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_____ 

Mentorordning 
_____ 

 
_____ 

Solrød Gymnasium tilbyder en mentorordning til 

elever, der har fagligt vanskeligt ved et eller flere fag. 

Mentorerne er oftest  elever fra 2. og 3. årgang , som 

har personligt og fagligt overskud til at hjælpe andre 

elever.  

Det er gratis  at have en mentor og de fleste 

mentee/mentorpar mødes cirka en gang hver 14. 

dag. Hjælpen kan både handle om de daglige lektier 

og skriftlige afleveringer. Mentorerne modtager et 

diplom for deres arbejde. 

På Solrød Gymnasium tilbyder vi en bred vifte af 
tilbud til elever , som har behov for ekstra støtte: 
 
• Studievejledning 
• Læsevejledning 
• Trivselskonsulent 
• Mentorordning 
• Lektiecafé  
• Div. frivillige aktiviteter (idræt, billedkunst, 

filmklub, litteraturklub og meget mere) 
 

I denne folder uddybes  mentorordning, 
læsevejledning og studievejledning. 



OVERSKRIFT 
_____ 

Ordblind 
_____ 

Vores læsevejledning har særligt fokus på ordblinde 
elever, som tilbydes individuelle samtaler og støtte til 
følgende:  
  
• Hjælp til opgaveskrivning (fx disposition og sprog) 
• Hjælp til læsning 
• Hjælp til ansøgning om og brug af it-startpakken 

(sammen med VUC) 
• Information om yderligere programmer og hjælp 

(AppWriter, NOTA) 
 
 

OVERSKRIFT 
_____ 

Læsevejledning 
_____ 

Har du svært ved at læse og stave? 
På Solrød Gymnasium tilbydes elever, som måtte 
have behov for det, ekstra hjælp til læsning og 
opgaveskrivning. Læsevejlederne opretter jævnligt 
workshops med fokus på læsning, ordforråd og 
stavning, hvor alle  er velkomne. 
  
Screening og læsekursus 
Læsevejledningen gennemfører i samarbejde med 
dansklærerne på Solrød Gymnasium en screening og 
et læsekursus for alle 1g og 1hf elever. Her får 
eleverne styrket deres læsehastighed, ordforråd og 
læseforståelse ved hjælp af særlige teknikker og 
faglig læsning.  
  



OVERSKRIFT 
_____ 

Udover de personlige samtaler, møder alle 
skolens elever studievejledningen i forbindelse 
med: 
 
• Introsamtaler 
• Notat og læseteknikker 
• Studieretningsorientering 
• Motivationstime 
• Valgfagsorientering 
• Vejledning omkring videregående 

uddannelser 

Studievejledning 
_____ 

Solrød Gymnasium har tre studievejledere, 
der vejleder eleverne i både faglige og personlige 
sammenhænge. Ud over den skemalagte vejledning 
af alle elever, så kan den enkelte elev altid henvende 
sig til sin personlige studievejleder for råd og 
vejledning i alle spisepauser hele ugen. 
 
Skolen har desuden  to eksterne studievejledere. Den 
ene vejleder om videregående uddannelser, mens 
den anden guider omkring ungdomsuddannelser og 
erhvervs-valg for både folkeskoleelever og elever, der 
afslutter gymnasieuddannelsen før tid. 


