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Bedre skolegang med special pædagogisk støtte

INTRODUKTION 

Lige muligheder med 
 specialpædagogisk støtte 
I denne folder kan I få inspiration til, hvordan I som ledere på 
ungdoms  uddannelser kan skabe gode rammer for den special-
pædagogiske støtte (SPS) og sætte SPS på dagsordenen som 
en fælles strategisk opgave for skolen. Folderen giver et overblik 
over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne 

på jeres uddannelsesinstitution. 

SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med 
andre, selv om de har en funktionsnedsættelse eller til-
svarende svære vanskeligheder. Støtten kan ikke alene 
øge elevernes mulighed for at gennemføre deres ungdoms-
uddannelse, men kan også styrke overgangen til videre 
 uddannelse og/eller job. 

undervejs i deres ungdomsuddannelsesforløb. Over ni år er 
andelen steget fra 3 % (2008) til 9 % (2017) af uddannelses-
forløbene. Eleverne modtager SPS for at kompensere for 

eleverne støtte på grund af ordblindhed, men også elever  
med eksempelvis udviklingsforstyrrelser (som bl.a. ADHD  
og autisme) og psykiske vanskeligheder (som bl.a. angst  
og depression) kan få støtte. 

Gruppen af elever, der modtager SPS, er både større 
og mere sammensat end tidligere. Dermed står 
uddannelsesinstitut ionerne med en ny ledelsesopgave, 
der handler om at  rammesætte SPS-arbejdet på skolen, 
så alle elever får lige muligheder for at gennemføre 
deres ungdomsuddannelse. 

Det er afgørende, at arbejdet med SPS gribes an som en fælles, 
strategisk opgave for skolen, hvis I vil sikre, at SPS’en bliver af 
høj kvalitet og giver eleverne det bedst mulige udbytte af støt-
ten og af deres uddannelse. Der er tre elementer, I som ledere 
med fordel kan rette fokus mod: 

1 
Specialpædagogiske kompetencer og elevkendskab 
Støttegivere, dvs. dem, der støtter eleverne, har de rette 
 værktøjer og viden til at støtte målgruppen, har viden 

2 
Sammenhængende støtte i elevernes skoledag  
Lærere og støttegivere videndeler om elevers behov, og 
lærere klædes på til at tage højde for elevernes støttebehov 
i undervisningen. Videndeling om elever forudsætter 
elevernes samtykke. 

3 
På erhvervsuddannelser: støtte i praktikperioder 
og ved overgange til praktik  
Uddannelsesinstitutioner tager ansvar for, at elevers støtte-

med elever og have god dialog med praktikvirksomheder. 
Dette sker for at sikre, at støtten ikke stopper, blot fordi  
eleven er i praktik, hvis der fortsat er et støttebehov.
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Hvad er SPS? 

Hvad er specialpædagogisk 
støtte? 
Ifølge gældende lovgivning skal elever på ungdoms-
uddannelserne, som har en funktionsnedsættelse 
eller tilsvarende svære vanskeligheder, have tilbud 
om specialpædagogisk støtte (SPS) fra uddannelses-
institutionen. SPS skal tilrettelægges, så eleven kan 
uddanne sig på lige fod med andre, selvom eleven 
har en funktionsnedsættelse. Der er tale om en 
individuelt tilrettelagt støtte. Tilrettelæggelsen 
sker i et samarbejde mellem en SPS-ansvarlig på 
uddannelsesinstitutionen, støttegivere, lærere, 
 eleven selv og eventuelt praktikstedet på erhvervs-
uddannelserne. 

Uddannelsesinstitutionen søger 
om SPS-tilskud 
Den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution er 
ansvarlig for at søge om tilskud til SPS til elever, der 
har behov for det. SPS-tilskuddet administreres af 

om tilskud skal bl.a. indeholde dokumentation for 
elevens funktionsnedsættelse. Er en elev ordblind, 

Ordblindetesten, der er udviklet af Børne- og 

test, der kan udføres på uddann elsesstedet. Har 
-

eller udtalelse. 

Læs mere om indhold i SPS for forskellige 
målgrupper og ansøgningsprocedurer her: 
www.spsu.dk. 

