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Vil du arbejde med special-

pædagogisk støtte (SPS) 

til studerende med psykisk eller 

neurologisk funktions-

nedsættelse?

Vi vil gøre det bedre



Bliv studiementor 
hos Olivia Danmark

Hvad er specialpædagogisk støtte?

Hos Olivia Danmark leverer vi SPS-ydelser 
(specialpædagogisk støtte) til studerende med en 
psykisk og/eller neurologisk funktionsnedsættelse 
på videregående uddannelser. 

SPS har til formål at sikre, at studerende med 
en funktionsnedsættelse kan gennemføre en 
uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Det 
er dér, vi har brug for dig! 

I Olivia Danmark har vi fokus på de studerendes 
behov, ressourcer, hverdag og de udfordringer,  de 
oplever. 

Vi tilrettelægger SPS-forløbet med udgangspunkt i 
den enkelte studerende, således at forløbet fremmer 
trivsel på studiet, skaber en positiv udvikling og 
bringer de studerende godt igennem hele deres 
studie. 

Arbejdet som studiementor

En af de støtteformer, der kan søges inden for SPS, er 
en studiementor. 

En studiementor er en medstuderende, som 
kender alt til at være studerende og til mange af 
de forventninger, krav og udfordringer, som kan 
forekomme i et studieliv. 

Som studiementor hos Olivia Danmark udvikler du 
dine faglige kompetencer og booster dit CV, mens 
du støtter en medstuderende til større succes med 
studielivet. 

Du får desuden trænet din formidlingsevne 
i det faglige, og du gør en stor forskel for en 
medstuderende. 



Et spændende job med høj fleksibilitet

En del af opgaven er at understøtte den studerendes 
sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen.

Det kan f.eks. være ved at etablere kontakt til 
vejledere eller støtte til etablering af læsegruppe. Det 
kan også være at hjælpe med eksamenstilmelding, 
samt planlægning og prioritering af læsning.

Vi tilbyder et godt job med fleksible timer. En stilling 
som studiementor er på 20 timer per semester per 
studerende, som du samarbejder med, og timerne 
tilrettelægges sammen med den enkelte studerende. 

Timerne kan med fordel afholdes ude på campus, så 
det er nemt og bekvemt for jer begge.

Fokus på høj faglighed og workshops

I ansættelsen som studiementor er der mulighed 
for kompetenceudvikling i form af supervision og 
forskellige temaworkshops. 

Her vil du opnå et basiskendskab til psykiske- og 
neurologiske funktionsnedsættelser og hvilke 
udfordringer funktionsnedsættelserne kan give i en 
studiemæssig sammenhæng. 

Du vil blive introduceret til forslag og få inspiration 
til, hvordan støtten bedst kan gribes an, herunder en 
grundlæggende introduktion til redskaber, der kan 
støtte den studerende til at overskue og strukturere 
sit studie.



Vi søger dig, der vil gøre
en oprigtig forskel
Hvem er du?

Vi søger dig, der læser på en lang videregående 
uddannelse, og som har lyst til at gøre en oprigtig 
forskel for en medstuderende.

Du skal trives med at formidle og skabe udvikling hos 
en medstuderende, som lever med en psykisk og/eller 
neurotisk nedsættelse.

Vi matcher dig med studerende, der læser på samme 
uddannelsesinstitution, og hvor du er lige så langt 
i dit uddannelsesforløb som den studerende eller 
længere.

”Min studiementor er 
virkelig bare den allerbedste 
støtte, man overhovedet kan 

forestille sig!”

”Det er af uvurderlig 
betydning, at jeg har min 

mentor i ryggen under mit 
studie.”

”Jeg har stor gavn af 
den sparring, jeg har med min 

mentor. Det er rigtig dejligt, at hun 
har indblik i det faglige aspekt, men 

samtidig selv er studerende, 
så hun både kan hjælpe mig med 

struktur, men også 
faglighed.”



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

Olivia Danmark leverer specialpædagogisk støtte til følgende uddannelsesinstitutioner

Vi søger dig, der vil gøre
en oprigtig forskel

mailto:sps%40oliviadanmark.dk?subject=Studiementor
http://www.oliviadanmark.dk/sps



