
Hjælp til at søge  
støtte til unge med 
særlige behov på  
ungdomsuddannelserne

Nyt tilbud  
i PPR
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PPR+ er en  
indsats i Hjørring 
Kommunes  
Ungegaranti
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I Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har vi fokus på at 
skabe de bedste forudsætninger for, at unge der har brug for særlig 
støtte på deres ungdomsuddannelse, får den nødvendige støtte, så 
de kan lettere kan nå deres positive destination.  

PPR+ er en enhed under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der 
hjælper unge med psykiske vanskeligheder i overgangen fra grundskole 
til ungdomsuddannelse. PPR+ kan hjælpe unge med råd og vejledning 
til at søge specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelsen 
samt tilbyde at lave en psykologudtalelse. Udtalelsen kan være en vigtig 
del af dokumentationsgrundlaget for at kunne søge specialpædagogisk 
støtte (SPS) på baggrund af en psykisk funktionsnedsættelse.  
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Skal du starte på en  
ungdomsuddannelse og har  
du psykiske vanskeligheder?

Hvordan ser et  
forløb ud hos PPR+?

Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse og skal starte på en ung-
domsuddannelse, så har du mulighed for at søge om specialpædagogisk 
støtte på dit nye uddannelsessted. Det kan være, at du har en psykiatrisk 
diagnose der gør, at du har nogle særlige støttebehov. Man kan også 
have nogle særlige støttebehov, uden nødvendigvis at have en diagnose.    
De støttebehov, som man kan have på baggrund af en psykisk funktions-
nedsættelse, kan være mange. Det kan fx være at man:
 
•  Oplever at have meget lidt overskud til undervisning  

eller lektiemængde
• Har svært ved at koncentrere sig i undervisningen
• Har svært ved at huske eller fastholde viden
•  Har svært ved at håndtere sociale sammenhænge eller  

i den forbindelse møde op på studiet
•  Mangler overblik eller struktur i forbindelse med ens studie,  

fx i forhold til projekter og større opgaver
•  Har sociale udfordringer ift. kontakten med undervisere,  

vejledere eller andre elever
• Føler usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer
•  Har svært ved at overskue perioder med praktik eller  

organiseringen af disse 

Hvad kan PPR+ hjælpe dig med?
Hvis du er under 18 år og ønsker at søge om SPS på din ungdomsud-
dannelse, men mangler dokumentation for dine vanskeligheder, så kan 
en psykologudtalelse fra PPR+ være en mulighed. Hvis du allerede har en 
psykiatrisk diagnose, så er en speciallægeudtalelse (fx fra psykiatrien)  
ofte tilstrækkelig dokumentation. En psykologudtalelse kan være rele-
vant for dig, der ikke tidligere har fået hjælp til at beskrive psykiske  
eller kognitive problemer. Den kan altså være en hjælp til, at du bedre 
kan forstå dine egne behov i en undervisnings- og uddannelseskon-
tekst samt hvilken hjælp der vil være bedst for dig. Tilbuddet er ikke 
behandling, men forholder sig kun til at beskrive din aktuelle situation 
og de specifikke temaer som vi taler om og undersøger. 

1. Konsulterende samtale
Den konsulterende samtale er en mulighed for at du, sammen med fx 
forældre, lærere eller andre du ønsker at have med, kan få mulighed for 
at tale om overgangen til en ordinær ungdomsuddannelse. Vi identifi-
cerer sammen hvilke udfordringer der er tale om og hvordan de bedst 
kan imødekommes. Her afklarer vi også hvorvidt det er relevant at lave 
en psykologudtalelse eller hvilke andre muligheder der er for at hjælpe 
dig bedst muligt videre.

2. Psykologudtalelse
Udtalelsen orienterer sig mod en ansøgning til specialpædagogisk 
støtte. Udtalelsen vil således være en dokumentation for den psykiske 
funktionsnedsættelse. Som led i udtalelsen kan det være nødvendigt  
at lave forskellige tests og opgaver sammen.

3. Deltagelse ved indledende møder
3) Hvis du har fået en psykologudtalelse, tilbyder PPR+ at deltage i 
et indledende møde med ungdomsuddannelsen. Det kan fx handle om 
hjælp til at ’oversætte’ psykologudtalelsen til konkrete pædagogiske 
tiltag eller måder din lærer eller vejleder kan hjælpe dig på i undervis-
ningen eller på uddannelsen.  

