Specialpædagogisk
støtte (SPS)

Vi vil gøre det bedre

SPS-støtte med
Olivia Danmark
En hjælp til dig med funktionsnedsættelse
Hos Olivia Danmark leverer vi SPS-støtte
(specialpædagogiske støtte) til studerende
med en psykologisk og/eller neurologisk
funktionsnedsættelse på videregående uddannelser.
Det betyder, at hvis man som studerende har fået
diagnosticeret f.eks. angst, OCD, depression, PTSD,
borderline, personlighedsforstyrrelse, ADHD,
autisme, hjernerystelse, cerebral parese (m.fl.), er der
mulighed for at få støtte til studielivet.
Vi ved, at det er udfordrende og komplekst at
studere på en videregående uddannelse, og at det
for studerende med en diagnose kan forstyrre og
udfordre studielivet ekstra meget.
Derfor er der støtte at hente via SPS og det er vores
erfaring, at SPS-støtten kan være af afgørende
betydning for studietrivsel, gennemførsel og
fastholdelsen på uddannelsen.

Det helt overordnede formål med SPS er at sikre, at
man som studerende med en funktionsnedsættelse
kommer igennem sit studie på lige vilkår med
studerende uden en funktionsnedsættelse.
Det kan du få SPS-støtte til
Hos Olivia Danmark har vi fokus på det individuelle
forløb.
Vi sætter de studerendes kompetencer og strategier
i spil ud fra en faglig viden om, at alle har positive
strategier og kompetencer, som kan videreudvikles
og overføres til studielivet.
Vi opbygger og udvikler hvert forløb i samarbejde
med den studerende og med udgangspunkt i de
studerendes fortællinger, ønsker og målsætninger.

Studiestøtte med en studiestøttegiver
Alle studerende får tildelt en studiestøttegiver. Her
arbejdes der med at videreudvikle egne kompetencer
og strategier. Der arbejdes med konkrete metoder,
som kan overføres til studielivet.
Vi arbejder sammen med de studerende med
studierettet fokus på f.eks. håndtering af svære
situationer, følelser og studiemæssige udfordringer.

Der arbejdes med forventningsafstemning ift. den
konkrete uddannelse, overskueliggørelse af pensum,
ændringer i studieplaner og undervisningstimer,
samt navigering i systemer og rammer på selve
uddannelsesstedet.
Studiestøtte med en faglig støttelærer
Her arbejdes der sammen med en underviser med et
fagspecifik mål. Dette forløb tager udgangspunkt i
bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen, og
det er et supplement til den faglige indlæring.

Studiestøtte med en studiementor
Her arbejdes der sammen med en medstuderende,
som er ansat som studiementor af Olivia Danmark.
I dette forløb er der fokus på at støtte i de praktiske
og sociale situationer. Det kan f.eks. være støtte til
kontaktetablering til undervisere og læsegrupper.

Der arbejdes med at danne et fagligt overblik,
strukturer og systematikker.

Fortællinger fra
studerende
Vil du vide mere om SPS-støtte?
Er du studerende, og har du behov for SPS-støtte via
Olivia Danmark, så kontakt din lokale SPS-vejleder
på dit uddannelsessted. Her hjælper de dig med at
søge en SPS-bevilling. Du er også velkommen til at
kontakte Olivia Danmark, hvis du har spørgsmål.

”Efter en
sygemelding på studiet gav min
SPS-studiestøttegiver mig den
struktur og det overblik, jeg ikke
selv havde ressourcer til at skabe
i min BA-proces.”

Jeg vil aldrig have
kunnet komme i gang med,
holde fast i og overveje at fuldføre,
hvis jeg ikke fik SPS fra
Olivia Danmark”
”Siden jeg startede
forløbet med min nuværende
støttegiver hos Olivia Danmark
har jeg oplevet fremgang hver
eneste uge og fået et helt nyt
perspektiv på livet.”

”SPS-støtten
betød for mig, at jeg fik
skabt de rammer, der var
nødvendige for at have et godt
arbejdsforløb og bestå mit
BA-projekt”

Olivia Danmark leverer specialpædagogisk støtte til 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)
• Syddansk Universitet (Slagelse)
• Aalborg Universitet (København)
• Det Kongelige Akademi - Design (Bornholm)
Fyn:
• Det Fynske Kunstakademi (Odense)
• Syddansk Musikkonservatorium (Odense)
• Syddansk Universitet (Odense)

Jylland:
• Designskolen Kolding (Kolding)
• Det Jyske Kunstakademi (Aarhus)
• Det Jyske Musikkonservatorium (Aarhus og Aalborg)
• Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg)
• Syddansk Universitet
(Kolding, Esbjerg og Sønderborg)
• Aalborg Universitet (Aalborg og Esbjerg)
Kontakt os eller læs mere på vores hjemmeside
Telefon:
Ring på 88 88 71 71 og spørg efter SPS-afdelingen
Mail:
sps@oliviadanmark.dk
Hjemmeside:
www.oliviadanmark.dk/sps

Vi er lige her

