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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Det er en kendsgerning at drengen ikke kunne læse ved udgangen
af 8. klasse. Kommunen havde i begrænset omfang iværksat almen
specialundervisning. Dette virker ikke på ordblinde, det er en faglig
erfaring og anerkendt viden.. Der har ikke været iværksat målrettet
ordblindeundervisning. Havde dette været tilfældet, havde drengen
fået læse og skrive færdigheder, så han kunne opnå uddannelse.
Vi synes det er afgørende vigtigt, at kommunerne selvfølgelig
anvender betegnelsen ordblindhed som en specifik læsevanskelighed. Og dermed overholder folkeskoleloven. Det er også i overensstemmelse med undervisningsministeriets faglige opfattelse. Ordblindhed er beskrevet i undervisningsministeriet som en specifik
læsevanskelighed, som skal modsvares af særlig tilrettelagt specialundervisning. Ordblindeforeningen mener, at Vestre Landsrets dom
på dette punkt er klart og juridisk forkert.
Det er en anerkendt sandhed at kommunerne generelt langtfra
lever op til opgaven vedr. målrettet specialundervisning for ordblinde elever. Dette har skiftende undervisningsministre peget på. Uanset dommen, der er afsagt i dag, er det en kendsgerning, at kommunernes undervisning på dette område er mangelfuld og kritisabel.
Undervisningsminister Bertel Haarder har netop udtalt, at han
ved, at mange kommuner ikke løser denne opgave tilstrækkeligt.
Ulla Tørnæs udtalte i sin ministertid, at det er en katastrofe at
en elev ikke kan læse i 8. klasse. De ordblinde elever skal
findes og tilbydes relevant specialundervisning. Bertel
Haarder indskærper den holdning med sin kommentar til
dommen: »For fremtiden vil der ikke være nogen undskyldning for ikke at opdage, hvilke børn, der har særlig
behov, og der vil ikke være nogen undskyldning for ikke
at gøre noget særligt og sætte ind overfor ordblinde.«
Her udtrykker ministeren indholdet i bekendtgørelsen.
Og at den skal overholdes.
Ministeren udtalte samtidig »Jeg er meget opmærksom på hvor
stor uret, der er gjort overfor ordblinde. Både tidligere, men også i
dag.«
Det er klar og tydelig tale fra ministerens side. Tidlige har ministeren indenfor de sidste to måneder, og før afgørelsen i Vestre
Landsret klart udtrykt at mange kommuner ikke gør det godt nok.
Der er store mangler med hensyn til ordblindeundervisningen i
kommunerne. Det vil jeg gøre noget ved, har han udtalt.

Formanden har ordet

Ekstraordinær
generalforsamling 2007
Hermed indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling i Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark.
Lørdag den 21. april 2007
kl. 13.30-14
på Holte-Hus Efterskole,
Vejlesøvej 41, 2840 Holte.

Ordblindeforeningen er på linje med Bertel Haarder i ønsket om,
at undervisningen af de ordblinde elever i folkeskolen skal styrkes
betydeligt. Foreningen har netop i samarbejde med fagfolk stillet
ministeren det forslag, at der i 15 ud af landets 98 nye kommuner
etableres et udviklingsarbejde. Dette udviklingsarbejde vil sikre at
kvaliteten af specialundervisningen for ordblinde øges.
I Danmark har vi erfaring for god ordblindeundervisning på Ordblindeinstituttet, som har viden og pædagogisk erfaring med, hvordan ordblinde børn opnår folkeskolens afgangsprøve på trods af ordblindhed. Denne viden og praksis må indgå i udviklingsarbejdet.
Undervisningsministeren er også på linje med familien, der rejste
erstatningskravet overfor Thisted kommune. Deres søn havde ikke
fået en tilstrækkelig specialundervisning. Derfor kan hele befolkningen takke familien for, at de rejser det vigtige spørgsmål ved
Landsretten. Befolkningen, undervisningsministeren og pressen,
som belyser sagen peger i samme retning: Det er urimeligt og uretfærdigt, at familiens søn ikke har modtaget relevant specialundervisning for ordblinde.
Alle kan gøre noget. Befolkningen kan fastholde myndighederne
på, at loven skal overholdes.
Pressen kan belyse sagerne og fastholde undervisningsministeren
– men undervisningsministeren har magt, pligt og ret til at handle
på de urimelige forhold. Undervisningsministeren skal handle på
den klare mangel og uretfærdighed som ordblinde børn udsættes
for. Undervisningsministeren kan tage ordblindeforeningens handlingsplan og gøre den til virkelighed. Han kan komme med andre
planer og tiltag, men han kan ikke sidde overhørig, at vi i Danmark
har klar dokumenteret viden om, hvordan vi kan undervise ordblinde elever, så de får færdigheder, kundskaber og dermed en uddannelse.
Denne viden må øjeblikkelig implementeres i hele landet.
Undervisningsministeren må tage et alvorligt skridt og komme med
en plan.
Familien har klart vist, at den står med afmagten og uretfærdigheden hvilende på sine skuldre.
Familien er et billede på de mange familier i samme situation,
der befinder sig rundt i landet.
Lad ikke de nødvendige handlinger vente på sig. Der må handles
med værdighed ud fra den virkelighed, som familien har vist os
alle. Det er politisk synligt for enhver.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med det formål, at
behandle de forslag til ændringer af
foreningens vedtægter, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Hæfteparagraf
Stk. 1. Foreningens medlemmer, heraf også hovedstyrelsesmedlemmer og
amtsbestyrelsesmedlemmer, hæfter
ikke personligt for de for foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer, heraf hovedstyrelsesmedlemmer og
amtsbestyrelsesmedlemmer, har ikke
nogen økonomisk forpligtelse over
for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer, heraf hovedstyrelsesmedlemmer og
amtsbestyrelsesmedlemmer, har ikke
krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
3. Ophørsparagraf
Stk. 1. Beslutning om foreningens
ophør kan kun træffes på en, med det
formål særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3
majoritet af de fremmødte afgivne
gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør
træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens
eventuelle formue og andre aktiver,
der dog under alle omstændigheder
skal anvendes til almene formål, fortrinsvis til gavn for ordblinde.
Stk. 3. Foreningens hovedbestyrelse
kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formue og andre aktiver er
effektueret.
4. Vedtægtsændring
Ændring af foreningens vedtægter
skal ske på en generalforsamling
med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
På hovedbestyrelsens vegne
Hans-Pauli Christiansen
Formand
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Ingen undskyldning...

Ordinær
generalforsamling 2007
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
Lørdag den 21. april 2007
kl. 14.00
på Holte-Hus Efterskole,
Vejlesøvej 41, 2840 Holte
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning,
beretning fra det nordiske arbejde og fra EDA
4. Regnskab 2006
5. Indkomne forslag *)
Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til ændring af
foreningens vedtægter. Der
er tale om et samlet vedtægtssæt. Såfremt de nye
vedtægter vedtages gennemføres den resterende
del af generalforsamlingen
efter de nye vedtægter.
6. Valg til bestyrelsen:
af formand
(Hans-Pauli Christiansen
genopstiller)
af et bestyrelsesmedlem
af to suppleanter
7. Valg af revisor
8. Budget 2007 og fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt
*) Forslag til nye vedtægter kan ses
på foreningens hjemmeside
www.ordblindeforeningen.dk eller
fås ved henvendelse til kredsens
formand.

På hovedbestyrelsens vegne
Hans-Pauli Christiansen
Formand
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For fremtiden er der
ingen undskyldning
for ikke at finde
de ordblinde børn
»For fremtiden vil der ikke
være nogen undskyldning for
ikke at opdage, hvilke børn, der
har særlige behov, og der vil
ikke være nogen undskyldning
for ikke at gøre noget særligt og
sætte ind over for ordblinde.«
Det siger undervisningsminister Bertel Haarder efter at
Vestre Landsret frikendte Thisted Kommune i sagen om den
18-årige Mikkel Jensen fra
Nykøbing Mors.
Undervisningsministeren
udtaler også lige efter domsafsigelsen: »Jeg er meget opmærksom på, hvor stor uret, der er
gjort overfor de ordblinde. Både
tidligere, men også i dag.«
Kommunernes Landsforening
kom samme dag med en pressemeddelelse, hvori KL udtaler, at
dommen er en løftet pegefinger
til kommunen.
TV-aviserne på DR1 og på
TV2 havde om aftenen historien om den urimelige dom som
hovedhistorie.
Fra morgenstunden stod 4 tvstationer klar i familiens hjem
klokken 9 da afgørelsen blev
offentliggjort på Landsrettens
hjemmeside. Klokken 10 kunne
jeg kommentere dommen på

TV2s nyheder, og allerede
klokken 9 i radioavisen. Alle
landets aviser gav stor omtale af
begivenheden.
Hele mediebilledet belyste
den kendsgerning, at her var der
afsagt en urimelig dom. Mikkel
skulle selvfølgelig have haft
den særligt tilrettelagte ordblindeundervisning i folkeskolen.
Medierne gav familien så stor
opmærksomhed, fordi den har
ret. Familien er blevet behandler urimeligt.
Afgørelsen i dommen strider
imod undervisningsministeriets
bekendtgørelse. Det ved alle,
der har fulgt sagen. I medierne
udtrykkes det, som befolkningen også mener, at Mikkel er
blevet uretfærdigt behandlet.
Alene det at sagen får en så
kolossal medieomtale fortæller,
at der er tale om mangler og
urimeligheder. Sådan kan vi
kun fortolke det i ordblindeforeningen.
Familien er trådt frem med et
rimeligt og lovmedholdeligt
krav, som ganske enkelt er, at
placere ansvaret for ordblindeundervisning i deres kommune.
At familien ikke får medhold af
dommeren i Vestre Landsret

Ingen undskyldning...