Støtten afhænger af den enkelte 
elevs behov 
Den støtte, som den enkelte elev modtager, afhænger 
af elevens behov. Det vil derfor være forskelligt, hvil-
ken støtte elever vil modtage, og hvor mange timers 
støtte eleven har ret til. Herunder er der eksempler 
på støtteformer for to grupper af SPS-modtagere. 

• Elever med en psykisk funktionsnedsættelse kan 
modtage støttepersontimer, der har fokus på prak-
tisk støtte på uddannelsen, og studiestøttetimer, 
der har fokus på faglig sparring og vejledning, hvor 
der kan indgå kognitive, følelsesmæssige og sociale 
elementer afhængigt af elevens udfordringer i for-
bindelse med uddannelsen. 

• EE lleevveerr  mmeedd  oorrddbblliinnddhheedd -
 

 
for  

Hvem kan være støttegiver? 

SPS. 

 

www.spsu.dk
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Viden om SPS 

Stigende behov for SPS på ungdomsuddannelser 
Der er sket en markant stigning i andelen af 

på ungdomsuddannelser. Stigningen er størst på 
hf, htx og erhvervsuddannelserne (eud). 

Elever på ungdomsuddannelser modtager SPS for 
at kompensere for meget forskellige funktionsned-

-
blindhed. Samtidig har fordelingen af årsagerne til 
SPS ændret sig over tid, hvor især SPS på baggrund 

vanskeligheder (f.eks. angst og depression). 

-

5

Baggrunden for, at elever modtager SPS 
Flest elever modtager SPS på grund af ordblindhed 

Fordelingen er ændret fra 2008 til 2017. Den mest 
markante udvikling er, at andelen af elever, der 

i  perioden. Desuden er andelen af elever, der 

Note: For den fulde registerbaserede undersøgelse henvises til Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne (EVA, 2019).



Især elever på eud, der modtager støtte, fordi de har 

psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser, 

kommer i højere grad i skolepraktik (31 %} sammen -
lignet med de øvrige elever (13 %}. Blandt elever, der 

modtager SPS på grund af ordblindhed, er der lige

ledes flere, der ender i skolepraktik (17 %} frem for 

ordinær praktik (13 %} - her er forskellen dog mindre. 

Samtidig kommer elever, der modtager SPS på grund 

af psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrel -
ser, i mindre grad i beskæftigelse, efter de har afslut -
tet deres eud. 65 % af de elever, der modtager SPS,  
er i beskæftigelse to år efter dimission, sammenlignet 

med 81 % af elever, der ikke har modtaget SPS på 

deres erhvervsuddannelse. 
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SPS gør en forskel for elever 
på ungdomsuddannelser

-

Positiv faglig udvikling 

Lavere risiko for frafald

-

Større sandsynlighed for 
 videregående uddannelse

-

at starte på en videregående uddannelse. 

Eud-elever udfordret på 

trods SPS

Note: For den fulde registerbaserede undersøgelse henvises til Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne (EVA, 2019).
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Elevers oplevelse af SPS 

måder forbedrer deres forudsætninger for at følge undervisningen 
og gennemføre deres uddannelse. De oplever at få støtte personligt, 
socialt og fagligt. Eleverne oplever følgende udbytte, afhængigt 
af deres funktionsnedsættelse: 

Udbytte af SPS hos elever 
med psykiske funktionsnedsættelser 
• Samtaler med støttegiver om svære emner giver eleverne 

ro og overskud til at fokusere på skolearbejde 

• Støtte til at strukturere hverdag og skolearbejde bidrager 
til en mere velfungerende hverdag på uddannelsen 

• Støtten giver eleverne større selvtillid og kompenserer 
for manglende overskud på deres uddannelse. 

