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Formandens har ordet

Ordblinde børn lades i stikken
Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Det er en kendt sag, at ordblinde elever i folkeskolen
langtfra altid modtager den undervisning, som de har
behov for. Elever med ordblindevanskeligheder har ret
til særlig tilrettelagt specialundervisning. I Danmark har
vi den viden og pædagogiske erfaring, der skal til for at
give relevant specialundervisning, men kommunerne
har ikke løftet opgaven. Vi ser igen og igen, at et barn
er blevet forholdt den relevante specialundervisning.
Når fagfolk er kommet med en udredning, der viser,
at barnet har ordblindevanskeligheder, indstiller de til
skolelederen, at der skal udføres særlig tilrettelagt specialundervisning, men skolelederen behøver ikke at følge den faglige indstilling og kan derfor undlade at
opfylde folkeskoleloven for det pågældende barn. Det
er helt urimeligt og uforståeligt for alle, sikkert også for
politikerne. Hvis vores praktiserende læge indstillede, at
vi skulle undersøges og behandles for blindtarmsbetændelse, ville et sygehus jo ikke nægte os
dette.
Men et barn med ordblindevanskeligheder
kan altså nægtes den relevante specialundervisning.
Ordblindeforeningen har henvendt sig til partiernes uddannelsesordførere og bedt dem sikre, at
folkeskoleloven ændres således, at skoleledelsen skal
følge en faglig indstilling. Det er nødvendigt, at der
sker en lovændring, så det ordblinde barn på den måde
sikres et relevant specialundervisningstilbud.
En række ordførere har tilkendegivet, at de vil arbejde
for en sådan ændring. Ordblindeforeningen opfordrer
til, at et enigt Folketing stiller sig bag en sådan lovændring.

Formandens og bestyrelsens beretning 2007

Formandens og bestyrelsens
beretning 2007
Folkeskolens
specialundervisning af
ordblinde elever

Samarbejde omkring
folkeskolens
specialundervisning

Den 1. maj 2007 blev der afsagt
en betydningsfuld dom i Vestre
Landsret.
Et forældrepar fik tilkendt
erstatning for de skolepenge, de
havde betalt for deres barns
efterskoleophold. I dommen
blev det også præciseret at ordblinde elever skal tilbydes
særlig tilrettelagt specialundervisning i læsning og skrivning i
hele skoleforløbet. Det er ikke
nok at få instruktion i anvendelse af it-udstyr, der kan læse tekster op.
Tv og aviser var meget
opmærksomme på udfaldet af
denne dom. Det har givet flere
forældre mod på at rejse berettigede forventninger til kommunerne om, at deres børn skal tilbydes særlig tilrettelagt specialundervisning.
Ordblindeforeningen har et
stigende antal henvendelser fra
forældre, der søger råd og vejledning. Foreningens rådgiver
har været bisidder for mange
forældre i årets løb, og også i år
har flere forældre fået medhold
i Undervisningsministeriets
Klagenævn. Men betingelserne
for at klage er blevet vanskeligere efter at kommunerne har
overtaget hele specialundervisningsopgaven.

I årets løb har foreningen haft
et godt og udbytterigt samarbejde med mange parter; jeg vil
nævne samarbejdet med fagfor-

eningerne, særligt 3F og med
Ordblindeinstituttet. 3Fs blad
»Fagbladet« har været talerør
for mange ordblinde. Det har
vist sig at 3F har fået og får
mange henvendelser fra forældre til ordblinde børn.

❭❭❭

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder

Årsmøde
lørdag den 17. maj 2008 kl. 13.30
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
med følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse
4. Orientering om det nuværende års budget
5. Behandling af indkomne forslag *)
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til
landsforeningen for næste regnskabsår
7. Valg af næstformand, kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være
indsendt til sekretariatet seneste 20 dage før årsmødet.
Foreningens regnskab og budget kan se på hjemmesiden:
www.ordblindeforeningen.dk.
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Det er godt at 3F varetager ordblindes interesser.
Ordblindeforeningen har stillet forslag til Folketingets
Uddannelsesordførere om, at
folkeskoleloven ændres så faglige indstillinger skal følges af
skolens leder. Som det er nu,
kan en skoleinspektør nægte at
følge en faglig indstilling. Op
til Folketingsvalget lykkedes
det os at finde et flertal hos ordførerne for en sådan ændring.
Forslaget er nu bragt ind til
behandling i Folketinget. Vi
håber på en ændring af loven i
2008.
Foreningen har gennem de
senere år påvist, at god specialundervisning til ordblinde elever er udviklet i Danmark, men
ikke udbredt. På konferencen i
Roskilde i efteråret fik deltagerne, her i blandt mange skolefolk, et godt indblik i , hvordan
god ordblindeundervisning bør
udføres.

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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Tilhørerne fik også klar tale
fra Undervisningsministeriets
konsulent på området: Folkeskoleloven er klar og tydelig,
kommunerne har som opgave at
give den fornødne specialundervisning til ordblinde børn. Midlerne er meldt ud i bloktilskuddene, så pengene skal være der.
Kommunen må ikke undslå sig
og sige at pengene ikke er der.
Heller ikke på den enkelte skole
kan man anvende dette argument.
Gør man det overtrædes
loven. Det er op ad bakke for
forældre til ordblinde børn. Det
har det været i mange år, men
vi er gode til at gå op ad bakke.
Det er glædeligt at pressen
giver området stor opmærksomhed.
3F fik årets Ordblindepris. 3F
gør en stor indsats og vi har et
fint samarbejde også lokalt.

Konferencen om it og
ordblindhed
En tilbagevende begivenhed er
konferencen: IT- og Ordblindhed. Konferencen afholdes
hvert andet år af Ordblindeforeningen i samarbejde med
Hjælpemiddel Instituttet og
Dansk Videnscenter for Ordblindhed (DVO).
Konferencen var godt besøgt.
Næsten 300 deltog og Ordblindeforeningen deltog med et
stort antal personer fra vores
kredse. Det er vigtigt, at den
viden, vi kan få på en konference som denne, kommer mange
til gode, så vi kan rådgive andre
og deltage i forskellige sammenhænge, der kan skabe
udvikling for ordblinde.