Familien, som havde anlagt sag i Vestre
Landsret

skyldes efter min bedste overbevisning, at man lader kommunen slippe med skrækken og
skammen, og at Vestre Landsret
har givet alle kommuner en
chance.
Det er efter min opfattelse
forkert, for familierne rundt
omkring har lidt uret. De burde
alle, som denne familie, have
erstatning for de penge, som
kommunen urimeligt har pålagt
dem at betale til en undervisning, som kommunen havde
pligt til at levere.
Lad ikke denne uret få os til
at læne os tilbage og være opgivende – tværtimod. Lad os fastholde, at alle andre ved og
synes, at vi har ret dybest set.
Det vidner alle de ovennævnte
udtalelser også om.
Derfor fastholder vi nu, vores
rimelige ønske overfor undervisningsminister Bertel Haarder
og Kommunernes Landsfore-

ning om, at få speedet udviklingen op, med det udviklingsarbejde vi har foreslået. Kommunerne mangler, i altovervejende
grad, specialundervisningstilbud med særlig tilrettelagt specialundervisning, som ordblinde
elever har krav på. Det ved
undervisningsministeren og KL
også. Vi har stillet et konkret
forslag, som vil kunne forbedre
det. Det er udarbejdet sammen
med fagfolk, der kender og har
forstand på området. Det ligger
nu på ministerens bord. Det lå
der også før afgørelsen i Vestre
Landsret. Undervisningsministeren og KL må tage udgangspunkt i den kendsgerning, at
området ikke er udviklet og at
vi har en konkret plan der kan
udvikle det. Det er også en
kendsgerning, at ministeren
ikke har lagt en plan på bordet
endnu, der kan sandsynliggøre
en udvikling.
Der forekommer klart ulovlige og utilstrækkelige ting i
kommunerne vedr. specialundervisning af ordblinde børn.
KL skriver i sin presseudtalelse
med den løftede pegefinger, at
kommuner kan pådrage sig
erstatningsansvar på dette
område, og at der er flere sager
på vej. Dette er en klar henstilling til kommunerne og en klar
erkendelse af, at området praktiseres klart umedholdeligt
rundt omkring.
Det vil være umoralsk ikke
øjeblikkeligt, at ændre på de
konkrete specialundervisningstilbud til ordblinde rundt om i
kommunerne. Det er ikke nok,
kun at gøre som man plejer,
hverken fra kommunernes eller

fra undervisningsministerens
side. Undervisningsministeren
har pligt til at udbygge tiltagene
overfor de ordblinde elever i
folkeskolen og med planer og
metoder, som ikke er opfundet i
undervisningsministeriet, men
er udviklet af fagfolk som har
særlig erfaring med denne
særlig tilrettelagte specialundervisning, hvor form og indhold
har givet de efterspurgte resultater, som så fatalt mangler i
folkeskolen.
Hans-Pauli Christiansen

Har du læse og stavevanskeligheder – så er vi
skolen, der gør noget ved det.
Vi tilbyder bl.a.
I 10. kl. med brobygning og

mulighed for meritgivende
eksamen.
I Meget idræt
I Sprog
I Håndværk
I – og meget mere
IT er naturligvis en integreret
del af undervisningen.

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

Tlf.: 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk
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Formandens og hovedbestyrelsens beretning 2006

Formandens og
hovedbestyrelsens beretning
2006
Det har været et godt år for ordblindeforeningen. Foreningen er
præget af en stabil udvikling
både organisatorisk og på anden
måde foreningsmæssigt. Foreningen har formået at skabe
resultater i vores samarbejde
med alle, og vi har formået at
udvikle os i en konstruktiv dialog. Foreningen har også været
synlig politisk, og det er lykkedes at markere os uddannelsespolitisk. Vi havde selvfølgelig
gerne set, at de ansvarlige politikere, såvel i regeringen som
på det kommunale plan, havde
skabt mærkbare resultater for
de mange ordblinde skoleelever.
Her er der langt igen.
Vel vinder mange forældre
klagesager i undervisningsministeriet, og det er i og for sig
godt, men det viser også tydeligt, at kommunerne samlet set
er meget langt fra, at overholde
loven. Der mangler i høj grad
særlig tilrettelagt specialundervisning til de ordblinde elever.
Vi mærker at forældrene i stigende grad er klemt af dette,
deres børn lider under de manglende tilbud. Foreningen gør
meget for at hjælpe enkelte
familier med vores rådgivning
og som bisiddere, men det er en
dråbe i havet i forhold til de
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forældre, der ikke når frem,
hverken til foreningen eller
andre steder, hvor de kan hente
hjælp, rådgivning og vejledning.
Konflikterne bliver større og
tonen fra kommunerne overfor
forældre er almindeligvis skarp
og afvisende. Vi møder stadig
kommuner, der ikke anerkender
ordblindhed som specifik læsevanskelighed. Det er provokerende for forældre og for ordblindeforeningen, fordi omverdenen og borgerne i landet kender til og ved en del om ordblindhed.
Ordblindeforeningen når i
konkrete situationer ved pressens hjælp ud til mange mennesker. Det var senest meget tydeligt med mediedækningen af
afgørelsen ved Vestre Landsret.
Befolkningen har forståelse og
sympati for vore synspunkter.
Og medierne beskriver i deres
dækning, hvad ordblindhed er
og hvordan skolelever står overfor de manglende undervisningstilbud i kommunerne.
Tonen er skærpet fra forældrenes side. Det er godt, at
forældre ikke finder sig i den
ringe behandling. Undervisningsministeren erkender at
kommunerne gør det mangelfuldt, og kræver handling af

kommunerne. Ordblindeforeningen har lagt konkrete udviklingsplaner på ministerens bord.
Disse planer er der dækning for
blandt de fremmeste fagfolk for
ordblindeområdet.
Befolkningen er oplyst om
ordblindhed, pressen er beskrivende og kritisk og forældrene
tager kampen op, blandt andet
gennem retssager. Vi skal blive
ved at presse på fra alle sider.
Det er af stor betydning at
andre organisationer bl.a. 3F
løfter med på denne opgave. Vi
har haft et frugtbart samarbejde
med særlig 3F i indeværende år.
Dette har styrket os.

Præsentation af
talegenkendelsen
I efteråret afholdt vi en konference med deltagelse af vores
protektor Hans Kongelige
Højhed Kronprins Frederik.
Kronprinsens deltagelse var
med til at kaste lys på den nye
mulighed, som talegenkendelsen er for ordblinde. Det gav
god medieomtale af de behov,
som ordblinde har.
Det pegede igen på, hvilke
muligheder, der findes for voksne ordblinde med tilknytning til
arbejdsmarkedet. Programmet er
en af de muligheder, som kan
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bevilges via de nye jobcentre.
Vi havde og har et fint samarbejde med firmaet bag talegenkendelsen, Prolog. Samarbejdet
har også udviklet sig i de lokale
kredse. Dette og lignende samarbejder er af stor betydning for
Ordblindeforeningen.

Nyt sæt af vedtægter:
Ordblindeforeningen har i årets
løb haft en grund-diskussion
om revision af foreningens vedtægter. På den kommende generalforsamling, skal foreningen
tage endelig stilling til Hovedbestyrelsens forslag. Det er en
styrke, at foreningen har haft
denne grundige diskussion, så

der bliver enighed om et så
væsentligt grundlag som vedtægterne er.

Ordblindeprisen
Den nystiftede ordblindepris
blev i år tildelt Danmarks Blinde Bibliotek for den store indsats biblioteket har ydet overfor
ordblinde.

Nordisk projekt om
beskrivelse af
hjælpemidler i de
forskellige lande
Ordblindeforeningen har sammen med Hjælpemiddelinstituttet i Århus og AF’s handicapkonsulent Kai Lundsteen,

beskrevet de hjælpemidler, som
findes for ordblinde på arbejdsmarkedet. De øvrige nordiske
lande samarbejder nationalt
med tilsvarende organisationer.
På flere samtidige konferencer
blev arbejdet fremlagt i de nordiske lande.
Der var ca. 50-75 mennesker
til konference i hvert land. De
fem nordiske lande blev koblet
sammen på en videokonference.
Alle beskrivelser, der bl.a.
indeholder filmklip, findes på
en DVD, som kan rekvireres
hos Ordblindeforeningen.

Nordisk og
Europæisk arbejde
På det nordiske plan har det til
dels været det beskrevne samarbejde om hjælpemidler på
arbejdsmarkedet.
Der har været nordisk møde i
Finland med deltagelse fra foreningen. I foråret deltog foreningen på EDA konference i Bruxelles. Til EDAs bestyrelse er
Lars Sander indstillet til optagelse. Det er en glæde, at det
internationale arbejde styrkes
og at arbejdet forløber godt
med så stort udbytte.

Afgørelse fra
Vestre Landsret
Det er beskrevet andet sted i
bladet og indgår i årsberetningen.

Ordblindebladet
Bladet har været af god karakter gennem hele året. Vi er nu i
den gunstige situation, at der
altid er rigeligt stof til bladet.
Bladet er et vigtigt talerør for
foreningen og god information ❭❭❭
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om udviklingen på ordblindeområdet.