Jeg tror, det bliver lettere, 
fordi at man har en, som 
hjælper med at strukturere 
tingene, fx lektier og 

op i skole. Det gør, at man 
har lettere ved at fokusere 
på dét, der foregår i 
timerne, og ikke alt det 

rundt i mit hoved.” 
hf-elev 

Udbytte af SPS hos elever 
med ordblindhed 
• 

• 

Computeren læser højt, 
og så forstår jeg det bedre. 
Jeg ville have mega-svært 
ved at tage en uddannelse 
uden støtte. Jeg tror ikke,  
at jeg ville kunne klare 
det uden støtte. Når det 
kommer til skrivning og 
læsning, så er det it 
[-hjælpemidlerne], der 
hjælper mig.” 

eud-elev

• 
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Ledelsens rammesætning 
af SPS-arbejdet 
Velovervejet tilrettelæggelse af SPS-arbejdet er afgørende for, 
om eleverne får den støtte, de har behov for, og dermed også for, 
hvilket udbytte de får af støtten. Her følger tre elementer, I som 
ledere kan sætte fokus på. 

Specialpædagogiske 
kompetencer og elevkendskab 

SPS-arbejdet tilrettelægges forskelligt på forskellige uddannelses institutioner og varierer 

støtte tilpasset elevernes behov. 

Kompetencer og viden 
– tilpasset målgruppen

er tilstrækkeligt klædt på til arbejdet, dvs. at de har et godt 
kendskab til målgruppen (fx diagnoseviden) og en velassorte-
ret specialpædagogisk værktøjskasse til at understøtte mål-
gruppen (fx læsestrategier og samtaleteknikker). Der er dog 
stor variation i støttegiveres forudsætninger for arbejdet med 

primære arbejdsområde, er typisk godt klædt på til arbejdet. 
-

relevant viden og værktøjer, fx gennem konkrete kurser og 

i SPS-teamet. 

Indblik i elevernes hverdag 
Det er væsentligt for kvaliteten af støtten, at støttegivere har 
indblik i elevernes hverdag, presperioder i løbet af året og en 

-

hold knyttet til undervisningssituationen, såfremt eleven er 
indforstået med dette. Derfor er det en fordel, at støttegivere 
har deres daglige gang på uddannelsesstedet. Hvis det ikke er 
tilfældet, bør det prioriteres, at støttegivere får tilstrækkelig tid 
til på anden vis at opnå kendskab til elevernes hverdag på 
uddannelsesinstitutionen. Er det en elevs lærer, der er støtte-
giver, er det vigtigt, at bedømmelse af eleven og SPS holdes 
adskilt, og der bør være fokus på, at eleven er tryg ved 

Fleksibel og elevtilpasset støtte 
Skal kvaliteten af SPS være høj, er det afgørende, at støtten er 

eksempel opstå akutte situationer, hvor eleven har behov for 
ekstra støtte. I den forbindelse kan det være en fordel, at støt-

typisk, at støttepersonen er mere tilgængelig for eleven, hvis 

passes elevernes forskellige behov i hverdagen.



FIGUR 
Fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere SPS på 

Typisk lærer på skolen 

·  har indblik i hverdag og 
presperioder 

· har let adgang til andre lærere 

· kan mangle målgruppekendskab 

·  kan skulle vurdere elev i  under-
visningssammenhæng også 

Typisk læsevejleder eller  
SPS-medarbejder på skolen 

· har let adgang til lærere 
· er klart adskilt fra øvrig skolegang 

· har målgruppekendskab 

· kan mangle indblik i hverdag 
og presperioder 

Typisk kendt støtteperson fra 
anden sammenhæng fx kommunen 

·  har målgruppekendskab eller 
kendskab til konkret elev 

· er klart adskilt fra øvrig skolegang 

·  kan mangle indblik i hverdag 
og presperioder 

· kan mangle adgang til lærere 

Typisk konsulent fra eksternt 

· har målgruppekendskab 
· er klart adskilt fra øvrig skolegang 

· kan mangle indblik i hverdag 
og presperioder 

· kan mangle adgang til lærere 
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hvor I vil udvikle jeres praksis. 

Tilrettelæggelse af SPS 

 støttearbejdet?

 I hvilket omfang har støttegivere viden om 
 funktionsnedsættelser, særlige behov og 
 specialpædagogiske metoder? 

I hvilket omfang har støttegivere viden om 
 elevers skole-/uddannelseshverdag? 

Støttegiveres kompetencer

 særligt godt med deres arbejde? Hvornår? 
Hvorfor?

 Er der situationer, hvor støttegivere mangler 
viden/værktøjer? Hvilke? 

