
Voksen Special 
Undervisning 
I VSU-afdelingen tilbyder vi undervisning i 1 til 6 
timer om ugen.
Vi tilbyder undervisning til voksne med sen-
hjerneskade, til voksne med sindslidelser og til 
voksne udviklingshæmmede.
Undervisningen er gratis for kursisterne.
Undervisningen sker efter Lov om Specialun-
dervisning for voksne.

Kort individuelt tilrettelagt 
undervisningsforløb under 
VSU
Undervisningen tilrettelægges individuelt, 
og tager udgangspunkt i den enkelte kursists 
behov. Dette gælder især kursister, som ikke kan 
drage nytte af andre uddannelsesforløb.

Vi kan evt. tilbyde et kort individuelt tilrettelagt 
forløb i f.eks:
Brug af Nem-ID, e-boks, netbank, E-reolen og 
borger.dk.
Kognitiv træning ved hjælp af bl.a det netbase-
rede it-program Professionel Hjernetræning. 
Almindelig brug af pc samt genopfriskning 
af dansk og regning med det sigte at komme 
videre, evt. med et uddannelsesforløb i andet 
regi. 
I mange tilfælde vil vi kunne tilbyde en kort 
screening, som kan afdække indlæringsmæs-
sige kompetencer, potentialer og vanskelighe-
der (f.eks PAS).

Voksne med 
senhjerneskade
Målgruppen omfatter personer med erhvervet 
hjerneskade, som pga. sygdom eller ulykke har 
fået en hjerneskade senere i livet. Skaden viser 
sig med konsekvenser som lammelse, kognitive 
vanskeligheder i form af læse, skrive- og talebe-
svær samt svækket hukommelse, koncentrati-
ons- og planlægningsevne. 

Henvendelse:
Den senhjerneskadede, en pårørende eller 
en professionel inden for behandlerområdet 
henvender sig til CSV Sydfyn.

Hvis vurderingen er, at det er relevant med 
undervisning, og der er et formodet udvik-
lingspotentiale – fagligt, personligt og socialt, 
anbefales et forløb med forslag til individuelle 
målsætninger.
For borgere til VISAC suppleres med en 
ergoterapeutisk vurdering.

Undervisningen udelukker ikke anden træning 
eller undervisning, og kursisterne er ofte samti-
dig i behandling hos en praktiserende fysiotera-
peut, og får eventuelt også undervisning af en 
talepædagog.
Der visiteres for et halvt år ad gangen.

VSU



Generelle indlærings-
vanskeligheder
Målgruppen omfatter udviklingshæmmede, 
voksne med autismespektrum-forstyrrelser, 
sent udviklede, kommunikationssvage og i et 
vist omfang bogligt svage, som ikke ellers kan 
deltage i andre eksisterende uddannelsestilbud.
Undervisningen foregår typisk i sammenhæng 
med borgerens aktivitetstilbud på en beskyttet 
arbejdsplads. 

Undervisningsmålene vil fokusere på at styrke 
omverdensforståelse, forbedre muligheder for 
selvstændigt at indhente viden, tilføre forskel-
lige udfordringer, så der åbnes for et rum der 
opleves som lærende, meningsgivende.
Undervisningseksempler kan være læse – og 
skrivetræning, træning i fonetisk opmærk-
somhed, informationssøgning fra internet og 
fagmaterialer, træning i betjening af iPad samt 
regning/matematik.

Voksne med sindslidelse

Målgruppen omfatter personer med psykisk 
sygdom. Undervisningen tager udgangspunkt 
i kursistens aktuelle vilkår, - både diagnose, 
levevilkår, livserfaringer og ønsker og tanker 
om fremtiden. Det der kan have betydning for 
kursistens muligheder for undervisningsmæssig 
fremgang, vil blive taget i betragtning.
CSV Sydfyns undervisning er eksamensfri, men 
kan tilrettelægges, så kursisten kan forberede 
sig på at gå til undervisning på almindelige 
vilkår.
 
Det betyder, at kursistens individuelle mål med 
undervisningen og måden der skal arbejdes på, 
er noget vi beslutter sammen. Når det aftalte 
mål er nået, afsluttes undervisningen

Få mere at vide
Der findes uddybende oplysninger 
på www.csvsydfyn.dk. 
Du er også altid velkommen til at kontakte os på 
tlf. 6223 4900 eller csvsydfyn@svendborg.dk. 
 


