Har du det svært med tal? Er du
talblind? Få hjælp og vejledning

Sundhed &
Omsorg
Esbjerg Kommune

Tilbud på matematikområdet
Har du problemer med at bruge tal i hverdagen? Så er det her, du kan søge hjælp.

Hvem kan få hjælp?
Er du ung eller voksen, og har du svært ved at:
•
•
•
•
•
•

regne i hverdagen, f.eks. når du køber ind?
opfatte mængder og vurdere, om der er nok, for lidt – eller for meget?
regne med mål og vægt, f.eks. når du laver mad, bygger noget eller løser en opgave?
planlægge tider, f.eks. når du skal rejse?
læse tal og skemaer, f.eks. et ur eller en køreplan?
regne i almindelighed?

Og har du på den baggrund vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse eller klare et job?

Hvad kan du få?
Test og samtale
Vi starter med en test og en samtale for at blive klogere på dine styrker og begrænsninger,
når det gælder tal. Ud fra testen og samtalen finder vi ud af, hvilke muligheder der er for,
at du kan komme videre.

Undervisning
Viser testen, at du har problemer med at bruge tal på et eller flere områder, kan du få
undervisning og vejledning, som er tilpasset dine behov.
Vi underviser i lige det, du har brug for. Her kan du f.eks. lære at:
•
•
•
•
•

forstå mængder, tal og forhold mellem tal
regne
bruge måleenheder
læse matematiktekster, tabeller og figurer
løse talproblemer ved at gøre tingene på en ny måde

Du må gerne ’snyde’. Har du f.eks. brug for at bruge lommeregner eller at lægge tal
sammen i stedet for at gange, gør du det. Målet er, at du finder en metode til at håndtere
tal og matematik, så du kan klare uddannelse og job på lige fod med andre.

Sådan får du hjælp
Vil du aftale tid for en test og en samtale, så vi sammen kan afklare, hvordan du kommer
videre, så kontakt Kommunikation & Hjælpemidler.
Hvis du er elev eller studerende på et uddannelsessted, kan du evt. kontakte din studievejleder og få hjælp til at tage kontakt til os.
Se kontaktoplysninger på bagsiden af denne pjece.
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Hvor kan du få hjælp?
Den indledende test og samtale finder sted på:
Kommunikation Januar 2019

Kommunikation & Hjælpemidler
Fyrparken 1
6710 Esbjerg V
Undtagelsesvist kan vi aftale et andet mødested.

Kontakt
Du kan ringe til os på:
Tlf. 76 16 34 00
Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00

Du kan skrive til os på:
E-mail: komoghjaelp@esbjergkommune.dk
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