Uddannelsesgaranti Thy

Landkortet
– overblik over særlige tilbud til unge i Thisted Kommune
Ungeaktør:
Stedets navn samt
eventuelt organisatorisk
tilhørsforhold (f.eks.
forvaltning, afdeling
el.lign.):
Stedets adresse, postnr.
og by:

Stedets telefonnr., email, website:
Oplistning og kort
beskrivelse af stedets
forskellige tilbud (f.eks.
rådgivning, vejledning,
kontaktperson, mentor,
coach, psykolog, SPS m.fl.):

Tilbud, rådgivning og vejledning:
Thisted Gymnasium – STX og HF

Ringvej 32, 7700 Thisted
97923488
post@thisted-gymnasium.dk
www.thisted-gymnasium.dk
Til hver klasse er der tilknyttet et team bestående af en
studievejleder og en repræsentant for skolens ledelse der arbejder
sammen med klasseleder og klassens øvrige lærere om fastholdelse
og trivsel.
Vi gør en målrettet indsats for også at rumme elever med særlige
behov som følge af en diagnose som for eksempel Autisme, Asperger
og ADHD.
Alle skolens lærere har ca. hver 14. dag en træffetid udenfor
skoletiden, hvor eleverne kan komme og få hjælp til den daglige
lektie eller hjemmeopgaver. Dette fungerer således som lektiecafe.
Thisted Gymnasium tilbyder i samarbejde med skolepsykologen i
forbindelse med afvikling af eksamen et kursus til elever med
eksamensangst.

Kontaktperson for de
enkelte tilbud – skrives
nederst efter hver
beskrivelse:

Ledelsesrepræsentant med ansvar for unge med særlige behov:
Pædagogisk leder Anja Knudsen
ak@thisted-gymnasium.dk
Studievejledere:

Rikke Mattebjerg Iuul
rm@thisted-gymnasium.dk
Morten Bo Bertelsen
mb@thisted-gymnasium.dk
Bo Vestergaard-Thomsen
bt@thisted-gymnasium.dk
Mentor for elever med autisme/asperger:
Torben Iversen
ti@thisted-gymnasium.dk
Skolen har 4 øvrige mentorer til at støtte elever med forskellige
personlige og sociale problemstillinger.
Skrive- og læsevejleder:
Søren Odgaard Christensen
sc@thisted-gymnasium.dk
Matematikvejleder:
Betina Nyborg Thomsen
bn@thisted-gymnasium.dk
Skolepsykolog:
Leif Christensen
lcpsyk@tdcadsl.dk
Administrativ ansvarlig for SPS-ansøgninger mv. :
Rikke Mærkedahl Nørgaard
rl@thisted-gymnasium.dk
Medlem af praktikernetværk i UGT:
Morten Bo Bertelsen
mb@thisted-gymnasium.dk
Medlem af mellemledernetværk i UGT:
Vicerektor Bo Hove
bh@thisted-gymnasium.dk
Medlem af ledernetværk i UGT:
Rektor Søren Christensen

sch@thisted-gymnasium.dk
Relevante
”Ungeparagraffer” –
oplistning af navn på lov
og relevante paragraffer
for 15 til 30-årige unge
med særlige behov
(mentor,
virksomhedspraktik,
støtte/kontaktperson
osv.):

Kommentarer:
NB: Almindelige uddannelsestilbud skal ikke beskrives (f.eks. SSH, SSA osv.), da der i henvises til
dem med link til jeres website.
Beskrivelserne samles på websitet: www.UGT.dk, der er under opbygning.