Årsmøde med delegerede
På sidste generalforsamling fik
vi vedtaget nye vedtægter. Et
stort arbejde blev afsluttet med
denne vedtagelse. Vi skal i år
samles til årsmøde som en delegeret forsamling. Det kræver
noget nyt af os. Vi har fra
bestyrelsens side gjort os mange bestræbelser for, at få den
nye valgmåde til at fungere i
lokalforeningerne.
Foreningens sekretariat har
fungeret godt igennem hele
året. Anita og Lone har gjort en
kæmpeindsats for foreningen.
Det samme gælder vores børnerådgiver. Bestyrelsen og FU har
arbejdet med fremtidsplaner på
personaleområdet. Anita går på
efterløn med udgangen af april
2008. Vi har drøftet, hvorledes
opgaverne så kan tilrettelægges.
Det er naturligt, at foreningen
gennemtænker, hvordan vi kan
løse de kendte opgaver, og
hvordan de ansatte kan skabe
ny udvikling for foreningen.
Anita har gjort et fremragende
og meget betydningsfuldt arbejde for foreningen. Det har vi
alle været utrolig glade for.
Anitas arbejde har været et pionerarbejde. Vi har fået et velfungerende sekretariat, hvor
Anita har spillet en væsentlig
rolle for den gode udvikling,
som foreningen har været igennem i de seneste mange år.

OrdblindeBladet
OrdblindeBladet er rigt på gode
artikler. Der har ikke manglet
stof i det forløbne år. Bladet er
et vigtigt ansigt for foreningen.
Vi ved, at det læses af mange
også uden for foreningen. Det

Formandens og bestyrelsens beretning 2007

er vigtigt at vi er synlige og
OrdblindeBladet bidrager til
denne synlighed.

Det Nordiske samarbejde
Også i år blev der holdt Nordisk Familietræf for forældre
med ordblinde børn. Træffet lå
på Bornholm og lokalkredsen
havde gjort et stort arbejde. Det
betød, at der også i år var stor
tilfredshed med arrangementet.
Der var deltagere fra Sverige,
Færøerne og fra Danmark, som
lyttede til oplæg og til hinanden.
En beretning om Familietræffet og de gode foredragsholdere, kunne læses i Ordblindebladet nr. 4 i 2007
Vores Nordiske repræsentant,
Tom West deltog i årets Nordiske møde på Island.
En mere detaljeret omtale af
dette møde, vil kunne læses i
Ordblindebladet nr. 1 i 2008.

noget lønnet sekretariat. Det
samlede budget ligger på ca.
12.000€, så der skal prioriteres
hårdt.
Et andet meget stort tema i
2007 har været, at få revideret
foreningens vedtægter, så de
dels bliver mere moderne og i
højere grad understøtter en
arbejdende forening, og dels
kommer til at leve op til de lovgivningskrav, som Belgien nu
stiller. Foreningen har formelt
hjemsted i Belgien.
Ved generalforsamlingen i
Luxembourg, som blev gennemført i november, blev det
nye sæt vedtægter vedtaget.
Som det sidste, kan det nævnes, at EDA var vært ved en
international konference, som
blev gennemført i forbindelse
med Generalforsamlingen i
november. Der var deltagere og
oplægsholdere fra hele Europa,
og konferencen blev gennemført i EU’s Jean Monet bygning.

Det Europæiske
samarbejde

Lokale initiativer

EDA repræsentant, Lars Sander
orienterer:
Den europæiske dysleksiforening – EDA (European Dyslexia Association) har haft et år,
hvor meget har stået i fundament-bygningens tegn.
Bestyrelsen har brugt mange
kræfter på at formulere både
mission og vision for foreningen.
Nu handler det om, hvordan
vi kan overføre disse gode ord
og tanker fra papir til konkret
handling. Den store udfordring
i det er, at der er forholdsvis få
ressourcer til stede. Bestyrelsen
består af frivillige. Der er ikke

Der foregår også stor aktivitet i
kredsene. Lokalforeningerne
arbejder med en mangfoldighed
af initiativer, f.eks. har en kreds
udviklet undervisning i brugen
af IT-rygsækken for børn og
forældre og afholdt en række
undervisningsaftener for ordblinde børn og deres forældre.
Et andet sted har man søgt og
fået et større beløb til at lave
informationsvideoer om ordblindhed.
Bestyrelsen har holdt en række udbytterige møder og jeg
glæder mig over det gode samarbejde i foreningen.
Hans-Pauli Christiansen

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks
Blindebibliotek (DBB)
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: dbb@dbb.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)

KLO –
Kultur- og Litteratur
Orientering for
læse-handicappede
Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget
INFOKO
Jernbanegade 24
6270 Tønder
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk
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Specialundervisningen efter kommunalreformen

Artiklen bygger på et interview med Stella Steengaard, DSI Vordingborg –
repræsentant for Ordblindeforeningen og medlem af Det Regionale Udviklingsråd
i Region Sjælland.

Specialundervisningen
kommunalreformen
Opbyg selvværd og lysten til at lære
Intentionen og visionen om rummelighed og en skole for alle er både vigtige og
rigtige. Men vi skal alle være opmærksomme på, at nogle elever kan komme til at
betale en for høj pris for rummeligheden – nemlig de elever, som har behov for
støtte, men som bliver overset og glemt i skolens pressede hverdag, f.eks. elever
med ordblindhed. Samarbejde, professionel faglighed og tidlig indsats er
nøgleordene, hvis alle elever skal bevare selvværdet og lysten til at lære
Af Bente Sloth, KVIS-konsulent og web-redaktør

Ingen elever behøver at
betale prisen
Den rummelige folkeskole er et
af de nøglebegreber, som har
præget den skolepolitiske debat
de sidste mange år. Både på
internationalt, nationalt og
lokalt plan bliver der arbejdet
på at gøre folkeskolen mere
inkluderende.
Folketinget vedtog i maj
2000 en ændring af folkeskoleloven. De politiske intentioner
bag loven var blandt andet, at
specialundervisning skal ske så
tæt på den enkelte elevs nær-