Ordblindeforeningen i den
ny kommunalreform
Foreningen besluttede, at den
lokale forening nu hedder en
Kreds. Kredsene følger stort set
den geografiske inddeling, som
lå i de tidligere amtskredse.

Styrkelse af kredsene
Det lokale arbejde er altafgørende for, at få en stærk og
handlekraftig forening.
Derfor har foreningen besluttet at vi med alle midler vil
styrke kredsene.

Vi har besluttet, at handle
konkret overfor hver enkelt
kreds og blive ved indtil opgaven lykkes.

Hjemmesiden
Foreningens nye hjemmeside er
på banen. Der er nedsat en
redaktionsgruppe til at redigere
stoffet og Lone Thomsen på
sekretariatet står for det praktiske og samarbejder med redaktionsgruppen.

Foreningens sekretariat
Sekretariatet og de ansatte,
Anita Adrian og Lone Thomsen, yder en stor og meget be-

Selv om du
har fået
noget i øjet,
kan du her
godt lære at
læse alligevel

Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119
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tydelig indsats for foreningen.
Jeg vil sige et stort tak til den
indsats som er ydet i det forløbne år. Foreningssekretariatet
samarbejder meget professionelt med alle i foreningen og
yder en stor organisatorisk indsats på alle planer.

Foreningens rådgivere
Vore to rådgivere har ydet en
stor hjælp til os. De har vejledt
og bisiddet i mange sager.
På børneområdet har Hans
Henrik Roholm ydet hjælp til
mange forældre til ordblinde
børn.
Gennem sin rådgivning og
via sin vejledning og medskrivning i bl.a. klagesager, har Børnerådgiveren sikret, at mange
har vundet deres sager i klagenævnet. Børnerådgiveren har
også ydet en stor indsats som
bisidder, og sikret at reglerne
blev overholdt. Hovedbestyrelsen har haft glæde af oplæg om
den nye folkeskolelov, som
rådgiveren har holdt for os.
Winnie Nørskov har opbygget en stor viden om ansattes
muligheder for hjælp, og hun
har rådgivet voksne med tilknytning til arbejdsmarkedet.
Den viden, der findes, er kommet langt omkring og det betyder meget for ordblinde i deres
job eller i deres jobsøgning.
Desværre fik vores nye projekt
ikke støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Vi måtte derfor sige
farvel til vores voksenrådgiver.
Tak for indsatsen til Jer begge.
Hovedbestyrelsen og jeg
siger tak til alle for det gode
samarbejde i årets løb.
Hans-Pauli Christiansen

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i
specialundervisningen
Hvilke muligheder har forældrene?
Hvad kan man som forældre forvente af specialundervisningen?
Hvordan skal man tale med skolen?

På Ordblindeinstituttet får vi
meget ofte spørgsmål fra forældre, lærere og andre om specialundervisningen til ordblinde
elever i folkeskolen. Det er
spørgsmål, der også går igen på
vores kurser, i telefonrådgivningen og informationsaftener for
forældre.
Forældrene er ofte i tvivl om,
hvilken specialundervisning
skolen har pligt til at give, hvor
meget barnet har brug for og
ikke mindst, hvordan specialundervisningen skal indrettes for
at være bedst mulig. Altså om
specialundervisningens kvalitet.

Samarbejdet med skolen
Det vigtigste er, at forældrene
medvirker til at opbygge et godt
og positivt samarbejde med barnets skole. Det vil først og
fremmest sige klasselæreren,
dansklæreren, specialundervisningslæreren og skolepsykologen. Ofte kommer forældrene
måske også i kontakt med skolens ledelse, som jo har det

øverste ansvar for skolens specialundervisning. Dette samarbejde er en forudsætning for et
godt forløb, og forældrene må
selvfølgelig også kunne forvente, at skolen er positiv og imødekommende og at medarbejderne er parate til at give forældrene den nødvendige tid og
lytte til dem.
I dette samarbejde er det vigtigt at kunne stille de rigtige
spørgsmål og have nogle rimelige og berettigede krav til skolen. Derfor skal forældrene
have gjort sig deres forventninger til skolen klar. Så er der
nemlig noget konkret at drøfte
med skolen, og både forældrene
og skolen har noget konkret at
forholde sig til i samarbejdet.
Man kan som forældre stille
en række ganske bestemte
punkter op, som man kan holde
op over for skolens specialundervisning. Punkterne fortæller
noget om, hvordan specialundervisningen fungerer. Det er
punkter, som forældrene kan

drøfte med skolen og bruge
som en slags huskeliste i samarbejdet. Her er nogle af de vigtigste:

Hvordan arbejder mit
barns skole med
■
■
■
■
■

beskrivelsen af elevens forudsætninger og behov
målene for specialundervisningen
evalueringen af undervisningen
sammenhæng og samarbejde
med den øvrige undervisning
kvaliteten i undervisningens
indhold

Beskrivelsen
Der skal være en god og forståelig beskrivelse af barnets
forudsætninger og potentialer
(udviklingsmuligheder) og
behov. Den skal være skriftlig,
forældrene skal have den udleveret og den skal være drøftet
med hjemmet og eleven. De to
parter skal altså være stillet lige
om informationerne. Det kan
❭❭❭

·

Ordblinde Bladet 1 2007

11

Kvalitet i specialundervisningen

ikke nytte noget, at man ved
nogle ting i skolen, som hjemmet ikke ved – så bliver samarbejdet ulige og hjemmet kan
ikke støtte ordentligt op om
barnet.
Beskrivelsen skal være foretaget af en fagperson, der har
tilstrækkelig viden om området.
Hvis problemet er læsevanskeligheder, skal beskrivelsen altså
være foretaget af en fagperson,
der har videreuddannelse i
læsning og dermed er i stand til
at tage individuelle læseprøver
og andre relevante test. Samt
ikke mindst i stand til at vurdere dem og stille pædagogiske

Ordblindeinstituttet
er specialskole for
ordblinde elever i 4.-10.
klasse samt kompetencecenter for ordblindeundervisning. Skolen
hører under Ballerup
Kommune, men optager
elever fra hele
Københavns og
Sjællandsområdet.
Adresse:
Baltorpvej 18,
2750 Ballerup
Telefon: 44 77 61 31
Hjemmeside: www.oi.dk
e-mail adresse:
ordblind@balk.dk
Åben telefonrådgivning:
(Tidspunkter: Spørg
skolens kontor eller se
hjemmesiden)
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forslag ud fra prøverne. Hvis
man ikke råder over en sådan
person på skolen, må man trække på én fra en anden skole, på
kommunens PPR (PædagogiskPsykologisk Rådgivning) eller
på fagfolk uden for kommunen.

Målene
Der skal være et klart mål med
specialundervisningen. Dette
mål skal også være skriftligt,
udleveret og drøftet med forældrene. Det skal være tilpasset
barnets individuelle behov, og
det skal udnytte barnet styrkeområder, alder, interesser, o.s.v.
Det skal fremgå af det skriftlige
mål, hvordan der bliver taget
hensyn til disse ting. Beskrivelsen skal indeholde disse punkter:
? hvorfor
skal eleven have specialundervisningen? Hvad er det
for et problem, der skal
arbejdes med?
? hvad
vil skolen nå med specialundervisningen? Hvilke kompetencer, metoder og niveauer
skal eleven tilegne sig?
? hvordan
vil man nå det. Hvilke metoder og materialer vil man
bruge? Hvordan skal undervisningen organiseres? Hvor
mange timer og hvor lang en
periode? Hvem skal tage sig
af hvad?
? hvornår
og på hvilken måde skal
undervisningen evalueres?

Evalueringen
Specialundervisningen skal evalueres med jævne mellemrum –
i hvert fald 1 gang om året,
helst to. Evaluering betyder, at
man vurderer, om de opstillede
mål er nået. Hvis målene er
nået, skal man beslutte, hvordan
man kommer videre mod næste
mål. Hvis målene ikke er nået,
skal man finde årsagerne til
hvorfor det gik sådan, og derefter beslutte, hvad man skal lave
om for at nå målene – eller om
man skal justere målene.
Evalueringen skal være
skriftlig, udleveret og drøftet
med forældrene. Evalueringen
kan ikke undværes eller springes over. Den skal bruges til at
sætte mål for den næste periode
og eventuelt ændre i specialundervisningens omfang og tilrettelæggelse. Hvis man ikke evaluerer specialundervisningen,
arbejder man i blinde.
Forældrene skal altid forlange – og holde fast ved – at alle
beskrivelser, mål, evalueringer
og beslutninger fra skolens side
er skriftlige. Der må ikke eksistere papirer om barnets undervisning, som forældrene ikke
kender. Det er ikke for at
opbygge et stort bureaukrati om
undervisningen, men for at sikre at de to parter har samme
viden, arbejder mod samme
mål, samarbejder og tager
beslutningerne i fællesskab.