 H vad gør støttegivere, når de mangler viden/ 
værktøjer? 

Udvikling af vores praksis
 Hvad kan vi gøre for at understøtte, at 
SPS  fungerer bedst muligt, fx i forhold til: 

• H vordan SPS er organiseret?

•  H vilke kompetencer og hvilken viden
 støttegivere har?

•  H vordan der løbende arbejdes med 
 kompetenceudvikling og videndeling?
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Sammenhængende støtte 
i elevernes skoledag 

en del af hele skoledagen og ikke blot noget, der foregår individuelt og afkoblet fra 
under visningen. Der er derfor fordele ved, at skolens lærere involveres i støttearbejdet, 
så SPS bliver et fælles anliggende på uddannelses institutionen og ikke udelukkende ses 
som en specialistopgave blandt støttegivere. 

Videndeling om de enkelte elever 
For at eleverne skal opleve SPS som en sammenhængende 
støtte i deres uddannelsesforløb, er det afgørende, at ikke kun 
deres støttegiver, men også deres lærere er opmærksomme på 
elevernes behov og understøtter disse i undervisningen. Derfor 
kan det være en fordel, at støttegivere og lærere videndeler om 
de elever, der modtager SPS, så skolens lærere på den måde 
klædes på til undervisning af elever med forskellige typer 
diagnoser og vanskeligheder. Lærere skal kende til den enkelte 
elevs udfordringer og vide, hvordan der kan tages højde for 
behovene i undervisningen, dog altid under forudsætning af at 
eleven har givet tilladelse til dette. 

Nogle institutioner arbejder med at sikre en sammenhæng-
ende støtte ved løbende at holde møder mellem støttegivere 
og elevers lærere. Møderne kan eksempelvis have karakter af 
at være overleveringsmøder, enten mellem støttegiveren og 
enkelte lærere eller mellem SPS-teamet og en større gruppe  
af lærere. Institutionen kan også gennemføre såkaldte klasse- 
runder, hvor SPS-teamet og samtlige kontaktlærere gennem-
går alle klasserne og taler om opmærksomhedspunkter for 
bestemte elever. 

Læreres kendskab til, hvordan 
de støtter elever i undervisningen 
Hvor godt den enkelte lærer formår at understøtte elever med 
SPS, afhænger af vedkommendes kendskab til de udfordrin-
ger, eleverne har, og kendskab til gode måder at støtte ele-
verne på i undervisningen. Der kan fx være tale om kendskab 
til de mest udbredte diagnoser såsom ordblindhed, ADHD og 
angst, men samtidig også kendskab til, hvad diagnoserne 
betyder for elevernes adfærd og faglighed, og ikke mindst 
forskellige pædagogiske og didaktiske veje til bedst at under-
støtte disse elever. 

I nogle tilfælde kan det være mindre greb i undervisningen, der 
betyder, at eleverne støttes og deltager i undervisningen. Det 
kan fx handle om, at en elev med ordblindhed ikke bliver bedt 
om at læse højt i klassen, eller om, at der tages hensyn til en 
elev med psykiske vanskeligheder, når der dannes grupper til 
gruppearbejde. Det kan dog være en udfordring for lærerne at 

-
visningen til individuelle behov. For at imødekomme dette 
arbejder nogle institutioner med at udarbejde informations-

og hvilke vanskeligheder der kan følge med, til skolens lærere. 
En uddannelsesinstitution har valgt at sende e-mails til alle 
lærere, hvori det beskrives, hvad ordblindhed konkret er, og 
hvordan lærerne kan understøtte eleverne i undervisningen. 

Støttegivere skal bede 
om tilladelse til at 
dele oplysninger  
om  støtte modtagere 

om, hvilke elever der modtager SPS, og elever-
nes konkrete udfordringer, hvis de pågældende 
elever giver tilladelse til det. Ikke alle elever, der 
modtager SPS, ønsker, at der bliver videregivet 

blive behandlet eller vurderet anderledes end de 
øvrige elever. Nogle uddannelsesinstitutioner 
har fokus på at afdramatisere det at modtage 
SPS og opfordrer elever til åbenhed om støtte-
behov over for deres lærere, som dermed kan 

til dem i undervisningen.



