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PEDAGOGISKT STÖD

Pedagogiskt stöd
Denna broschyr vänder sig till dig som blivit beviljad pedagogiskt
stöd under din studietid. Här kan du läsa vilket stöd du kan få, samt
vilket ansvar du själv har för att ditt stöd ska bli så bra som möjligt.
DITT ANSVAR

•
•
•

Boka tid med din studievägledare (se aktuella punkter nedan).
Boka tid med din kontaktbibliotekarie.
Boka tid med din pedagog på Pedagogiskt stöd.

DITT ANSVAR VID KONTAKT MED DIN STUDIEVÄGLEDARE

•
•
•
•
•
•

Gör en punktlista över vad du vill att lärarna ska veta om din
funktionsnedsättning.
Boka en tid hos din studievägledare på institutionen för att gå
igenom och diskutera ditt beslut.
Bestäm tillsammans med din studievägledare vilken information
om dig som ska lämnas till lärarna, och av vem.
Kontrollera med studievägledaren hur lång tid hen behöver för
att kunna arrangera dina önskemål inför tentamen.
Kontakta studievägledaren inom överenskommen tid.
Meddela examinator och studievägledare om du får förhinder
och inte kan komma till din tentamen.

Din samordnare är:

Din studievägledare är:

PEDAGOGISKT STÖD

Anteckningsstöd
HUR GÖR MAN?

Du letar upp någon i din grupp som antecknar bra och frågar om hen
vill bli ditt anteckningsstöd.
Du informerar om att personen får betalt från sektionen Student och
utbildning och lämnar räkningsblankett eller hänvisar till hemsidan.
Ni träffas efter föreläsningen och kopierar anteckningarna. Alternativt
får du anteckningarna via mejl.

DITT ANSVAR

•

Hitta ett bra anteckningsstöd som passar dig.
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PEDAGOGISKT STÖD

Att tentera
HUR GÖR MAN?

Vid ditt möte med studievägledaren ska du diskutera dina
önskemål om alternativa tentamensformer. Det är alltid
examinatorn som avgör hur du får tentera.

DITT ANSVAR

•

Varje gång du ska tentera måste du meddela ansvarig person
vilka dina önskemål är. Detta ska göras inom den överenskomna tiden.

•

Meddela alltid din examinator och din studievägledare om
du inte kan komma till tentamen.

Du ska anmäla till din studievägledare att du ska tentera
senast
veckor före tentamen.
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Handledning av pedagog
På ditt beslut kan du läsa om du har beviljats handledning av
pedagog.
Hos pedagogen kan du få hjälp med din studieteknik. Först görs en
kartläggning av din studieteknik och sedan presenterar pedagogen en
åtgärdsplan för dig. Åtgärdsplanen kan innebära hjälp med planering,
lästeknik eller anteckningsteknik.

DITT ANSVAR

•

Boka tid hos pedagogen via e-post.

•

Kom i tid till träffarna och var väl förberedd. Du ska ha gjort det
ni kom överens om vid förra tillfället.

•

Ha med dig rätt material.

Din pedagog är:
E-postadress:
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PEDAGOGISKT STÖD

Kurslitteratur
På ditt kursbibliotek kan du få hjälp med att låna all inläst
kurslitteratur.
Av din kontaktbibliotekarie får du inloggning till legimus.se som
gör det möjligt för dig att ta hem all inläst litteratur direkt till din
dator eller din mobiltelefon.
All kurslitteratur finns inte inläst. Det som inte finns inläst beställer du från MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) via din
kontaktbibliotekarie. Det är viktigt att du så tidigt som möjligt,
helst 8 veckor innan terminen börjar, kontrollerar vad som finns
inläst och vad som behöver beställas.
Som student med lässvårigheter kan du även få förlängd lånetid
med två veckor på kurslitteratur. Tala med kontaktbibliotekarien!
Biblioteket kan även visa vilka hjälpmedelsprogram som finns.

DITT ANSVAR

•

Boka tid med din kontaktbibliotekarie och kontrollera hur
mycket av din kurslitteratur som redan finns inläst samt be
om en inloggning för nedladdning av kurslitteratur.

•

Kolla litteraturlistan i god tid om du vill ha något inläst.

Ditt bibliotek är:

Din kontaktbibliotekarie är:

PEDAGOGISKT STÖD

Mentor
HUR GÖR MAN?

Din studievägledare eller samordnare hjälper dig att hitta en mentor.
I ditt beslut kan du läsa hur många mentorstimmar du har blivit
beviljad.
Du och din mentor träffas för att planera hur timmarna ska användas.
En timmes planeringstid samt fem timmar inläsningstid tillkommer för
mentorn.
En överenskommelse med mentorn ska skrivas på och skickas till din
samordnare.

DITT ANSVAR

•
•

Kom väl förberedd till varje träff med din mentor. Då får du ut
maximalt av varje tillfälle.
Om du får förhinder, avboka ert möte så snart du vet detta.
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Besök oss i Genetikhuset, Sölvegatan 29, Lund.
Postadress:
Pedagogiskt stöd/Sektionen Student och utbildning
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se/pedagogisktstod
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