Sammenhængen og
samarbejdet
Specialundervisningen skal
hænge ordentligt sammen med
barnets øvrige undervisning.
Det indebærer mange ting. Bar-

Kvalitet i specialundervisningen

net må ikke tages ud af den fælles undervisning i et fag for at
få specialundervisning. Enten
skal specialundervisningen placeres uden for klassens skema,
eller også skal den lægges
parallelt med undervisningen i
det pågældende fag (f.eks.
dansk). Det betyder, at når eleverne i klassen arbejder individuelt, kan én eller flere af eleverne få specialundervisning.
Det betyder også, at man ikke
må tages ud af timerne i et fag
(f.eks. matematik) for at få specialundervisning i et andet fag
(f.eks. dansk).
Klassens lærere og specialundervisningslæreren skal have
mulighed for at planlægge og
koordinere i fællesskab for at
sikre, at der kommer helhed i
undervisningen for eleven. Lektierne og barnets skoleopgaver
skal koordineres, så de forskellige dele af undervisningen
arbejder sammen i stedet for at
støde sammen.
Sammenhængen betyder
også, at det bør være den samme lærer, som står for hele barnets specialundervisning i et
bestemt fag. Hvis der er flere
lærere, som »deler« timerne, så
skal begrundelserne for det
være pædagogiske og ikke
f.eks. skema-tekniske.
Helheden i undervisningen
kommer også ind i forhold til
hjemmet. Der skal være aftaler
om, hvem der har hvilke opgaver. Hvad skal skolen gøre,
hvad skal eleven gøre og hvad
skal hjemmet gøre?
Forældrene skal selvfølgelig
ikke undervise eleven, men der
kan aftales masser af andre

ting, som støtter op om undervisningen. F.eks. at bakke op
om lektierne, læse højt for barnet, sørge for at barnet også
beskæftiger sig med sjove ting
og interesser, så selvværd og
selvtillid bliver styrket.
Hvis eleven får lektier for i
specialundervisningen, skal det
være aftalt mellem læreren, eleven og forældrene. Lektier kan
være nogle øvelser for at
indøve god rutine, arbejdsglæde
og større sikkerhed, og der skal
være opgaver som eleven
hovedsageligt selv kan finde ud
af, men som forældrene meget
gerne må støtte ved f.eks. at
skabe en hyggelig atmosfære
om lektierne på et tidspunkt
hvor der er ro og tid til det.
Lektier må aldrig være anledning til konflikt. Så er det
meget bedre at aftale at indstille
lektierne i en periode.

Kvaliteten i
undervisningens
indhold
Det er vigtigt at huske på at
specialundervisningen er skolens mest kostbare undervisning. Det er timer, hvor lærerne
sidder med én eller ganske få
elever, og der bliver stillet
særlige lokaler og materialer til
rådighed. Både hjemmet og
skolen skal tage det alvorligt.
Skolens leder skal sørge for, at
det er lærere med de rigtige
kvalifikationer, som varetager
undervisningen.
Specialundervisningslærerne
skal have uddannelse og
erfaring for at løse opgaven.
De skal have viden om metoder
og adgang til de rigtige materia-

ler, undervisningsmidler og
velegnede lokaler.
Hvis specialundervisningslæreren eller skolens psykolog
ikke har den tilstrækkelig viden
eller erfaring i at bedømme et
indlæringsproblem eller finde
løsninger på det, skal man henvende sig til eksperter uden for
skolen. Det kan være konsulenter, speciallæger eller andre
med en særlig ekspertise. På
Ordblindeinstituttet foretager vi
f.eks. mange læseundersøgelser
og observationsforløb for at
rådgive med hensyn til elevernes specialundervisning.
Hvis forældrene føler at de
ikke kan komme igennem over
for skolen med deres synspunkter eller ønsker om samarbejde
og medindflydelse, så er det
skolens leder de skal henvende
sig til. Skolelederen har det
daglige øverste ansvar for skolens specialundervisning, og det
er hende eller ham som skal
sørge for ændringer, hvis det er
nødvendigt.
Denne artikel er baseret på
Undervisningsministeriets
bekendtgørelse om specialundervisning i folkeskolen. Reglerne i denne bekendtgørelse
skal følges af alle landets kommuner. Bekendtgørelsen hedder
»Bekendtgørelse nr. 1373 af 15.
december 2005 om folkeskolens
specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand«.
Den kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside
www.uvm.dk.
Karl-Åge Andreasen
Skoleleder, Ordblindeinstituttet
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Aurora Youngsters

Aurora
Youngsters
Morgenavisen Jyllandsposten udskriver hvert år
en konkurrence for unge
grafikere under 29 år.
Aurora Youngsters hedder
prisen.
Som emne vælges der
hvert år en humanitær
organisation, og i 2006
var det så Ordblindeforeningen. De unge
reklamefolk har således
konkurreret om, hvem der
kunne lave den bedste
annonce for Ordblindeforeningen.
Ved en stor fest den 16.
november 2006 i
Pakhuset 11 i København
blev vinderen kåret. Det
blev Nicolas Thomsen fra
Bureauet Nørgaard
Mikkelsen, der løb med 1.
prisen for annoncen, som
blev bragt i fire landsdækkende aviser i december 2006.
EKR
Den glade vinder Nicolas
Thomsen sammen med
Ordblindeforeningens formand
Hans-Pauli Christiansen.
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Hvilken vidunderlig verden på ordblindeefterskole!

Hvilken vidunderlig
verden på
ordblindeefterskole!
Af Bent Jacobsen, Gylling Efterskole

udvej for at realisere os selv«.
Citatet er skrevet af Georg
»RegnGummitarzan blev mobbet,
David Weiss & Bob Theile
buens
farver,
fordi en flok elever havde
og kunne godt bruges som
så smukt på himlen
en idiotisk måde at realidet mål, vi har med elesere sig selv på, nemlig
verne på Gylling Efterer også på ansigterne på
ved at glæde sig over
skole.
folk, som går forbi.
en ulykkelig drengs
Er det ikke et tåbeJeg ser venner give hinanden hånden,
skæbne omkring mobligt mål? – alle vil vel
sige Hej
ning i skolen.
have en vidunderlig
Glem det – altså
verden med vidunDe
siger
i
virkeligheden
»Jeg
elsker
dig«.
mobberiet – vi skal
derlige oplevelser –
Jeg hører børn græde. Jeg ser dem gro.
aldrig glæde os over
og så er det vel bare
nederlag for kammeraat stikke en blankoDe vil lære meget mere, end jeg
ter/
venner, men over
check på vidunderlige
nogensinde vil vide
rige oplevelser sammen
oplevelser ud, hver gang
Og jeg tænker ved mig selv:
med venner i en skole,
skolepengene bliver betalt
Hvilken vidunderlig
hvor alle føler ejerskab.
– ti terminer, ti blankoJeg
tror på, at vores elever er
checks og millioner af vidunverden«.
yderst modtagelige for underderlige oplevelser?
visningen, ellers havde de ikke
Nej, den går ikke – vores elevalgt at komme på Gylling
ver skal vide, hvis de altså vil – som undervisningen og de vidEfterskole, hvor specialet netop
underlige oplevelser ikke bare
de vidunderlige oplevelser – så
er at give kundskaber i rigt mål.
koster det ikke bare penge (lyk- af sig selv, eleverne må yde
Mange af vores elever har
ken er hverken gods eller guld), noget og stille sig til rådighed.
garanteret oplevet at sidde i en
Grundtvig siger, at »lys uden
men det vil kræve en personlig
indsats af dem. Undervisningen varme er helvedes kval«. Johan- klasse, hvor noget af undervisningen er strøget hen over
nes Møllehave tolker udsagnet
er ikke bare grønne træer, røde
hovedet på dem, fordi undervispå følgende måde:
roser, måneskinsnætter, men
ningen ikke er tilrettelagt efter,
»Lys uden varme, det er det
også skyer, blæst og regn.
hvad hver enkelt elev kan.
lys, hvor vi pludselig ser en
Øjnene må åbnes for det
Når undervisningen smutter
glimrende udvej for os selv,
skønne, og eleverne må give
hen over hovedet, føler man
men opdager, at det får temmenoget af sig selv til fællesskalig store omkostninger for andre ubehag, og ubehag tærer på
bet, hvor de føler tryghed.
selvværdet, og lavt selvværd
Kammerater og venner kommer – og så alligevel vælger den
❭❭❭
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giver problemer i undervisningen og i venskabsflokken. Det
lave selvværd må smides over
bord, og vi må tro på, at en vidunderlig verden kan skabes ved
hårdt arbejde og et optimistisk
livssyn.
Mark Twain har skrevet, at
»intet er så tragisk som synet af
en ung pessimist. Lad de unge
være fulde af drømme og illusioner«.
Det vidunderlige kan kun
opleves ved, at man åbner sine
sanser og lader sig føre med i
en levende vekselvirkning mellem elev og underviser.
Når elever og medarbejdere
på en skole føler ejerskab for

✂

skolen, er der næsten ingen
begrænsning for, hvilke muligheder vi har for at skabe en
skole, hvor fællesskab, venskaber, kundskaber og færdigheder
giver os en følelse af, at livet
det virkelig er livet værd.
Jeg vil slutte min artikel med
Gylling Efterskoles formål og
værdigrundlag og i øvrigt henvise til hjemmesiden www.gylling-efterskole.dk

Gylling Efterskoles
formål:
Med udgangspunkt i det
Grundtvig/Koldske livssyn og
indhold at drive en efterskole
inden for rammerne af gælden-

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk
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de regler om frie kostskoler.
Skolen optager kun normaltbegavede elever med specifikke
indlæringsvanskeligheder i
dansk.

