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Undervisning for unge og voksne med
generelle indlæringsvanskeligheder (GI)

Besøg os på www.csv-odense.dk

Velkommen til CSV
Om os
CSV står for Center for Specialundervisning for Voksne.
Vi tilbyder kompenserende specialundervisning for unge og voksne med generelle
indlæringsvanskeligheder (GI).
Målet er at give mennesker med funktionsnedsættelse mulighed for at blive i stand
til at deltage mere aktivt i samfundslivet, få større indflydelse på eget liv og hermed
opnå en mere selvstændig tilværelse.
Undervisningen er individuelt tilrettelagt efter kursistens behov. Det kan foregå som
eneundervisning eller på små hold.
Alle borgere i Odense, Assens og Nordfyns kommuner kan søge om undervisning,
og undervisningen er gratis.

Råd og vejledning
Vi kan også yde råd og vejledning til borgere, pårørende, hjemmevejledere, socialrådgivere m.fl.
Vi laver desuden afdækning af færdigheder inden for det kognitive område og afprøvning i dansk og regning/matematik.

John nyder at læse nyhederne
og noget om Georg Stage

Ingerlise hygger sig med
koncentrationsøvelserne

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.csv-odense.dk

Om undervisningen
Vi underviser som udgangspunkt i de emner og fag, kursisten har behov for i
forhold til at få større indflydelse på sit eget liv.
Undervisningen kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Almindelige skolefag som dansk, regning og samfundsfag
Pengeforståelse
Forberedelse og støtte til AMU-kurser
NemID
Computer, iPad, tablet og programmer
Sundhed
Medborgerskab
Særligt tilrettelagte kurser med specifikke mål, fx førstehjælp, hygiejne og vær
en god kollega

Specialundervisningen kan være med til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af
en funktionsnedsættelse, og undervisningen foregår i en behagelig og afslappet
atmosfære.

”

Jeg kunne kun læse ord på to-tre
bogstaver, da jeg startede. Nu læser
jeg om børn i gamle dage, om Columbus og
H.C. Andersen, og jeg er begyndt på
Emil fra Lønneberg.
Jeg kan også forstå indholdet af de
breve, jeg får. Det er jeg meget glad for.
-Susanne Fruerskov
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Sådan kommer du i gang
Kontakt:
Kontoret har åbent alle hverdage fra kl. 08:00-13:00.
Kontakt undervisningsleder Anders Søndergaard Thomsen for at komme i gang:
Tlf.: 63 75 39 09
E-mail: asth@odense.dk

Her underviser vi:
Undervisningen foregår i egne lokaler på:
•

Kanslergade 8. 1 s. 5000 Odense C

•

Rismarksvej 80, 5200 Odense V

•

Odensevej 27 5610 Assens

Og desuden på Kulturhuset, Rytterkasernen 19, 5000 Odense C o.a.

Voksenspecialundervisning
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