8 Ordblinde Bladet 1 · 2008

miljø som muligt, at kvaliteten i
specialundervisningen skal fastholdes, og at eleven så vidt
muligt skal blive i det almene

Det nytter ikke noget,
at politikerne ønsker
rummelighed,
hvis skolerne mangler
ressourcer...
skolesystem. Som følge af
ændringen af folkeskoleloven
iværksatte Undervisningsministeriet KVIS-programmet, som

står for kvalitet i specialundervisningen.
Internationalt har man også
diskuteret, hvordan uddannelse
kan blive en mulighed for alle,
og med Salamanca-erklæringen,
som Danmark har underskrevet,
har man fastslået, at alle børn
har en grundlæggende ret til
uddannelse i den almindelige
skole.
– Visionen om den rummelige skole er rigtig, men sommetider spørger jeg mig selv, om
skolen kan blive for rummelig.
Alle børn har i princippet ret til

Specialundervisningen efter kommunalreformen

at gå i den almindelige folkeskole, men
det betyder også, at
alle børns behov
skal tilgodeses.
Praksis skal være
gearet til at klare
opgaven, siger Stella Steengaard fra
DSI.
– Det nytter ikke
noget, at politikerne
ønsker rummelighed, hvis skolerne
mangler ressourcer.
Store klassekvotienter, mangel på støtte
og supervision til elever og
lærere, for lidt specialpædagogisk viden hos lærerne og utilstrækkelige undervisningsmidler og -redskaber er barrierer
for inklusionen. Efter kommunalreformen kunne det se ud til
at ressourcerne, som tidligere
var til rådighed for elever med
særlige behov, ikke er fulgt med
eleverne over i den rummelige
folkeskole.
– De fleste forældre ønsker
ikke, at deres barn udskilles fra
skolen, for det er et hårdt og til
tider umuligt job at kæmpe sig
tilbage. Men mange ønsker ikke
at have rummeligheden for
enhver pris. Og det er forståeligt; for udover de rent faglige
overvejelser er der en risiko for,
at de urolige elever tager
opmærksomheden fra de mere
stille børn, som også har behov
for ekstra støtte. Her tænker jeg
især på elever med ordblindhed.
De kan komme til at betale prisen. Men sådan behøver det
ikke at udvikle sig, fortsætter
Stella Steengaard.

– Når det er sagt, så skal vi
være opmærksomme på, at uanset hvor rummelig folkeskolen
er eller bliver, vil der være elever, hvis behov er så vidtrækkende eller specielle, at folkeskolen ikke er det rigtige undervisningstilbud, og så skal barnet
tilbydes den undervisning, som
passer til elevens behov på en
anden måde – f.eks. i en anden
skole eller klasse, som har den
nødvendige kompetence og faglighed, siger Stella Steengaard.

Samarbejd med
forældrene
Mange undersøgelser peger på,
at hvis skolen skal rumme flere
elever med særlige behov, er et
tæt forældresamarbejde et must.
Skolen skal anerkende forældrene som en vigtig ressource –
både forældrene til elever med

Lyt til de bekymrede
forældre, så der kan
iværksættes en tidlig
indsats...

særlige behov – eller særlige
forudsætninger – og ‘de andre
forældre’.
– Der er alfa og omega, at
skolen lytter til forældrene, for
de kender barnets stærke og
svage sider allerbedst. Forældrene skal ses som en ligeværdig partner – også selvom samarbejde og inddragelse tager
masser af tid. Hvis skolen lytter
til forældrene, vil løsningerne
ofte ligge lige for og samarbejde vil også kunne have en synergi-effekt i forhold til barnets
læring ved at alle tiltag rækker
mod samme mål.
– Jeg har erfaring for, at gode
relationer og gensidig respekt
mellem de professionelle og
forældrene rydder mange sten
af vejen. Lyt til de bekymrede
forældre, så der kan iværksættes
en tidlig indsats. Problemerne
går ikke bare over af sig selv,
siger Stella Steengaard.

Faglighed
Med den nye læreruddannelseslov som Folketinget vedtog i
juni 2006 kom specialpædagogik igen på dagsordenen. Dels
udbydes specialpædagogik som
et nyt liniefag i læreruddannelsen og dels integreres elementer
af specialpædagogikken i de
øvrige fag.
– Det er vigtigt, at alle lærere
i skolen har et solidt kendskab
til de mest almindelige indlæringsvanskeligheder – herunder ordblindhed – og hvordan
man pædagogisk handler på
det, forklarer Stella Steengaard.
– Derudover er det også et
must, at nødvendige fagpersoner – f.eks. fra PPR – er til ste- ❭❭❭
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Ordblindeinstituttet
tilbyder
I
I

de ude i skolens pædagogiske
miljø. Lærerne har brug for faglig sparring og supervision i
forhold til elever med helt
særlige undervisningsbehov.
Det er selvfølgelig en svær
udfordring for kommunerne at
sikre, at alle skoler har den
nødvendige specialpædagogiske
kompetence og at undgå, at
specialviden forsvinder eller
atomiseres, fortsætter hun.
– En idé kunne være, at give
lærerne mulighed for at anvende eksterne fagpersoner til

Lærerne har brug for
faglig sparring og
supervision i forhold
til elever med helt
særlige undervisningsbehov...
observationer i klassen med en
efterfølgende mulighed for at
diskutere og reflektere over
undervisningen f.eks. via elektroniske konferencer på Internettet. På den måde kunne
lærerne få en her-og-nu-hjælp
til at takle den daglige undervisning i en rummelig skole,
forklarer Stella.
– Et andet vigtigt redskab er
elevplanen. Hvis den bruges
aktivt, så tiltag der lykkes og
tiltag der ikke lykkes beskrives
og anvendes i forhold til børn
med særlige behov – at der
løbende evalueres og reflekteres, så vil elevplanen blive den
nødvendige krumtap i samarbejdet om hvert eneste barns
læring og udvikling. Elevplanen
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er også et godt redskab i samarbejdet med forældre og elev.