11

Bedre skolegang med special pædagogisk støtte Ledelsens rammesætning af SPS-arbejdet

hvor I vil udvikle jeres praksis. 

Kommunikation og videndeling 
mellem støttegivere og lærere 

  Er der kontakt mellem støttegivere og lærere? 

 Hvordan foregår kommunikationen, 

Kommunikation mellem 
støttegiver og elev om videndeling

  Hvordan foregår dialogen mellem støtte-
givere og elever om videndeling om elevers 
konkrete funktionsnedsættelse og vanskelig-
heder med lærere på skolen? 

Læreres viden om arbejdet med SPS
  Er der situationer, hvor lærere oplever, at de 

der modtager SPS, har i undervisningen? 
Hvornår? Hvorfor?

 E r der situationer, hvor lærere mangler 
viden eller værktøjer? Hvilke?

 H vad gør lærere, når de mangler viden 
eller værktøjer? 

Udvikling af vores praksis
 H ar vi brug for at gøre mere for at understøtte, 
at støtten er sammenhængende i elevers 
skoledag?

 H vordan kan lærere og støttegivere videndele 
om elever fremover?

 H vordan vil vi fremover sikre, at lærere har 
viden om forskellige vanskeligheder og 
 diagnoser og gode pædagogiske metoder 
til forskellige målgrupper?
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På erhvervsuddannelser: 
støtte i praktikperioder 
og ved overgange til praktik 

På erhvervsuddannelserne kan overgangene mellem skoleperioder og praktikperioder 
samt selve praktikperioderne være særligt udfordrende for elever med funktionsnedsættelser, 

På erhvervsuddannelsesinstitutionerne bør lederne derfor 
være særligt opmærksomme på, at eleverne får den rette 
støtte i overgangen til praktik og undervejs i praktikperioden, 
hvis de har behov for det. Det kan lederne særligt understøtte 
ved at sikre, at der samarbejdes med praktiksteder om SPS,  
og at der er tæt dialog med eleverne om støttebehov i praktik-
perioder. 

Samarbejde med praktiksteder om SPS 
Kontakten mellem erhvervsuddannelser og virksomheder er 
afgørende for, om elever modtager SPS i forbindelse med 
deres praktikperioder, og hvilket udbytte de får af praktikken. 
Når elever, der modtager SPS, skal i praktik, skal SPS’en tilret-
telægges i et samarbejde mellem uddannelsesinstitution og 

sted, og hvem der skal give støtten. 

Uddannelsesinstitutioner samarbejder med praktiksteder på 
meget forskellige måder og i forskelligt omfang. Uanset formen 
er det centralt, at uddannelsesinstitutionen koordinerer støt-
ten med elevens praktiksted og sikrer, at praktikstedet har 
forståelse for SPS og dens betydning for eleven. På nogle sko-
ler er det ikke støttegiver, men en praktikkonsulent, der har 

-
mer pjecer med viden om SPS til praktiksteder. 

Tæt dialog med elever om støttebehov 
i praktikperioder 
Det har betydning for elevernes praktikforløb, at de sammen 

elever med støttebehov kan det fx være et dilemma, om de 
skal være åbne om deres behov i en samtale med et potentielt 

-
delse på deres mulighed for ansættelse. 

På nogle uddannelsesinstitutioner er støttegiverne optagede 
af at tale med eleverne om, hvorfor det er i elevernes interesse, 
at praktikstederne kender elevernes behov og fx reaktions-
mønstre. Der er eksempler på, at støttegiver fx klæder eleven 
på til det første møde med praktikstedet eller selv deltager i de 
indledende samtaler mellem eleven og praktikstedet og bl.a. 
hjælper med at forklare elevens vanskeligheder, og hvordan 
eleven kan støttes i hverdagen. 

Hvis en elev ikke ønsker at fortælle et praktiksted om sine 
udfordringer og støttebehov, må støttegiveren acceptere dette 
valg – også selvom en støttegiver vurderer, at eleven har behov 
for støtte for at kunne fuldføre sin praktik. 

