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NYE MULIGHETER
HVEM KAN SØKE?
Dette er et tilbud til voksne i Skien kommune som trenger
spesialundervisning på grunn av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lese- og skrivevansker eller matematikkvansker
Generelle lærevansker
Språk-, tale og stemmevansker
Kommunikasjonsvansker
Opplæringen kan gis som
Kognitive vansker
enetimer eller i liten
Synsvansker
gruppe.
Mobilitetsvansker
Hørselsvansker
Undervisningen blir gitt av

Vanskene kan være medfødt eller ervervet.

HVA SLAGS TILBUD?
DU KAN FÅ:

spesialpedagoger og/eller
logopeder.
Vi tilstreber å tilpasse
tilbudet til den enkeltes
behov og forutsetninger

• Opplæring
• Veiledning
• Kartlegging og vurdering

HVORDAN SØKE:
Se baksiden for kontaktinformasjon.
Du kan også gå inn på kommunens hjemmeside
og søke opp Voksenopplæringen www.skien.kommune.no/vo
Under spesialavdelingen finner du søknadskjema.

1. Lese- og skrivevansker/
matematikkvansker
VI HAR TILBUD FOR DEG SOM …
•
•
•
•
•

Har vansker med å forstå eller huske det du leser
Leser for sakte til å oppfatte tekst på TV
Vil bli bedre til å skrive
Trenger hjelpe for å lære lettere (studieteknikk)
Har vansker med å fylle ut skjemaer og blanketter

Vi gjennomfører også kartlegging for å avklare lese- og skrivevansker,
eventuelt dysleksi.

Kurs i tallbehandling:
• matematikk for hverdagslivet
• når arbeidslivet krever regneferdigheter som du
ikke behersker
• for deg som trenger oppfriskning som forberedelse
til videre utdannelse eller kurs

2. Generelle lærevansker
Vi gir tilbud til voksne som har spesielle behov for å utvikle eller holde vedlike
grunnleggende ferdigheter og kunnskaper.

TILBUDET KAN VÆRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Videreutvikle språk- og samtaleferdigheter
Lese-/skriveopplæring
Matematikk opplæring (f.eks. å oppøve ferdigheter i forhold til tallforståelse,
penger, tid, klokke og praktisk/nyttig regning.)
Samfunnsorientering
Engelsk
Dataopplæring (tekstbehandling, e-post og internett)
Aktuelle temaer (f.eks. kropp, helse, kosthold og daglige gjøremål)
Opplæring i å organisere hverdagen (som ukeplaner/dagsplaner,
bruk av tidshjelpemidler)

Undervisningssteder:
•
•
•
•

Våre lokaler i Skagerak Arena
Grep avd. Rødmyr
Marensro dag- og habiliteringssenter
MATS (arbeids- og aktivitetssenter)

3. Språk-, tale og stemmevansker
Vi gir tilbud til personer som har språk-, tale- og stemmevansker som
følge av sykdom eller skade.
Afasi er språkvansker etter ervervet skade i hjernen, for eksempel forårsaket av
hjerneslag. En person som har afasi, har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og kan
ha problemer med å forstå hva andre sier. Lese- og skriveferdigheten kan også
være rammet.
Stemmevansker kan oppstå pga sykdom, skade eller feilbruk av stemmen, noe
som kan føre til forstyrrelser i stemme- og taleapparatet.
Dette kan gi seg uttrykk i stemmetretthet, hørbare stemmeavvik som heshet, svak
stemme og helt eller delvis bortfall av stemme. Undersøkelse hos øre-nese-halslege bør vurderes i forkant av undervisningen.
Taleflytvansker kan beskrives som en ujevn talestrøm. Enkelte opplever at de har
utfordringer med å få flyt i talen (repetisjoner, forlengelser eller blokkeringer av
lyder), mens andre kan oppleve at talen løper løpsk. Ved stamming og løpsk tale
tilbys undervisning individuelt.
Artikulasjonsvansker (uttalevansker). Det kan være ulike årsaker til
uttalevansker: nevrologiske sykdommer, hjerneskader og/eller fonologiske vansker
(vansker med språkets lydsystem). Artikulasjonsvansker kan for eksempel være
vansker med tydelig og presis uttale av enkelte eller flere lyder, utelatelse, eller
forvekslinger av lyder.