Gylling Efterskoles
værdigrundlag:
Vi lægger vægt på, at eleverne
gennem sejre i kreative, musiske og praktiske fag øger deres
selvværd og derved får øget
motivationen for at forbedre sig
i de boglige fag.
Vi tror på, at dygtiggørelse i
valgfagene giver eleverne selvværd og lyst til aktiv/positiv fritid.
Vi tror på, at eleverne udvikles
til selvstændige mennesker med
et positivt livssyn gennem faglig dygtiggørelse kombineret
med et godt ligeværdigt samvær
med kammerater og undervisere/personale.
Vi mener, at samtalen/ordet/dialogen har stor betydning for
elevernes udvikling fagligt,
socialt og demokratisk.
Vi tror på fællesskabets betydning som fundament til senere
arbejds-, fritids- og samfundsliv.
Vi mener, at fællessang, morgensang, fadervor og fortælling
giver gode grundlæggende værdier for eleverne.
Vi mener, at debat omkring
aktuelle samfundsbegivenheder
styrker eleverne til aktivt at deltage i et demokratisk samfund.
Vi tror på, at det »Grundtvigske
ord« (»det levende ord«) danner
grundlag for en positiv udvikling af det hele menneske.
■

Nordisk møde 2006 i Finland

Nordisk møde i Finland
8. og 9. september 2006 i Finland
Det nordiske møde blev holdt i
en Saunaklub i naturskønne
omgivelser, lige ned til en af
Finlands største søer.
Til mødet var – foruden flere
fra Finland – tre repræsentanter
fra Færøerne og som noget nyt
og meget glædeligt en repræsentant fra Island. Norges formand deltog, Sverige deltog
med formand og nordisk
repræsentant og jeg fra Danmark.
Tiden var blevet knap på
grund af forsinkelser, så vi gik
hurtigt i gang med dagsorden til
mødet.
Efter velkomsten startede
Færøerne med en beretning om
deres arbejde på skolerne, som
ikke har pc’er nok, om de få
penge de har til rådighed, om
en ny lov der vil komme og om
lærernes mangelfulde ordblindeuddannelsen. Ved den internationale undersøgelse om

læse- og skrivefærdigheder kom
Færøerne næstsidst, så man har
besluttet, at Færøerne i 2015
skal være et »perfekt« land at
leve i.
Island, som har ca. 200 medlemmer, er startet op for ca. fire
år siden. Bestyrelsen består af
15 mennesker, der arbejder for
dysleksien – som i øvrigt på
Island hedder Læseblind.
Dysleksiforeningen får nu
penge sammen med hele handicapgruppen. Et af de politiske
partier giver penge til skoler,
der har elever med specielle
behov. Man vil nu på Island
lave en film om dysleksiproblemet, som forhåbentlig vil

skabe forståelse i befolkningen.
Det er gratis at være medlem i
Dysleksiforeningen på Island.
Danmarks indlæg havde jeg på
tryk, som jeg læste op (findes
som bilag) og svarede derefter
på spørgsmålene.
Norge har nu ca. 4.500 medlemmer – en tilgang på ca. 500
om året. Norges formand gjorde
sig til talsmand for mere tid og
en bedre strukturering til de
nordiske møder. Alle var enige
om, at det var ønskeligt i
fremtiden. Alle bør komme med
en skriftlig beretning fra deres
land. I Norge har alle biblioteker digital oplæsning nu.
❭❭❭

De nordiske repræsentanter fra venstre
mod højre. Norges formand og nordisk
repræsentant Finn Dybvik, Danmarks nordiske repræsentant Tom West, Finlands formand og Nordiske repræsentant Airi Valkama, Sveriges nordiske repræsentant
Carina Carlsson, Islands nordiske repræsentant Snaevar Ivarsson, Færøernes formand Laila Ekholm, Sveriges formand Jan
Sunqvist og Færøernes nordiske repræsentant Anne-Karin Kjeld.
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Sverige: FMLS har nu ca.
6.500 medlemmer. Det nye
Lektie-Læs program har kostet
fem mio.sv.kr., men er endnu
ikke så udbredt, som det kunne
have været. Foreningen påvirker skoleministeren til en bedre
uddannelse af lærerne. En separat forskning på universitetet,
som man har det i Norge, gik
ikke igennem i første omgang.
Et stort ønske er, at alle lærebøger, som sælges, har en indlagt cd-rom. I Sverige har man
en dysleksi-uge som 2006 lå i
uge 40. FMLS har måttet nedskære personalet på foreningens
kontor, så nu er der kun 3 personer ansat, som en følge af et
mindre tilskud på 3-400.000 sv.
kr. om året. Sverige arbejder
stadig tæt med FN’s handicapregler, og handicaprørelsen
har sendt, som den første i verden, en rapport om, hvordan
man behandler dyslektikere.
Alle med funktionsproblemer

Mangler du en gaveidé

eller ønsker du at bære Ordblindeforeningens logo
i Sterlingsølv 925.
Dette smykke er lavet af samme kunstner
som har lavet vores Hæderspris.
Smykket laves i 3 forskellige varianter:
som reversnål, som vedhæng til halskæde og som slipsenål
med lås på bagsiden.
Pris 150 kr. + 50 kr. i forsendelse
Beløbet kan evt. indbetales på kontonummer
Nordea 0650-5553005489
Tom West, Sølunden 4, 3700 Rønne
tlf. 56 95 00 07 e-mail: tom.west.bornholm@mail.dk
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Tom West overrækker et Ordblindeforeningens nye sølvsmykke til formanden for den
Finske dysleksiforening, Airi valkama.

kan få sine materialer indlagt på
Daisy eller et andet medie. Tv
teksten kan blive læst op ved at
købe en lille boks, som
tilsluttes tv’et.
EDA’s arbejde: Carina Carlsson kom med et lille indlæg,
men ønskede fremover at få
mere tid til, at vi kan få en
diskussion om EDA. Kan Grønland og Færøerne være med i
EDA, er en af de ting, som skal
diskuteres snarest. EDA er
kommet med en folder, som
dog ikke er dækkende for
Sveriges idé om dysleksi.
Finland har lige haft den
glæde, at der er startet en
svensksproget ordblindeforening. Man er utilfreds med
rådgivningen i skolerne til børn
med dysleksi, så man arbejder
for, at alle skoler og alle
arbejdspladser skal have og
give rådgivning om dysleksi.
Lærerne skal opdateres på seminariet i deres viden om dysleksi. På alle skoler skal der være
en ansvarlig for undervisningen
og nye tiltag. Over hele Finland
er der et stort behov for rådgivningscentre hvor læger, øre-

læger, rehabiliteringseksperter i
samme hus kan undersøge og
behandle på en effektiv måde.
Finland har igennem Nordplus
et godt samarbejde med de
Baltiske lande. Efter 2007 starter en ny kampagne »Fra barn
til voksen«.
Jeg overbragte, som en gave
fra Danmark til de finske
værter, fire af vores nye sølvsmykker.
Efter det egentlige møde fortalte jeg om det »Nordiske
familietræf for forældre med
ordblinde børn« som i 2007
skal være på Bornholm i
dagene 1.-2. september.
Alle lande lovede at være
med til at reklamere for dette
nordiske træf, og evt. give
rejsetilskud for nogle familier,
der har lyst at være med.

Rejsen til Tammerfors
i Finland
Da jeg havde taget den lange og
dyre rejse, benyttede vi (jeg
havde taget min kone med for
egen regning) os af muligheden
for at blive to dage ekstra.
Vejret var efterårsagtigt med
regn, men med timer med sol
ind imellem.

Nordisk møde 2006 i Finland

Med en særdeles kyndig
guide, som havde afsat hele
dagen til os, så vi udstillingen
af de mange æg fra Faberge,
som tilfældigvis var i byen i
disse dage. Domkirken, Håndarbejdsmuseet, Radiotårnet med
den roterende restaurant, Sarah
Linde museet, store varehuse og
ikke mindst en lang og givtig
snak om Finland og finnerne,
som vi siger tak for.
Tammerfors med sine
200.000 indbyggere har mange
store forretninger til at servicere
det store opland. Byen har
mange store flotte huse, der
stammer fra den rige tid, hvor
papir og tekstilindustrien blomstrede. Nu er mange fabrikker
lukkede, og bygningerne finder
anvendelse som museer, kontorer og til undervisning.
Tammerfors er i dag en stor
universitetsby, så derfor vrimler
det med unge mennesker over
alt. Byen er domineret af den
store fos, som forbinder søerne.
Vandet, som strømmer med
flere vandfald, kan høres i det
meste af byen. Det var denne
fos, som gav kraften til de
mange fabrikker, som blev
anlagt her. Trafikken er afslappet, hensynsfuld og stille – lige
som befolkningen er det.
Cykler kører over alt som
regel på fortovene, det må man
godt her, men det kræver en tilvending fra os andre. Man taler
ikke til og ser slet ikke i øjnene
på fremmede. Det ville være
meget uhøfligt. Receptionisterne på hotellet, der ikke ønsker
en, en god morgen og slet ikke
en god hjemrejse, er svære, som
dansker, at vænne sig til. Man
taler kun med dem, man kender
godt og slet ikke til en udlænding. Da jeg desværre ikke taler
finsk, men prøver at gøre mig
forståelig på svensk, forsøgte
jeg mig over alt på gader og
forretninger, uden større succes.
Ingen finne og især ikke mæn-

dene vil udsætte sig for det
nederlag, ikke at kunne forstå
mig. De mange svensksprogede
finner, som bor i sydvestlige
Finland, går kun i de forretninger, hvor de ved man taler
svensk.
Finland et nordisk land, ikke
så langt væk, og dog så
anderledes, men meget smukt.
Tom West
Nordisk repræsentant for
Danmark

Nordisk
Familietræf
for forældre med
ordblinde børn
på Rønne Nordskov
Camping, Bornholm
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark holder fra den
31. august til 2. september
2007
Nordisk Familietræf for
forældre med ordblinde børn
på Rønne Nordskov Camping,
Bornholm.
På www.nordskoven.dk kan I
se priser på hytter, telte og
campingvogne.
Ordblindeforeningen giver et
tilskud på 400 kroner pr.
person. Spørgsmål og
tilmelding:
Tom West,
Sølunden 4,
3700 Rønne.
Telefon 56 95 00 07.
Fax 56 96 27 07. E-mail:
tom.west.bornholm@mail.dk.

