
VELKOMMEN
Som kursist på VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Optagelse og betaling

Vær opmærksom på, at du først er opta-
get på holdet, når du har betalt deltager-
gebyret. 
Du er ikke garanteret en plads på holdet, 
før betalingen er registreret.

SMS inden undervisningsstart

Inden undervisningsstart modtager du 
en sms fra os med dit brugernavn og 
adgangskode til vores IT systemer, samt 
et link til holstebro-vuc.dk/nykursist.
 
Her finder du en række informationer og 
guides, fx hvordan du finder dit skema.

MERE 

INFO
HOLSTEBRO-VUC.DK

Skal du søge SU? - se evt. holstebro-vuc.dk/hjælptilsu

Digital post/E-boks

Vi sender vigtig post til din digitale post-
kasse/E-boks - så husk at tjekke den.

facebook.com/VUC.HLS/



Vanskeligheder ved at stave, skrive og 
læse?

På VUC Holstebro-Lemvig-Struer vil vi meget gerne 
hjælpe dig til at blive bedre til at stave, skrive og 
læse.

Derfor får alle undervisningshold besøg af en  
vejleder eller en lærer, som tager en kort individuel 
samtale med dig for at finde ud af, om du evt. kunne 
have glæde fx af ordblindeundervisning (OBU) eller 
forberedende voksenundervisning (FVU).

I undervisningen på OBU og FVU lærer du bl.a. at 
bruge en række apps og IT programmer, som kan 
hjælpe dig, når du skal stave, skrive og læse. 

Til computeren

Vejlederne 
kan give dig 

mere info om 

OBU og FVU

Til iPhone/iPad

       

CD-ord
Et skrivestøtte-program, som giver 
ordforslag og kan læse det, du har 
skrevet, op, samt læse undervisnings-
materialer højt for dig. 

SayHi 
Tal, og SayHi oversætter 
til andre sprog, skriver og 
læser teksen højt for dig.

IntoWords 
Giver ordforslag og læser 
din skrevne tekst op. Tag 
et billede af en tekst, og 
få den læst højt.

Google Oversæt 
Oversætter tale og tekst 
til flere sprog. Tag et 
billede af en tekst og få 
den læst op eller oversat.

Til Android

       Dictus 
Tal og Dictus skriver. Få 
tekster læst højt. Del din 
tekst på SMS eller mail.

Mobile 112 Lite 
Læser tekster på mobilen 
op for dig - fx. SMS’er. Tag 
et billede af en tekst og få 
den læst højt.

Google Oversæt 
Oversætter tale og tekst 
til flere sprog. Tag et 
billede af en tekst og få 
den læst op eller oversat.

SwiftKey Keyboard 
Et tastatur, der gør det 
lettere for dig at skrive 
beskeder. Foreslår ord, 
der passer ind i din tekst.