I

Bevar lysten til at lære

I

Stella Steengaards vision er, at
alle børn i skolen får opbygget
sit selvværd og bevarer lysten
til at lære. Når det gælder ordblinde børn, bør man give et tilbud om støtte – uanset, om barnet er blevet testet og undersøgt
af en psykolog eller ej.
– Stop al den testning, og lad
tvivlen komme den læseusikre
elev til gode. Når det gælder
støtte og hjælpemidler til ordblinde elever, kan man aldrig
‘overdosere’. Vær ikke fedtede,
når det gælder om at tilbyde
eleven it-støtte. Her er der meget
at hente – vel at mærke, hvis
lærere får mulighed for at sætte
sig grundigt ind i, hvilke programmer og tekniske muligheder, der findes og også lærer at
bruge de pædagogiske muligheder, som hjælpemidlerne tilbyder. Lærere i alle fag, skal
kende til de it-værktøjer, som er
relevante i forhold til faget og
eleverne. At læse og skrive er
jo basiskompetencer i forhold
til alle skolefag, understreger
Stella.
– Når nu alle parter ønsker en
mere rummelig skole, og hvis
de nødvendige ressourcer i
form af professionel faglighed,
samarbejde med familie og
mellem de professionelle voksne samt de nødvendige materialer og værktøjer er til stede, så
behøver øget rummelighed ikke
at have en høj pris for nogen
elever, slutter Stella Steengaard.
■

I

vejledende
læseundersøgelser
læseobservation
supplerende
undervisning
kurser
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 76 elever i fuld
skolegang på 4.-10.
klassetrin fordelt på 10
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
29. oktober 2008 kl. 19.00
og 29. januar 2009.
Nærmere oplysninger og
tilmelding på skolens
telefon eller vores
hjemmeside.

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

Nordisk møde på Island 2007

På sidste års møde i Finland påtog Island sig værtskabet
for det nordiske møde 2007. Det var et flot initiativ, som også
viste sig at være særdeles velorganiseret.
Klokken 6:45 startede turen
med færge over Rønne-Ystad,
tog til Kastrup og med fly lige
før frokost med landing i Reykjavik lige over frokost. Tiden
er jo med en, når man rejser
vest på. Min kone, som rejste
med på egen betaling, og jeg
blev modtaget af Islands Ordblindeforenings kasserer Snævar Ivarsson, og kørt til hotellet.
Det var rigtigt hyggeligt at
møde Snævar igen.
Dagen efter var vi til en konference, desværre for mig kun
på islandsk. Stedet var en biograf, hvor vi også skulle se nogle filmindslag lavet på Island.
Efter velkomsten af formanden
Gudmundur S. Johanson, blev
der vist et program, som skulle
lette indlæringen for ordblinde.
Næste indslag var en af hovedfigurerne i den viste film, som
med den høje kvalitet burde

være oversat til de nordiske
sprog. Efter en kommentar til
filmen, var der et indslag om
nogle elevers problemer med
læse/skrivningen. Et rigtigt flot
arrangement, der var velbesøgt
med mere end 60 specialundervisere.
Næste dag begyndte det nordiske møde, som blev afholdt i
det nye konferencecenter i den
Blå Lagune.
Efter en kort præsentationsrunde, fortalte formanden for
Island Gudmundur S. Johanson, at foreningen nu har 236
medlemmer og tilgang af medlemmer hver måned. Det er gratis, at være medlem af den
Islandske ordblindeforening. En
undersøgelse viser, at der er 6%
ordblinde i Island og 18% har
nogle problemer med at læse/
skrive. Man har lavet en dvd,
som jeg var heldig at se dagen

før, de medvirkende personer i
filmen havde alle dysleksi. På
Island har man lavet en rapport
om ordblindhed og en mappe
med to dvd’ere, som man fremviser rundt i hele Island. Ordblindeforeningens store ønske
er at undervisningen bliver gratis, evt. med en lille selvbetaling. Man ønskede også et sted
i Island, hvor man kunne teste
for ordblindhed. Island opfordrede til at de øvrige nordiske
lande støttede op om disse
ønsker over for den islandske
regering. Man ønskede et link
til alle de nordiske landes Ordblindeforeningers hjemmesider.
Elinor W. Holter fra Norge fortalte, at man nu har 4.500 medlemmer. Man mangler penge til
foreningen for at kunne lave de
ting, man ønsker. Et stort ønske
er, at alle børn bliver testede for ❭❭❭
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ordblindhed i forskolen, at der
blev holdt flere konferencer for
lærerne. Man har en hjemmeside, hvor man anmoder om penge til foreningens arbejde.
Carina Carlsson fra Sverige
bragte en hilsen med fra EDA.
Der er en stor udskiftning af
landsbestyrelsen i Sverige, og
det tager en del tid.
Anna Karin Kjeld fra Førøyar
fortalte, at der ikke officielt er
nogen ordblinde på Færøerne,
og dermed ikke mange, der
interesserer sig for undervisningen af de ordblinde. Man
ønsker sig penge til uddannelse
af speciallærere, så man kan
undgå at sende børnene til Danmark for at blive testet og
undervist.
Heli Turja fra Finland fortalte,
at der stadig er 17 ordblindeforeninger i landet med tilsammen
ca. 5.000 medlemmer. Man
arbejder for at lave et arrangement på den internationale
læsedag. Det er vigtigt stadigt
at fortælle til alle, at ordblinde
ikke er dumme, men har et specielt problem, så derfor informerer vi skoleministeren, lærere og andre undervisere om
dysleksi/ordblindhed. Hvis vi
havde en tidlig diagnose, kunne
der gøres meget for dem, der
har problemet. Man regner med
ca. 18% har et læse/skriveproblem i Finland, og især de
ældre vil ikke acceptere deres
problem og gøre noget ved det.
Bibliotekerne mangler god lekture for voksne læsesvage personer. En god idé er en bog