Er du 14-18 år ordblind
– eller har du læse-skrivevanskeligheder
– skulle du prøve et efterskoleophold.
Udover specialundervisning tilbydes bl.a.
praktiske fag i træ og metal, idræt,
boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure
Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179
5240 ODENSE NØ

Emmerske Efterskole
Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.
Derfor:
I 10 dansktimer og 4 matematiktimer på små hold
I Sprogundervisning
I Idræt
I Masser af valgfag/gode
værksteds- og idrætsfaciliteter.

www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder
Tlf. 74 72 44 33
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Årsregnskab for 2006
RESULTATOPGØRELSE 2006
Budget
2006
Indtægter
410
425
200
175
90
1.006
1.896

Kontingentindtægter
Kontingentindtægter
Salg af Vital m.v.
Annoncer og abonnementer, Ordblindebladet
Andre indtægter
Tilskud DSI

428.963
438.643
146.105
200.272
85.630
1.003.745

2005
t.kr
408
429
247
196
103
856

Indtægter i alt

1.874.395

1.831

(177.614)
(306.720)
(293.818)
(440.985)

(232)
(149)
(300)
(402)

(1.219.137)

(1.083)

Direkte medlemsaktiviteter
(390)
(315)
(271)
(417)
(1.393)

Møde-, konference- og rejseudgifter
Rådgivning
Udgivelse af »Ordblindebladet«
Øvrige udgifter
Direkte medlemsaktiviteter i alt

(470)
(295)
(120)

Sekretariatsudgifter
Lønninger m.v.
Øvrige sekretariatsudgifter
Lokaleudgifter

(458.422)
(193.147)
(95.327)

(456)
(315)
(95)

(885)

Sekretariatsudgifter i alt

(746.896)

(866)

(382)

Resultat før afskrivninger

(91.638)

(118)

Afskrivninger

(18.313)

(9)

(109.951)

(127)

(10)

(392)

Resultat overført til foreningens kapital

2 0 Ordblinde Bladet 1 · 2007

Årsregnskab for 2006

BALANCE 31. DECEMBER 2006
2005
t.kr
Aktiver
Anlægsaktiver
Depositum husleje
Driftsmidler
Værdipapirer
Anlægsaktiver i alt

36.872
51.140
11.187
99.199

36
69
9
114

1.562.622
4.700
0
0
310.243
1.877.565
1.976.764

1.640
97
9
334
219
2.299
2.413

Opskrivningshenlæggelse
Egenkapital i alt

1.777.028
(109.951)
1.667.077
100.035
1.767.112

1.904
(127)
1.777
175
1.952

Gæld
Forudbetalt kontingenter
Omkostningskreditorer
Anden gæld
Gæld i alt
Passiver i alt

11.138
90.556
107.958
209.652
1.976.764

74
257
130
461
2.413

Omsætningsaktiver
Værdipapirer, obligationer
Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Rådgivningsregnskab 2005/06
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2006
Årets resultat
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til medlemmerne i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Jeg har revideret årsrapporten for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark for regnskabsåret 2006, omfattende
ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Årsrapporten aflægges efter væsentlig inspiration fra årsregnskabsloven tilpasset foreningens forhold.
Bestyrelsens ansvar for årsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige
efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af min revision. Jeg har udført min
revision i overensstemmelse med »Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere
af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål« samt danske
revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte
regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en
vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar-31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger der følger af, at
det er en forening.
Frederiksberg, den 30. januar 2007
Susanne Alberg,
Registreret revisor
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BUDGET FOR PERIODE 1. januar-31. december 2006

Budget
2006

Realiseret
2005

Budget
2007

Realiseret
2008

Indtægter
Kontingentindtægter
Salg af Vital mv.
Annoncer og abonnementer Ordblindebladet
Andre indtægter
Tilskud DSI .

430.000
128.000
160.000
90.000
1.026.000

438.643
146.105
200.272
85.630
1.003.745

Indtægter i alt

1.834.000

1.874.395

Direkte medlemsaktiviteter
Møde-, konference- og rejseudgifter
Rådgivning
Udgivelse af »Ordblindebladet«
Øvrige udgifter

(205.000)
(165.000)
(300.000)
(523.000)

(177.614)
(306.720)
(293.818)
(440.985)

(1.193.000)

(1.219.137)

Sekretariatsudgifter
Lønninger mv.
Øvrige sekretariatsudgifter
Lokaleudgifter

(485.000)
(268.000)
(120.000)

(458.422)
(193.147)
(95.327)

Sekretariatsudgifter i alt

(873.000)

(746.896)

(10.000)

(18.313)

(242.000)

(109.951)

Direkte medlemsaktiviteter i alt

Afskrivninger
Resultat, underskud
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DBBs erhvervservice

Sdr. Feldings
Efterskole
hvor fælles indsats skaber
tryghed og personlig styrke

En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder
8 timers dansk, 5 timers matematik
og 3 timer engelsk på små niveaudelte hold.
It bruges integreret i alle boglige
fag.
Mange valgfag, bl.a.:
musik, drama, friluftsliv, it, træ og
metal, madlavning, glaskunst,
håndarbejde, jagttegn m.v.
Det endelige program sammensættes efter aftale med eleverne.

Skolen har nogle rigtig dejlige
værelsesfaciliteter, enkelt- og dobbeltværelser med eget bad og
toilet og med nogle dejlige fællesarealer.
Du kan se meget mere om skolen
på vores hjemmeside.
Ring og træf aftale om et besøg,
så vi kan få en snak om, hvad det
vil sige at gå på efterskole, og du
med egne øjne kan se om skolen
tiltaler dig.

Sdr. Feldings Efterskole • Troldhedevej 5 • 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97198900 • mail@sdrfeldingefterskole.dk • www.sdrfeldingefterskole.dk
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DBB’s
erhvervsservice
– også for
læsere, der er
ordblinde
Brugere, der er erhvervsaktive kan benytte DBB’s
individuelle erhvervsservice
for at få produceret
skriftligt materiale, der har
forbindelse med deres
erhvervsaktivitet.
Fra juni 2006 har brugere,
der er ordblinde også
adgang til denne service.
For at kunne benytte
erhvervsservicen skal du
være meldt ind på DBB.
Kravene til de, der ønsker at
fastholde en position på
arbejdsmarkedet vokser.
Dette øgede pres rammer
mange, der gerne vil bevare
deres tilknytning til
arbejdsmarkedet. DBB ser
det som en vigtig opgave, at
være med til at understøtte
denne tilknytning.
Hvis du vil meldes ind eller
blot høre mere om
erhvervsservicen, er du
velkommen til at ringe eller
skrive til DBB’s
bibliotekarer:
Telefon 39 27 44 44 –
e-mail: erhverv@dbb.dk.

Skal retstavning eller undervisning ændres?

Skal retstavning
eller undervisning ændres
– for at flere børn kan lære at læse?
Af Jesper Ege (forkortet red.)

Mange forskere har tænkt på,
hvordan man kan gøre skriften
lettere at læse. Englænderen,
James Pitman, har for eksempel
udarbejdet et alfabet på 44
bogstaver. Til hvert bogstav er
der kun knyttet en lyd. Initial
Teaching Alphabet. Det bliver
vanskeligt at indføre et nyt alfabet, men Jesper Ege, læsekonsulent på Byhaveskolen i
Svendborg, har nogle forslag,
som kunne gøre hverdagen
nemmere for alle (red.).
Der har det seneste par år
været talt, skrevet og debatteret
en del om børns manglende
evne til at lære at læse. Debatten har taget udgangspunkt i
diverse internationale undersøgelser, hvor resultaterne, er
blevet tolket derhen, at det går
rigtig dårligt for de danske
skoleelever.
Politikerne tolker og lovgiver
i overensstemmelse med deres
politiske orientering, hvad man
vel ikke kan bebrejde dem. Man
kan derimod tvivle på, om det
er til det bedste for de elever,
der har de største læsevanskeligheder, de ordblinde. Problemet er, at politikerne ikke ved,
hvordan man bedst hjælper de
ordblinde. Man vil tilsyneladende ikke iværksætte den
videnskabelige undersøgelse,

som kan fortælle os, om man
får forskellige resultater, hvis
man bruger forskellige metoder.
I forhold til undervisning af
ordblinde er det et almindeligt
synspunkt, at det er eleven, der
er noget i vejen med. »Når nu
alle de andre elever kan lære at

læse, så må metoden da være
god nok«.
Og det er der da også noget
rigtigt i, set fra det synspunkt,
at flertallet har ret. Men hvad
nu, hvis det er sådan, at en vis
del af befolkningen, af
hjernemæssige årsager, ikke
kan tilegne sig undervisning på
samme måde som flertallet, er
det så ikke undervisningen vi
skal se på? Som det er nu,
bruger mange lærere den
samme metode, hvad enten
eleven har læsevanskeligheder
eller ej. Eleven med læsevanskeligheder får mere hjælp,
men metoden er den samme.
❭❭❭
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Skal retstavning eller undervisning ændres?

