HF i Nørre Nissum
Svinget 5, 7620 Lemvig

Brobygning - særligt tilrettelagt for ordblinde
Beskrivelse og formål
Brobygningsforløbets formål er at introducere dig til hf-uddannelsen, og du vil få kendskab til de
arbejdsformer og studiestøttende aktiviteter, som anvendes på det særlige forløb for ordblinde.
Du vil ligeledes få indblik i de faglige og personlige krav, et sådant forløb stiller dig.
Indhold
På brobygningsforløbet for ordblinde vil du modtage undervisning, der er særligt tilrettelagt for
brobygningseleverne samt overvære og deltage i den faglige undervisning sammen med skolens
hf-elever. Du vil især overvære undervisningen i dansk og engelsk, som foregår på særlige
ordblinde-hold. Herudover vil du ved deltagelse i forløbet få:
 En indføring i hf-uddannelsens struktur, fag, fagpakker og praktikforløb
 Indblik i uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer samt indsigt i alle studiemæssige
forhold vedr. det særlige tilrettelagte forløb for ordblinde
 En fornemmelse af de studiemæssige og personlige krav, som det særlige ordblinde forløb
stiller
 Et indtryk af det særlige ved hf i Nørre Nissum, kollegiemiljøet, de mange foreninger og
tilbud bl.a. musik og idræt.
Vejledning under brobygningsforløbet
I brobygningsforløbet vil du blive tilknyttet en gruppe af vores ordblinde hf-elever (tutorer). Dem
kan du spørge om alt, og de vil gøre deres til, at det bliver et godt forløb. Du vil ligeledes få kontakt
med en studievejleder, som giver vejledning om alle forhold vedrørende hf-uddannelsen, men
som også kan afholde personlige samtaler omkring det særlige ordblinde forløb. Herudover vil du
møde vores ordblinde-koordinator, der vil orientere dig om studiestøttede muligheder og
redskaber til ordblinde.
Mulighed for at bo på kollegiet under brobygningsforløbet
Kontakt os for at høre nærmere
Godt at vide
Når du er tilmeldt brobygningsforløbet vil du modtage et brev med nærmere information. Husk at
medbringe pc og skriveredskaber.
Vi glæder os til at se dig, og forventer, at du er nysgerrig og aktivt deltagende i forløbet.
Kom og besøg os
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i brobygningsforløbet, er du altid velkommen til at tage
kontakt til vores studievejledning for at aftale et tidspunkt, hvor du kan komme på besøg og
opleve livet på hf. Der er også mulighed for at komme besøg i januar, hvor vi hvert år holder
orienteringsaften om uddannelsen og studiemiljøet på hf i Nørre Nissum
Kontakt
Studievejleder, Søren Højris Jensen
Tlf.: 87553281. Mail: Sohj@via.dk