12 Ordblinde Bladet 1 · 2008

De nordiske deltagere

uddelt til alle forældre til børn i
børnehaverne, som fortalte om
dysleksiproblemerne igennem
livet. Vi skal bruge andet værktøj for at nå vores mål. Et af de
største ønsker for fremtiden er
et center, hvor man undersøger,

Formanden for Islands ordblindeforening,
Gudmundur S. Johanson

tester og underviser ordblinde i
samme hus.
Fra Danmark fortalte Tom
West om uddelingen af vores
ordblindepris, som er designet
og lavet på Bornholm. Prisen
blev i 2006 givet til Danmarks
Blinde Bibliotek, som tak for
fire års samarbejde, der endte
med, at de ordblinde blev ligestillede med de blinde brugere.
Danmark har fået nye regler
for folkeskolens specialpædagogiske bistand.
Landet er nu opdelt i nye
kredse. Ordblindeforeningen
prøver at styrke disse.
Ordblindeforeningen satser
meget på fremtidens nye it
hjælpemidler. Noget af det nyeste er et Dictus program fra tale
til tekst. Programmet blev
demonstreret i overværelse af
Kronprins Frederik. Folkeskole-

Nordisk møde på Island 2007

Tingvöllum spalten i kontinentalsoklen, som vokser hvert år...

Gulfossen

loven giver nye muligheder for
ordblinde ved de kommende
afgangsprøver. De to retssager,
ført af Danmarks største fagforbund 3F, gav megen omtale i
pressen.
Den første blev tabt. Den
næste blev vundet, så forældrene fik de penge, de havde betalt
for efterskolen, tilbage.
Ordblindeprisen 2007 blev
uddelt den 17. september netop
til 3F, som tak for deres store
deltagelse i retssagerne og deres
megen omtale af ordblinde i
deres fagblad.
Ordblindeforeningen i Danmark ønsker en bedre kvalitet i
specialundervisningen, med
højt uddannede speciallærere.
Der blev afholdt Nordisk familietræf på Bornholm den 1.-2.
september for 57 deltagere fra
Færøerne, Sverige og Danmark.
Vi lavede alt selv og kunne på
den måde gøre det billigt for
deltagerne og for foreningen.
Der var en verdenspremiere den
21. juli, en film med oplæst
undertekst. Dette system er en
god ting for børn og alle læsesvage voksne. Nu ønsker vi os,
at der er en del biografer rundt i
landet, der tager denne, i øvrigt
utrolig billige, teknik op.
Kamera fra Motto-Captura er
et lille foto/telefon/computer,
som forvandler et billede til en
oplæst tekst.
Jo, der er gang i den tekniske
udvikling. Nu mangler vi bare,
at folk i større omfang accepterer handicappet at være ordblind og gør noget ved det.
❭❭❭

Domkirken i Rejkavik
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Nu lidt historie om Island
Der er ca. 300.000 indbyggere i
Island. I Reykjavik, som er den
største by, er der 113.000 indbyggere, så hvis man tager forstæderne med til Reykjavik, bor
der tilsammen over halvdelen af
Islands befolkning i dette område. Der er næsten kun beboelse
langs kysten. Der er to gange så
mange får på Island som mennesker – også hestene præger
landskabet. De berømte islandske heste, har fem gangarter
skridt – trav – pasgang – galop
og tölt. Der går to veje tværs
over Island, som kun er åbent i

få måneder om året. I 1904 fik
Island selvstyre, og i 1940 da
Danmark blev besat, blev Island
besat af Storbritannien. 1944
blev der på Tingvallasletten
proklameret selvstændighed, og
man får den første islandske
præsident. I 1980 valgtes Vigdis
Finnbogadóttir, som den første
kvindelige præsident i verden.
En hel dags rundtur med
Snævar Ivarsson i bil viste, at
Island virkelig er et besøg værd
med sin utrolig fremmedartede
natur, med store vandfald og
strømme, med sine varme kilder
og springende gejser og ikke

mindst den nye Blå Lagune.
Der var sket en stor positiv forandring med Reykjavik, siden
vi var der for 10 år siden. Vand,
el, og varme er billigt i Island,
alt andet koster fra to til fire
gange prisen i Danmark, og den
befolkning, vi lærte at kende,
er bare fantastiske, venlige og
varme.
Tekst og Fotos: Tom West
Danmarks repræsentant i det
nordiske samarbejde

BRUG DIG SELV PÅ FULD TID!
- og få specialundervisning i dansk 6 timer om ugen

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
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Er du ordblind, og mindst 18 år, har du nu muligheden for at få nye
venner, dyrke masser af sport og samtidig lære mere dansk.
Specialundervisningen i dansk foregår med erfarne speciallærere
på små hold (max. 6 pr. hold) og med den nyeste it-hjælp.

Fordyb dig i 2-3 sportsgrene indenfor:
Dykning | Svømning | Cross | Friluftsliv
Håndbold | Volleyball
Fitness | Springgymnastik | Rytmisk gymnastik
Kursusstart:
17. august 2008
7. januar og 24. februar 2009
NB: andre starttidspunkter
kan aftales.

len
g på højsko
ø
s
e
b
t
e
l
a
Ring og aft

Elever med læse-skrivevanskeligheder på erhvervsuddannelserne

Elever med
læse-skrivevanskeligheder
på erhvervsuddannelserne
»SU-styrelsen tilbyder nu computertest til elever med læse-/skrivevanskeligheder på erhvervsuddannelserne, SOSU og de gymnasiale uddannelser, som
ikke har dokumentation for deres vanskeligheder, men som oplever, at de er
ordblinde«. (Ordblindebladet nr. 4, Dec. 2007)

SELANDIA – Center for
Erhvervsrettet Uddannelse
i Slagelse – er et af
Danmarks største
uddannelsescentre, dannet
ved fusion af Teknisk Skole
og Handelsskolen.
Der tilbydes i alt mere end
50 forskellige uddannelser.
På erhvervsskolen tilbydes
udover de traditionelle
håndværk (murer, tømrer
etc.) uddannelse som kok,
tjener, slagter mm.
Det sker på levnedsmiddelafdelingen, der som
de andre erhvervsuddannelser begynder
med et grundforløb og
afsluttes med et
hovedforløb.