Skolens ansvar at sørge 
for, at eleven får støtte 
i praktikperioder 

På erhvervsuddannelserne er det også skolens 
ansvar at sørge for, at eleven får støtte i 

 kompenserende læse- og skriveteknologi  
(i form af programmer med oplæsning og ord-
forslag på computer eller telefon) kan elever 
tage med på praktikstedet. Støttetimer i praktik-

Det er i den forbindelse stadig skolens ansvar  
at søge om støtte til eleverne i praktikperioder 
samt at kommunikere med praktikstedet om, 

-
perioder kan både være den støttegiver, en elev 
allerede har, eller en støttegiver i den virksom-
hed, eleven kommer i praktik hos. 

Den enkelte elev skal give tilladelse til, 
at uddannelsesinstitutionen kommunikerer 
med et praktiksted omkring vedkommendes 
støttebehov og SPS. 
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hvor I vil udvikle jeres praksis. 

Kontakten mellem vores uddannelses-
institution og praktiksteder for elever,  
der modtager SPS 

Bedre skolegang med special pædagogisk støtte Ledelsens rammesætning af SPS-arbejdet

  Hvilken kontakt er der mellem vores uddan-
nelsesinstitution og praktiksteder for elever, 
der modtager SPS? Om hvad? Hvem er  
ansvarlig for kontakten?

  Er der situationer, hvor vi i samarbejde med 

elever, der modtager SPS? Hvornår? Hvorfor?

  Er der situationer, hvor kontakten til praktik-
steder er svær? Hvornår? Hvorfor? 

Dialogen mellem støttegiver og elever 
om praktik og støttebehov 

med elever, der modtager SPS i relation til 
 praktikperioder?

  Forberedes elever til overgang til praktik? 
Hvordan? 

Tilrettelæggelse af skolepraktik for 
elever, der modtager SPS
- A rbejdes der med at klæde elever i skolepraktik 

på til at komme i ordinær praktik senere i deres 
uddannelsesforløb? Hvordan? 

Udvikling af vores praksis
 H vordan sikrer vi, at vores kontakt til praktik-
steder giver elever den bedst mulige støtte  
i praktikken?

 Hvordan kan vi i skolepraktikken støtte 

til både at få og fastholde en praktikplads 
på længere sigt? 

 H vordan understøtter vi gode dialoger 
mellem støttegiver og elever om støttebehov 
i praktikperioder?
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Bedre skolegang med special pædagogisk støtte

Om undersøgelsen 
Denne folder er målrettet ledere på ungdomsuddannelsesin-
stitutioner. Den sammenfatter hovedpointer fra tre udgivelser, 
der alle er del af en virkningsevaluering af specialpædagogisk 
støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne, og som Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i perioden 2018 til 
2021 for Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Special-
pædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet (STUK). De tre udgivelser er: 

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdoms-
uddannelserne (EVA, 2019). Rapporten er registerbaseret  
og bygger på oplysninger fra det administrative SPS-system 
koblet til relevante registre i Danmarks Statistik og Styrelsen 
for It og Læring. Datagrundlaget består af elever, der har 
 påbegyndt en ungdomsuddannelse (stx, htx, hhx, hf eller eud)  
i perioden 2008 til 2017. 

De fagprofessionelles perspektiver på SPS (EVA, 2019). 
Rapporten er baseret på gruppeinterviews med fag-
professionelle, der er involveret i det specialpædagogiske 
arbejde på otte uddannelsesinstitutioner. 

Elevperspektiver på den specialpædagogiske støtte  
på ungdomsuddannelserne (EVA, 2019). Notatet baserer 
sig på 28 interviews med elever på tværs af hf, stx og eud. 

Læs mere 

www.eva.dk/ungdomsuddannelse/specialpaedagogisk-stoette-paa-ungdomsuddannelserne. 

Du kan læse mere om SPS her: 

www.spsu.dk.

www.eva.dk/ungdomsuddannelse/specialpaedagogisk-stoette-paa-ungdomsuddannelserne
www.spsu.dk




Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og 
dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer 
– fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. 

DANMARKS 
EVALUERINGSINSTITUT 

T 3555 0101 
E eva@eva.dk 
H www.eva.dk

mailto:eva@eva.dk
www.eva.dk
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