Et forløb hos PPR+ kan se lidt forskelligt ud, alt afhængigt af hvad 
problemstillingen og situationen kalder på. PPR+ tilbyder fx: 
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F.A.Q. om SPS-ordningen

F.A.Q. om psykolog-udtalelser til SPS

Hvilken uddannelse skal jeg gå på,  
for at kunne søge om specialpæda-
gogisk støtte, hvis jeg har psykiske 
vanskeligheder? 
Man kan søge om SPS på baggrund 
af psykiske funktionsnedsættelser på 
erhvervsuddannelserne, herunder også 
PAU og SOSU samt de gymnasiale ud- 
dannelser, herunder også supplerings-
kurser. 

Hvilke psykiske vanskeligheder kan 
man søge SPS på baggrund af? 
I mange tilfælde vil psykiske vanskelig-
heder være forbundet med en psykiatrisk 
diagnose, som fx angst, depression, 
ADHD, autisme, skizofreni eller lign.  
Det kan også være, at man har psykiske 
vanskeligheder uden at have en diag- 

nose. Det kan fx være, at man har specifik-
ke vanskeligheder i forhold til hukommelse, 
koncentrationsevne, planlægningsevne, 
overbliksevner o. lign, som har betydning 
for dig i undervisningssammenhæng. 

Hvis man har en psykiatrisk diagnose, 
så er en udtalelse/epikrise fra psykia-
trien eller speciallæge ofte tilstrækkelig 
dokumentation.  

Hvilken type støtte kan jeg få, hvis jeg 
har en psykisk funktionsnedsættelse?  
Hvis man har en psykisk funktionsned-
sættelse, gives der typisk mellem 1-5 
støttetimer om ugen. Det nærmere indhold 
af de timer skal aftales mellem dig og 
skolen, så timerne bruges på lige nøjagtigt 
det, som du har brug for støtte til. 

Hvornår kan jeg få en psykolog- 
udtalelse fra PPR+? 
Psykologudtalelsen skal være aktuel, for 
at den kan bruges som dokumentations-
grundlag til SPS. Derfor er det først muligt 
at få en udtalelse i grundskolens sidste 
skoleår. Det vil sige at man enten går i 9. 
eller 10. klasse og ønsker at fortsætte på 
en ungdomsuddannelse efter skoleårets 
afslutning. Det kan kun lade sig gøre at  
få en psykolog-udtalelse fra PPR+ hvis 
man er under 18 år.  

Hvad står der i en psykologudtalelse?  
Vi aftaler sammen hvad udtalelsen skal 
dreje sig om. Det vil sige, at den kun 
indeholder informationer om det, som er 
relevant for at kunne søge støtte hjem. 
Afhængigt af problemstillingen kan det 

være nødvendigt at lave nogle tests og 
opgaver sammen, hvor resultatet af disse 
beskrives i udtalelsen. Fokus er på at 
kunne hjælpe dig bedst muligt i forhold 
det støttebehov du har ifm. din uddannel-
se. Det er kun dig og dine forældre der får 
udtalelsen bagefter og I bestemmer selv 
hvem der må læse den.  

Hvad skal jeg gøre for at få en  
udtalelse? 
Du kan komme i kontakt med PPR+ 
gennem nedenstående kontaktinforma-
tioner. Du kan også snakke med dine 
forældre, din lærer, din uddannelses-  
og erhvervsvejleder, kontaktperson eller 
lignende som også kan stå for kontakten 
til PPR+. Se hvordan på bagsiden. 



Hvor kan jeg læse mere?

Kontakt

Læs om SPS på ungdomsuddannelserne for psykiske  
funktionsnedsættelser her: 

    Læs mere her

Du kan læse mere om PPR+ på Hjørring Kommunes hjemmeside.

    Læs mere her

Du kan komme i kontakt med PPR+ på tlf. 72 33 36 93.

Skriftlig kontakt til PPR+ foregår igennem PPRs hovedpostkasse. 

    Kontakt PPR+ her

Ungesekretariatet
Amtmandstoften 2
9800 Hjørring

ungegarantien.dk

http://www.ungegarantien.dk
https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-en-ungdomsuddannelse/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/psykiske-funktionsnedsaettelser
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/paedagogisk-psykologisk-raadgivning-ppr/
http://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/paedagogisk-psykologisk-raadgivning-ppr/