Bestyrelsen i Ordblindeforeningens Kreds i Vestsjælland er
blevet opmærksom på, at »Center for Erhvervsuddannelse« i
Slagelse, SELANDIA, er
begyndt at teste eleverne for
læse-stavevanskeligheder. Det
var en rigtig god nyhed for os,
da vi jævnligt har hørt kritik af
erhvervsskolernes indsats over
for de ordblinde.
I bestyrelsen besluttede vi
derfor at besøge SELANDIA
for at høre nærmere om initiativet. Under besøget talte vi med
uddannelses- og erhvervsvejleder Jan Nielsen, dansklærer
Peter Friis og SPS (=specialpædagogisk støtte)-ansvarlig
Rosa Bøgelund. De arbejder
alle tre på levnedsmiddelafdelingen på Selandia.

Uddannelsen begynder
På »Levnedsmiddel« optages

hvert år ca. 300 elever. De begynder i et grundforløb på 20 til
60 ugers varighed.
Alle nystartede elever kommer til en samtale med studievejlederen. I samtalen gennemgås elevens baggrund, erhvervserfaring, ønsker og eventuelle
særlige problemer. Det sker
bl.a. på baggrund af den uddannelsesplan, som er lavet i
grundskolen for den enkelte i
samspil med Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU).
For elever med særligt store
vanskeligheder har UU lavet et
uddybende papir, hvis eleven er
indforstået.
Alle oplysningerne samles i
en individuel plan for uddannelsen på Selandia.
Indenfor de første 3-4 uger
på grundforløbet kommer alle
de elever, hvor det er oplyst, at
de har læse-/skrivevanskelighe- ❭❭❭
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der, til samtale og en test hos
den SPS-ansvarlige.
I løbet af relativt kort tid findes på denne måde de fleste af
de elever, der har brug for
hjælp. Det er ikke alle, der
erkender deres problem, og som
opfanges i første omgang. Men
med den boglighed, som præger
uddannelserne i dag, vil de
meget hurtigt få problemer i
undervisningen og kan så evt.
»samles op«.
Der er store forskelle på elevernes åbenhed om deres vanskeligheder. Lærerne er enige
om, at årsagen i meget høj grad
skyldes forskelle i grundskolernes måde at arbejde med læsevanskeligheder på.
Problemerne med manglende
åbenhed er størst blandt de
voksne elever, som i stadigt
større omfang kommer til
Selandia i disse år, da mange af
dem tidligere har haft dårlige
skoleoplevelser på grund af
læse-/skrivevanskeligheder.
Med til billedet hører også, at
denne gruppe kommer uden den
forberedelse til uddannelsen,
som de unge har begyndt i
grundskolen gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Testning
Til den SPS-ansvarliges opgaver hører at teste elever for
læsevanskeligheder og at søge
om hjælpemidler i SU-styrelsen.
Testen sker med en prøve fra
undervisningsministeriet, som
består af 2 dele: Stillelæsning af
»vrøvleord« (evnen til at omsætte bogstav-lyd til ord testes)
og skrivning af »staveord«
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(evnen til at skrive rigtig rækkefølge af bogstaver i ord testes).
Testen laves på computer og
resultatet sendes til SU-styrelsen i Undervisningsministeriet
sammen med en ansøgning om
hjælpemidler. I ansøgningen
indgår oplysninger fra en samtale med eleven om familie- og
skolebaggrund samt om, hvordan eleven selv oplever problemerne. Uddannelsesplanerne fra
grundskolen bruges stort set
ikke i denne forbindelse, fordi
der her, normalt kun mere generelt, kan læses om eleven har
brug for støtte i uddannelsen.

En IT-rygsæk motiverer
og giver status
Der søges normalt om en ITrygsæk og i nogle tilfælde også
om en diktafon eller om en
håndscanner. Rygsækken indeholder pt. som standard: En
bærbar pc med Windows XP,
Officepakken og »Scandis«
programmer: Vital, ViseOrd og
Vitex. Desuden Fine Reader og
Politikens Ordbog plus fladscanner.
På »Levnedsmiddel« varierer

antallet af ansøgninger fra år til
år. I år blev der sendt 12-14
ansøgninger mod 15-20 sidste
år – begge år ud af en gruppe
på godt 100 elever, som startede
i august. Ifølge lærerne er der
store forskelle i ministeriets
vurdering af ansøgningerne fra
år til år.
Den SPS-ansvarlige underviser i brug af it-hjælpemidlerne
– timetallet varierer fra 2 til 10
timer, afhængigt af hvor mange
elever, der skal undervises.
SU-styrelsen søges også om
bevilling til indkøb af de elektroniske bøger. Der kan også
søges om studiestøtte – dvs.
støtte til specielle opgaver –
med maks. to timer om ugen.
Hvis en elev får problemer med
brug af it-hjælpemidlerne senere hen i undervisningen, er der
hjælp at hente hos den SPSansvarlige.

Danskundervisning
På grundforløbet undervises i
dansk. Det er en ren fag-undervisning. Den har som mål at
lære eleverne at skrive de projekter, der skal afleveres i værk-

Elever med læse-skrivevanskeligheder på erhvervsuddannelserne

stedsfagene. Læreren er ikke
uddannet til at undervise elever
med læse-skrivevanskeligheder.
Men som noget nyt tilbydes i
2008 en læse-læreruddannelse.
Alle skal til eksamen i dansk.
Eleverne eksamineres i pensum
svarende til 9. klasse. Den består af to dele. Den første del er
en mundtlig del, hvor eleven
kommer op i en tekst, der trækkes.
Hvis eleven ikke kan læse
den selv, kan der bruges oplæsningshjælpemidler, eller den
kan blive læst op. Til den anden
del medbringer eleverne nogle
af de ting, de har lavet skriftligt
på grundforløbet. Kravet er, at
de skal kunne formulere sig om
det, de har skrevet.