Så ser det på dansk
således ud;

Hvordan skal vi så
undervise disse elever i
læsning?
For at besvare dette spørgsmål
skal vi se på, hvad læsning er.
Læsning handler i første
omgang om afkodning af en
skreven tekst. For at kunne
afkode, skal man vide, hvordan
der er blevet kodet. Vi kender
det fra morsealfabetet, hvor
hvert bogstav omdannes til synlige og lydlige signaler af
prikker og streger.
I læsning handler koden om,
hvordan man omdanner talesprog til skriftsprog. Man taler
om fonem-grafemforbindelsen,

Tjæreby · 4230 Skælskør · Tlf. 58 14 11 52
www.efterskolensolbakken.dk

En skole for ordblinde
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det vil sige forbindelsen mellem
de enkelte lyde i talesproget og
de skriftlige symboler
(bogstaver), vi bruger til at
illustrere disse lyde.
Selvom en dansk ekspert,
med baggrund i Pisa-undersøgelsen hævder, at det ingen
betydning har, vil jeg påstå, alt
andet lige, at det må være
sådan, at hvis denne kode er
entydig, det vil sige, at hver lyd
har sit tegn, og hvert tegn sin
lyd, så må det være lettere at
lære at læse og skrive, end hvis
koden er flertydig, det vil sige,
at hver lyd kan vises med
forskellige tegn (bogstav) og
hvert tegn (bogstav) kan
repræsentere flere lyde. Dansk
er en flertydig kode, hvilket der
gives eksempler på senere.
Af forunderlige grunde, som
skyldes vore hjerners evne til at
ændre sig med udviklingen, så
spiller det ikke den store rolle
for langt de fleste af os, om
koden er let eller svær, vi lærer
alligevel at læse og skrive. Men
for 5-10% af befolkningen er
dette ikke tilfældet, de har store
problemer med at lære at læse
og skrive. De forstår ikke det
system, koden arbejder efter,
hvad man godt kan forstå, for
det er ikke særligt indlysende
eller logisk.
Kodens uigennemskuelighed
kan illustreres med følgende
eksempler med lyden »e« og
bogstavet ‘e’.
Hvor det på det entydige
sprog er sådan, at ser man
bogstavet ‘e’ så skal man sige
lyden »e« og siger man lyden
»e« så skal man skrive
bogstavet ‘e’

Lyden »e« kan vises på følgende måder:
med et e i en, med et i i ikke,
med et eg i veg,
med et et i det, og eventuelt
med et ed i ved
Når vi skal afkode, det vil
sige finde ud af, hvilken lyd vi
skal sige, når vi ser bogstavet
‘e’ bliver det meget sværere,
hvilket følgende eksempler
gerne skulle belyse. (Læs ordet
og prøv at finde ud af, hvilken
lyd bogstavet ‘e’ repræsenterer).
en er de den der jeg lej
måske maske masker
Når man ser på ovenstående,
kunne det være naturligt at
spørge, om det ikke ville være
en god idé med en retstavningsreform, som gav bedre overensstemmelse mellem tale- og
skriftsprog. Man kunne
eventuelt begynde i det små
med at ændre ‘de til di og det
til de’. Så kunne man lade
bogstavet ‘e’ og lyden »e«
passe sammen, så man skrev
dæn og entæt i stedet for den
og intet.
Er man først begyndt, vil det
nok være fristende at gå videre,
hvorefter man på et eller andet
tidspunkt løber ind i problemer,
for hvad med så og så og nå og
nå eller når vi nu er i gang med
»å-lyden«, ånde, onde, unde,
som alle skulle skrives ånde?
Nej, det kan hurtigt blive
svært, og hvis man vil gennemføre det, bliver man nok nødt til
at indføre nye tegn for at kunne
dække de mere end fyrre lyde,
vi bruger, når vi taler. Så ulemperne er nok større end fordelene.
Noget andet man kunne gøre
for at gøre det lettere at lære at
læse, var at afskaffe enten de
store eller de små bogstaver.
Brugen af store og små bogstaver er et levn fra tidligere
tiders retskrivning og har på

Skal retstavning eller undervisning ændres?

Kragelund Efterskole
– skolen for unge ordblinde,
der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder

dansk ingen funktion, som ikke
kan undværes. På et tastatur er
der store bogstaver, men på
skærmen er de små, og det gør
det vel ikke nemmere, for de
der i forvejen har svært ved det.
At ændre retstavning og
fjerne enten store eller små
bogstaver er ikke noget, der kan
ske på kort tid.
I stedet kan man ændre på
læseundervisningen, således at
børn allerede i en tidlig alder,
gerne inden de starter i skole,
lærer den kode, der er mellem
tale- og skriftsprog. Den lærer
de nemlig ikke i dag. Samtidig
kunne man benytte lejligheden
til at gøre op med den ældgamle tradition, som trives i bedste
velgående i de fleste skoler,
nemlig at børnene, som noget
af det første, skal lære alfabetet/
bogstavernes navne, hvilket er
en øvelse, som ikke har noget at
gøre med at lære at læse, men
som er med til at gøre det
sværere for de ca. 5%, som ikke
uden direkte hjælp lærer sig
koden. Det at lære alfabetet er
en god hukommelsesøvelse, og
at man senere skal bruge
bogstavnavne, når man skal
stave højt og ordne ting i alfabetisk rækkefølge, er en anden
sag.

Kan man så undervise i
læsning, så man får færre
elever med
læseproblemer?
Svaret er ja. Et pilotprojekt på
en fynsk specialskole har vist,
at det er muligt at lære elever at
læse, der har endog meget
dårlige forudsætninger, hvis
man lærer dem koden.
■

– gennem et trygt og rart miljø
med faste regler, iblandet en god portion humor
– arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd,
bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag.
– vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold.
Kontakt os for mere udførlige oplysninger.
Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf. 7589 3522
Fax. 7589 3385
Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk
E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk

Ordblindeinstituttet tilbyder
I vejledende
læseundersøgelser
I læseobservation
I supplerende undervisning
I kurser
I supervision
med deltagerbetaling
Nærmere oplysninger på tlf. 44 77 61 31 eller www.oi.dk
Ordblindeinstituttet er en specialskole under Ballerup
Kommune for ordblinde elever fra hele Københavnsområdet
og Sjælland.
Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på 4.-10. klassetrin
fordelt på 12 klasser.

ORDBLINDEINSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup • Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk • Hjemmeside www.oi.dk
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Boganmeldelser

Har du
svært ved
at læse
og skrive,
kan vi tilbyde dig et efterskoleophold
der omfatter
både boglig
undervisning og mange forskellige værkstedsfag efter
eget valg.
Vi har tre skolevejledere, der
hjælper dig med overgangen
til arbejde og uddannelse.
Vi kan også tilbyde dig et
2. eller 3. år med bo- og jobtræning.

Smorupvej 1-3 • Mejlby
9610 Nørager
Telefon 98 65 11 55

VRIGSTED
EFTERSKOLE
For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler
er integreret i alle fag.
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog
Fællestime • Sang
Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv,
fysik, biologi, drama,
værkstedsfag, musik ….
Samarbejde med Teknisk Skole,
Handelsskole, SOSU for elever
i 10. klasse
Mulighed for folkeskolens
afgangsprøver
Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside
med oplæsning:

www.vrigsted-efterskole.dk
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Boganmeldelser
Årets gang i marken
En ung mand spurgte mig
engang. »Hvilke uddannelser er
det muligt at tage for ordblinde«? Svaret er, at alle uddannelser er for ordblinde.
I dag har næsten alle uddannelser lagt læsestoffet ned på
cd-rom. F.eks. har Landbrugsforlaget fremstillet mange fine
cd’ere, som er lige til at lægge i
computeren. Jeg sidder her med
en cd, som Olav Sejerø har
lavet billeder og tekst til. Cd’en
gennemgår meget instruktivt de
mest almindelige afgrøder på
marken. Teksten er i et let forståeligt sprog. Der er gode tegninger, billeder og illustrationer,
der understøtter teksten. Fordelen ved at få teksten læst op, er
at man lærer den rigtige udtale
af de forskellige fagudtryk.
På mange faglige skoler
mangler der stadig en del udstyr
og viden på dette område, men
der er ingen grund til at betænke sig med at gå i gang med en
uddannelse. Den tekniske
udvikling har på nogle områder
gjort det nemmere for en ordblind. Cd’en »Årets gang i marken« er et godt bevis.
Alle kan naturligvis få glæde
af cd’en. Har du lyst til at vide,
hvad der gror på landmandens
marker, så er denne cd fra landbrugsrådet et godt køb.
EKR

Ordblind Inklusion
Dansk Videnscenter for Ordblindhed har udgivet et hæfte,
som peger på en bedre undervisning af ordblinde børn. Vejledningen sætter fokus på de
muligheder folkeskolen har for
holddannelse og undervisningsdifferentiering. Anvisningerne
skal ses i sammenhæng med
den National Handlingsplan for
læsning og de kommunale specialundervisningstilbud for ordblinde børn.
Et vigtigt budskab med vejledningen er fokus på dannelse
af netværk. Et af de vigtigste
afsnit er afsnit 12 »netværk på
flere niveauer«. Vejledningen
har konkrete anvisninger på
etablering af netværk.
Hæftet omfatter også andre
forhold for den ordblinde i skolen. Der er afsnit om: »Skolens
organisering, det faglige indhold«, »IT-støtte og – udfordring«, »Den individuelle
undervisningsplan« og »Undervisning af skolens børn på alle
trin«.
Begrebet inklusion er
udsprunget af debatten om rummelighed, altså tanken om, at
alle børn, uanset funktionsnedsættelse, skal kunne rummes i
undervisningen i den almindelige folkeskole.
Denne vejledning er et stort

