prioritere læsningen, så pensum nås
igennem.

• at den studerende kan håndtere, hvis timer bliver
flyttet, der sker ændringer af pensum, hvis der er en
ændring i lokale eller lign.

I disse tilfælde skal den pågældende studiementor
som minimum have gennemført 1. halvår af
kandidaten.

Du spiller således en væsentlig rolle i, at den
studerende får mest mulig ud af sin uddannelse og du
sikrer, at den studerende får mest ud af din hjælp og
støtte.

• have gennemført en introworkshop senest 6
måneder efter ansættelsesdatoen.

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:
• læse på samme uddannelse som den studerende
eller, hvis den studerende ikke ønsker en
studiementor, der læser på samme uddannelse,
læse på samme uddannelsesinstitution som den
studerende.
• have gennemført 1. halvår af uddannelsen.
• være lige så langt eller længere i sit studieforløb
som den studerende. Dette krav gælder dog ikke for
studiementorer, der yder støtte til studerende som
læser på sidste halvår af en kandidatuddannelse.

9

Hvem er Olivia Danmark?
Om Olivia Danmark
Olivia Danmark har eksisteret siden 2004 og er
en af de største private udbydere af hjælpe- og
støtteordninger, og vi hjælper og støtter i hele
Danmark. Vores mål er at hjælpe borgere med
udfordringer til en nemmere og bedre hverdag uanset om det er på en uddannelsesinstitution, i eget
hjem, et botilbud eller andre steder.
Olivia Danmark hjælper mennesker
• med behov for specialpædagogisk støtte
• med fysisk og/eller psykisk handicap,
• med behov for pleje og behandling i eget hjem,
• der har brug for social/pædagogisk støtte og
rådgivning.
At skabe den unikke relation kræver erfaring, empati
og forståelse for den enkeltes og evt. de pårørendes
behov og situation. Vores ambition har været, og
vil altid være, at have de bedste medarbejdere, der
med viden, empati og tillid udfører deres arbejde
med den højeste kvalitet med det mål at forbedre
livskvaliteten hos de borgere, vi hjælper og støtter.
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Vores vision
Fremtidens velfærd er udfordret! Modtagere
af velfærd har ret til frihed og livskvalitet i
deres hverdag! Derfor vil Olivia skabe de mest
banebrydende løsninger inden for hjælp, støtte og
omsorg.
Vores mission
Der findes mennesker, der har brug for hjælp og
omsorg. Der findes mennesker, der brænder for at
hjælpe og støtte. Olivia skaber relationerne.
Vores værdier
• Empati
• Tillid
• Viden
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe
eller maile til os - så står vi klar til at hjælpe dig.

Socialfaglig leder
Therese Bjerre
thb@oliviadanmark.dk
30 26 94 68

Socialfaglig koordinator
Martina Keckeis
mke@oliviadanmark.dk
91 53 89 07

Socialfaglig koordinator
Maria Post Haugaard
mph@oliviadanmark.dk
30 14 34 49

Socialfaglig koordinator
Henriette Andersen
hea@oliviadanmark.dk
93 40 44 18
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