Frafald
Som på alle andre erhvervsskoler er frafaldsprocenterne et
problem. For nogle år siden var
den et år oppe på op mod 50%.
I år er frafaldet på afdelingen
betydeligt mindre end normalt –
på dette tidspunkt af året (slutningen af november). Da plejer
12-15 af de godt 100 elever at
være faldet fra. I år er kun 8-9
droppet ud eller simpelthen
bare blevet væk. Det er svært at
sige, hvor mange der falder fra
pga. læse- og skrivevanskeligheder.

med reduceret. På Selandia er
man begyndt at gå tilbage til de
gammeldags klasser med en
lærer, fordi man er overbevist
om, at gennemførelsesprocenten i høj grad er afhængig af, at
eleverne er med i kammeratskabsgrupper og netværk.

Fremtiden
Der er flere ændringer på vej på
Erhvervsskolerne. Bl.a. bliver
de nuværende uddannelser delt
op i flere mindre selvstændige
kompetenceområder, som hver
for sig bliver meritgivende. Det
sker bl.a. for at skabe uddannelsestilbud til dem, som har været
udenfor arbejdsmarkedet i lang
tid. Det indebærer, at der vil
komme flere voksenelever og
dermed også flere med læseskrivevanskeligheder.

Faglig viden:
– om ordblindhed og læse-/
skrivevanskeligheder.
Af samtalen på Selandia fremgik det, at alle tre områder indgår i uddannelsestilbuddene på
Selandia, og at man er opmærksom på nødvendigheden af, at
de udvikles gennem nye initiativer. Vi ser det som en stor og
nødvendig fælles udfordring for
Erhvervsskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og
Grundskolen.
Peter Bislev og
Erling Thor Olsen

Overvejelser
Det er mange gange dokumenteret, at problemer med at læse
og skrive spiller en afgørende
rolle for, hvilken uddannelse de
unge vælger og for deres muligheder for at gennemføre en
uddannelse.
I denne forbindelse er det
vigtige spørgsmål for os, hvordan virkningerne af ordblindhed
og af mere generelle læse-skrivevanskeligheder kan mindskes
på erhvervsuddannelserne.

Undervisningens struktur
og indhold

Vi mener at
det kan ske gennem:

I år 2000 kom en reform, hvor
der blev lagt stor vægt på individualisering og hvor bl.a. den
traditionelle klassedannelse
ophørte. Mulighederne for at
danne sociale netværk blev der-

Vejledning:
– som letter overgangen fra
skolen til uddannelsen
Samarbejde:
– mellem skole, UU og uddannelsesinstitution
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Bedre service for ordblinde på bibliotekerne

Bedre service for
ordblinde på
bibliotekerne

»Bib
– hv lioteke
t
a
kom d sku ,
lle
me
(udt
der jeg
alt a
f or
efte
dbli
nd m
r!«
and
p
å ca
. 30

år)

Af Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek

Et projekt – Læs og skriv med
IT – på Frederikssund Bibliotek
gik ud på at undersøge, hvilke
behov og krav folk med ordblindhed har til en god service
på bibliotekerne.
Formålet var, at sprede oplysninger om, at alle tekster kan
gøres hørbare, og at alle bibliotekets tilbud hermed bliver tilgængelige for alle.
I et hyggeligt hjørne i biblioteket blev en computer forsynet
med et udvalg af de bedste
læse- og skriveværktøjer. Der
var åbent hver mandag kl. 1619 i projektåret for alle interesserede læsesvage og ordblinde.

Nye mål for en god service
De indsamlede erfaringer fra
forsøget gjorde klart, hvilke
opgaver, vi skal satse på, for at
gøre bibliotekerne brugbare og
tiltrækkende for ordblinde.

ABC
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ABC for god betjening af
»lydlæsere«

ABC
Du kan få alle tekster gjort
hørbare på biblioteket
Ved på bibliotekerne at sætte os
for, at kende og bruge tidens
bedste redskaber kan ordblinde
få stof om et emne på lyd.
Vi er ikke afhængige af, om
der findes en lydbog om emnet.
Vi kan finde stof fra Internet og
scanne fra artikler og bøger til
oplæsning (jfr. § 17 i ophavsretsloven). Stoffet kan vi levere
til lytning i det medie og i det
format, som den enkelte har
behov for.

ABC
Du kan på biblioteket få vist og
selv bruge et udvalg af tidens
bedste læse- og skriveværktøjer
og få rådgivning om anskaffelse.
Vi kan demonstrere, hvad værktøjerne kan og hvordan de fun-

gerer. Folk kan bestille tid til
selv at bruge dem på biblioteket.
Vi kan lave introducerende
kurser på biblioteket og det ville være ideelt, hvis vi kunne
henvise den enkelte til grundkurser i de enkelte værktøjer i
lokalområdet Desuden kan vi
oplyse borgerne om veje til selv
at anskaffe programmerne.
Mange har hørt om den nye
teknik, men har ikke vidst, hvor
de skulle spørge om mere
viden. De har heller ikke været
klar over, at der findes en Ordblindeforening.

ABC
Du kan naturligvis bruge alle
bibliotekets eksisterende tilbud:
Film, musik, lydbøger, E17 og
lettere bøger + lyd, arrangementer og hjemmeside.
Hermed vil vi kunne opfylde et
stort og udækket behov hos de
læsesvage og ordblinde borgere.