Læserbrev

skridt frem mod en bedre
undervisning for ordblinde
børn. Kravet må være, at folkeskolen får stillet midler til
rådighed, så den kan gennemføre den optimale undervisning

nu, da denne viden eksisterer.
Efter planen udsender
Videnscenteret hæftet til alle
landets PPR-kontorer i løbet af
foråret. Skolerne skal selv
rekvirere hæftet hos DVO. Det

koster kun 125 kr. Så spørg
efter det på jeres børns skole,
alle der beskæftiger sig med
undervisning bør læse dette
hæfte.
EKR

Læserbrev

Den begavede dyslektiker
Skriv til Ordblindebladet, hvis I
har kommentarer, kendskab
eller erfaringer med denne indlæringsmetode. Red.
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Vi er forældre til en ordblind
pige på 13 år – hvor vi efter
fem års specialundervisning i
skolen – sidste efterår besluttede, at hun nu ikke skulle »opbevares« i specialundervisningstimerne længere. Når man går i
6. klasse og staver på 3. klasses
niveau – er det på høje tide at
skifte paradigme i undervisningstilbuddet. Vi tilmeldte
Johanne på Ordblindeinstituttet
i Ballerup to x to timer om
ugen. Undervisningen er meget
professionel – men forudsætter
dog, at du selv vil betale, når
hverken skole eller hjemkommune mener at have interesse i
at finansiere!
Undervisningen har været
særdeles givtig. Men i maj blev
vi bekendt med bogen »Den
begavede Dyslektiker« af
Ronald D. Davis. Da vi havde
læst bogen viste vi – »ja, det er
sådan at være dyslektiker«.
Undervisningsmetoden har
været kendt i USA i 15 år. Der
findes p.t. ingen danskere, der
kan undervise i metoden. Vi fik
dog kontakt med en dansktalende islænding, som er uddannet
cand.pæd.psyk. i Danmark, og i

perioden 2001-2003 arbejdende
som skolepsykolog i den danske folkeskole.
Fra den 16. til den 24. juli
rejste vi til Island, boede på
vandrehjem og Johanne deltog i
en workshop på 1 uge, hvor
læreren alene underviste Johanne. Denne undervisningsmetode
vil gøre en forskel for Johanne i
resten af hendes liv. Den tager
primært udgangspunkt i, at ordblindhed er en forvirring, der
opstår for billedtænkende børn
– når de modtager undervisning
fra børnehave-klassen til 3.
klasse. Hun har allerede vist
god fremgang i læsning.
Vi vil gerne medvirke til at
gøre denne undervisningsmetode kendt i Danmark. Som
forældre til en ordblind har vi
været tilskuer til en skolegang
for et barn, der opleves meget
udfordrende af eleven. De tilbud, der gives ordblinde er ganske enkelt utilstrækkelige, og at
vi som forældre skal have ressourcer til at kræve en reel
undervisning.
Der kan læses mere om
metoden på www.dyslexia.com
Lars og Lotte Eghøj
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Nyt fra kredsene

Nordjylland
Nordjylland har generalforsamling tirsdag den 27. marts kl.
19.00 i Skolegade 8, Frederikshavn.

Nordsjælland
I Nordsjælland afholdes der
generalforsamling den 21.
marts på Kommunikationscentret kl. 19.30. Konsulentfirmaet
»Nyt Mod« holder oplæg om ithjælpemidler – bl.a. Vital, Vise
Ord og CD-ORD5. Kredsen har
tidligere med succes undervist
forældre og deres skolesøgende
børn i brugen af hjælpeprogrammerne, og det er der planlagt igen, hvis der er interesse
for det.

Vejle
Messe den 8.-10. maj i Fredericia messecenter, messen hedder
REHAB Scandinavia 2007
Cure & Care. Nordens største
messe for hjælpemidler og plejeartikler. Arrangør: DRGDansk Rehab Gruppe i samarbejde med Lederforum/Forsorg
& Hospital, www.rehab-scandinavia.dk. Standen består af Firmaet Motto, Huset Venture og
Ordblindeforeningen.

Vestsjælland
Medlemsmøde onsdag d. 28.
marts kl. 19.30-21.30 på Holbæk bibliotek, Nygade 5, 4300
Holbæk.
Mød op til en aften med
fokus på de hjælpemidler der er
på markedet. Bent Såby fra
TALE HØRE SYN i Holbæk er
inviteret, samt Kent Kristiansen,
der til daglig er bruger af hjæl-
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pemidler både hjemme og på sit
arbejde.

Århus
Årsmøde (generalforsamling)
onsdag den 14. marts 2007 kl.
19.00. Bagefter vil der være
mulighed for vejledning og
diskussion med medlemmer af
bestyrelsen. Kredsen vil desuden være at finde på en stand
ved både Randers Messen den
17. og 18. februar og ved
Bogmesse i Århus den 21. og
22. april. Vi prøver ved disse
messer at skabe opmærksomhed
om foreningen og skaffe nye
medlemmer.
Bestyrelsen arbejder ihærdigt
med at få oprettet lokalafdelinger rundt i de nye kommuner.
Det er foreløbig lykkedes i Ny
Silkeborg kommune. Samtidig
arbejdes der på at få indflydelse
i de nye handicapråd, så vi kan
være med til at påvirke kommunernes politik på bl.a., uddannelsesområdet, så der bliver
taget hensyn til de ordblinde.
Endelig har vi netop startet
samarbejde med Netværkslokomotivet, som har fået økonomisk mulighed for at udvide
Netværket til også at gælde Ny
Skanderborg, Odder og Ny Silkeborg kommuner. Netværkslokomotivet er et Virksomhedsnetværk i Vejle Amt, som arbejder for at hjælpe ordblinde og
andre med problemer med at
læse, skrive og regne.

Lokalafdeling Ny
Silkeborg Kommune
På initiativ af 2medlemmer af
Ordblindeforeningen, bosidden-

de Silkeborg, indkaldte vi vores
medlemmer i Gjern, Kjellerup,
Them og Silkeborg Kommuner
(der er blevet til Ny Silkeborg
Kommune) til medlemsmøde,
med den hensigt at starte en
lokalafdeling. Mødet var sat til
den 3. oktober 2006, og 83% af
medlemmerne mødte op. Mødet
blev til en stiftende generalforsamling med fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Vi har planer om et åbent
møde, der henvender sig til alle
med interesse for Ordblindesagen. Mødet kunne være et indlæg, med spørgetid og en demo.
af hjælpemidler for ordblinde.
Vi er 14 medlemmer i Ny Silkeborg i dag, men der er statistisk 8.201 borgere der er ordblinde i den nye kommune.
Med vores åbne møde håber vi
på at kunne nå nogle af disse
borgere.
Da ordblinde ikke er de mest
avislæsende mennesker, har vi
fået tilsagn fra TV2/Østjylland,
om hjælp til at annoncere møder. Vi er så heldige, at der i
Silkeborg er et medborgerhus,
med flere sale, som lokalafdelingen kan låne gratis. Vi har
forespurgt på kommunen, om
der er noget økonomisk hjælp
at få. Hertil fik vi det svar, at vi
kunne søge § 18 midler (forhen
§115) og man så det som meget
sandsynligt. Puljen kommer
først på plads på byrådsmøde
den 6. februar. To af vores
bestyrelsesmedlemmer er studerende på Silkeborg Seminarium,
og har indledt en dialog med
seminariet, for at udbrede kendskabet til Ordblindhed.
Her er vi nu. Man skal være
velkommen til at kontakte mig,
hvis vores initiativ har sat noget
i gang: Claus H. Jensen,
tlf. 86 85 43 25, e-mail:
claus-h@webspeed.dk.
EKR

Annoncer

Nørbæk Efterskole

www.magleby-efterskole.dk

– en efterskole for unge ordblinde
mellem 15 og 18 år

Mere selvtillid
oplevelser - revy
kanotur - venskaber
tillid - tryghed - glæde
lejrskole - foredrag udfordringer - projekter
engagement - udvikling
større selvværd

Efterskolen, hvor du får en
anderledes skoleoplevelse
Dansk, matematik og engelsk
med udgangspunkt i det niveau,
hvor du befinder dig.
9. kl. afgangsprøver
10. kl. med brobygning

Lyst til eksamen?
10 timer dansk
5 timer matematik
3 timer engelsk

Ordblindeefterskolen på Langeland

Mange valgfag:
Idræt, træværksted, friluftsliv,
jagttegn, billedkunst, musik,
medie, madlavning, motor,
metal, stenhugning m.m.

Kirkeby 20 – 5935 Bagenkop – Tlf. 62 56 11 20 - Fax 62 56 11 40

Dykning:
Kunstfag:
Udeliv:

Fællesoplevelser
Teateruge
Skitur

PADI-uddannelse og certificering
Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet
Kajak, lejrliv, ture, fiskeri, spejderliv m.m.

Andre valgfag kan være: fysik, boldspil, stunt/gys, drama,
styrketræning, selvforsvar, spis naturen, samfundsfag, skrotkunst, grøn
sløjd, filmkundskab, bueværksted, skoleblad

Fårupvej 12 • 8990 Fårup • Tlf. 8645 2166
www.ne-ordblind.dk • kontor@ne-ordblind.dk
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

3 2 Ordblinde Bladet 1 · 2007

Returneres ved varig adresseændring