4. Kommunikasjonsvansker
Helt eller delvis bortfall av tale fører til behov for andre uttrykksformer.
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være et alternativ for deg som
trenger å kommunisere med hjelp av bilder, symboler, bokstaver og tekst – via enkle
talemaskiner til mer avanserte hjelpemidler.
DU KAN FÅ OPPLÆRING I:
• Tilpasning og bruk av kommunikasjonshjelpemidler etter individuelle behov
• Veiledning til personalet og pårørende ved valg og bruk av
kommunikasjonsmiddel

5. Kognitive vansker
Etter en ervervet hjerneskade kan det oppstå vansker som kan føre til ulike behov
knyttet til tidsforståelse, oversikt og struktur i hverdagen.
Ervervet hjerneskade er en samlebetegnelse på ikke-medfødte hjerneskader.
Skaden kan komme som følge av alvorlig sykdom eller ulykke.
UNDERVISNINGEN KAN VÆRE:
• Gjenopphenting av grunnleggende kognitive ferdigheter som oppmerksomhet,
konsentrasjon, hukommelse, rom/ retning,
• Innsikt og forståelse for egne utfordringer – og innlæring av kompenserende
strategier
• Veiledning i forbindelse i utprøving og søknad om hjelpemidler
• Veiledning av pårørende eventuelt personalet

6. Synsvansker
Opplever du vansker med synet etter hjerneslag?
Er det endringer i synet som ikke avhjelpes med briller?
• Opplæring med vekt på innsikt og forståelse for egne utfordringer – og
innlæring av kompenserende strategier
• Informasjon og forklaring av øyet og synsfunksjon
• Bistand til utprøving av hjelpemidler
• Opplæring i bruk av hjelpemidler, som for eksempel digitale programmer
på data, iPad og iPhone og optikk som filterbriller, kikkerter og luper

7. Mobilitetsvansker
Har du nedsatt synsevne? Ønsker du å forflytte deg mer selvstendig?
Har du hatt et ublidt møte med en skapdør?
Har du noen ganger kommet for sent frem til en avtale fordi du ikke
fant veien?
Mobilitetspedagogen gir opplæring i mobilitet. Målet for opplæringen er at du skal
kunne forflytte deg mest mulig selvstendig, effektivt og på en sikker måte fra sted til
sted.
• Hjelp til å lære å gå ulike ruter; eks. hjemmefra til butikken, postkassen,
busstoppet osv.
• Lære teknikker for å orientere deg lettere både innendørs og utendørs.
• Opplæring i stokkteknikker, ledsagerteknikker, beskyttelsesteknikker og
orienteringsteknikker

8. Hørselsvansker
For tiden har vi ikke tilbud innen hørselsvansker, men ta kontakt ved behov.

Kontakt:
Åpningstider
Voksenopplæringen i Skien kommune
Mandag –fredag / 08.00 – 15.00
Besøksadresse
Skien kommune, Voksenopplæringen
Odds plass 3
3722 Skien
Postadresse
Skien kommune, Voksenopplæringen
Postboks 158
3701 Skien
Telefon
Sentralbord: 35 50 38 20
E-post:
vo@skien.kommune.no
Internett:
www.skien.kommune.no/vo
www.bit.ly/skienspesial (rett til søknadsskjema)

Retten til spesialundervisning er
knyttet til sakkyndig vurdering. Det
er PPT (pedagogisk-psykologisk
tjeneste) som står for dette.
Når du søker om opplæring,
samtykker du i at skolen og
PP-tjenesten kan innhente
opplysninger for sakkyndig
vurdering om du har rett til
spesialundervisning etter
opplæringsloven § 4A-1 eller 4A-2.
Det betyr at PPT vil kontakte
søkeren.

Voksenopplæringen i
Skien kommune har tilbud
til norske og
minoritetsspråklige
borgere:
• Spesialundervisning for
voksne
• Grunnskole for voksne