Bedre service for ordblinde på bibliotekerne

Rigmor Sejrsen

En god service til
ordblinde og læsesvage på
bibliotekerne kan lade sig
gøre
Der er brug for at ligestille borgere med læse- og skrivevanskeligheder med alle andre borgere på bibliotekerne og rimeligt at bruge ressourcer, der
modsvarer den andel på 20%,
som gruppen udgør i befolkningen.
■

Litteratur:
Rapport til BS om Læs
og skriv med IT:
Biblioteket – hvad skulle
jeg komme der efter?
Attraktive biblioteker for
unge og voksne
læsesvage og ordblinde –
hvordan?
Frederikssund Bibliotek,
dec.2006
www.gentofte.bibnet.dk/BI
Bdownload/Læs.pdf
Ad-hoc grupperapport:
Kom godt i gang på
biblioteket med ITværktøjer til læsesvage og
ordblinde,
Gentofte Centralbibliotek,
juni 2007
www.gentofte.bibnet.dk/
BIBdownload/Kom.pdf

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

Gentofte Bibliotek, Regionsbibliotek for Hovedstadsområdet,
viste interesse for Frederikssund Biblioteks forsøg med at
anvende IT-værktøjer, som et
tilbud til målgruppen af læsehandicappede.
Det er nu resulteret i at der er
ca. 15 biblioteker i området, der
har taget imod et tilbud og forhandlet med Mikroværkstedet
om at få læse- og skriveprogrammet CDORD lagt ud på
alle computere i udlånene.
Man vil kunne gå på biblioteket og få læst højt og skrive
med ordforslag på enhver computer i alle bibliotekernes
udlån.
Hermed er der på bibliotekerne taget et stort skridt på vejen
til at opfylde det behov, som
blev udtrykt på forrige Ordblinde og IT-konference i Vingsted:
»Det er ikke nok at tildele IT-

rygsække til enkeltpersoner.
Man skal på offentlige steder,
hvor der er opstillet computere,
kunne slå tale og ordforslag
til«.

En skole for ordblinde

CDORD på alle
computere på 15
biblioteker i løbet af 2008

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde
mellem 15 og 18 år

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

Fårupvej 12 • 8990 Fårup • Tlf. 8645 2166
www.ne-ordblind.dk • kontor@ne-ordblind.dk
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DBB har fået ny direktør



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

har fået ny
direktør
Den 1. februar 2008 er
Michael Wright ansat som
direktør for Danmarks
Blindebibliotek. Michael
Wright er 54 år, og kommer fra et job som direktør for Beskæftigelsesministeriets koncern IT
(BIT), der IT-understøtter
ca. 4000 medarbejdere.

Kulturminister Brian
Mikkelsen udtaler:

Prøv
PlanPro
Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119
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»Med Michael Wright har
vi lagt vægt på at få en
direktør med stærke ledelsesmæssige og administrative kvalifikationer.
Michael Wright har en
visionær tilgang til Danmarks Blindebiblioteks
udvikling og vil kunne
sikre den nødvendige
organisatoriske og driftsmæssige udvikling af
Danmarks Blindebibliotek
i de kommende år og styrke og konsolidere samarbejdet med blindebibliotekets mange brugergrupper
og øvrige interessenter.«

Ordlinde & IT konference 2007

Ordblinde & IT
konference 2007

For 4. gang arrangerede Hjælpemiddelinstituttet i samarbejde med Dansk
Videnscenter for Ordblindhed og Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark en
landsdækkende konference, der fandt sted den 30.-31. oktober 2007
på Vingstedcentret ved Vejle
tilgængelige undervisningsmaterialer, rettet mod alle studerende, og som giver meget

gode muligheder for ordblindes
ligeværdige deltagelse.
Kilde: HMI
FOTO: T. RASMUSSEN

Konferencens formål var dels at
introducere de nyeste teknologiske hjælpemidler, og dels at
samle og koordinere den store
indsats og fælles forståelse for
anvendelse af it-hjælpemidler i
Danmark. På konferencen præsenterede nationale og udenlandske oplægsholdere de nyeste metoder og erfaringer fra
feltet, og gav indblik i, hvilken
retning udviklingen går i de
kommende år.
I år var der speciel fokus på
overgangen fra it-rygsæk til itstøttet undervisning – fra individfokus til ligeværdig deltagelse. Et andet fremtrædende tema
på konferencen var, hvordan ithjælpemidler sammen med
anden teknologi som f.eks. tilgængelige og digitale tekster
kan øge rummeligheden i
uddannelsessystemet.
Årets hovedtaler var Stacey
Kayden, der har arbejdet som
konsulent i det californiske
uddannelsessystem. Hun introducerede amerikanske erfaringer med it-hjælpemidler til ordblinde studerende og til arbejdet
med Universal Learning
Design.
I dette koncept, arbejder
uddannelsesforlag, undervisere
og softwareproducenter sammen om udvikling af digitale og

Det praktiske hold bag Ordblinde og IT Konferencen 2007

Bestyrelsen af Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark
havde i år valgt at fokusere på de frivilliges uddannelse i
kredsene.
Derfor var 20 kredsrepræsentanter tilmeldt konferencen,
som helt levede op til forventningerne med hensyn til
konferencens relevans, fagligt indhold og ikke mindst de
sociale kontakter der skabtes med de øvrige
konferencedeltagere, nogle for senere samarbejde
hjemme i kredsene, samt udveksling af erfaring og
kontakt kredsene imellem.

·
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Oplæsningsprogrammet »adgang for alle«

Ny forbedret version af oplæsningsprogrammet

Den 1. februar 2008 lancerede
IT- og Telestyrelsen en forbedret, platformuafhængig version
af den digitale oplæsningstjeneste »Adgangforalle«. Det vil
sige, at den nye version understøtter både Linux-, Apple- og
Windows-computere.
Oplæsningsprogrammet er
desuden blevet forbedret på to

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.

andre vigtige områder. Dels er
talesyntesen udskiftet til en
mere naturlig, menneskelig
stemme. Dels går det nu hurtigere, fra man markerer en tekst
og trykker på afspil, til
oplæsningen begynder.
Siden udgangen af 2002 har
den gratis tjeneste »Adgangforalle« givet mere end 45.000
læsesvage borgere adgang til
tekstbaseret informationer ved
hjælp af oplæsning af over en
million digitale tekster om året.
Marie Munk, vicedirektør i
IT- og Telestyrelsen udtaler, at
»det er positivt, at alle danskere
nu får mulighed for at anvende
den populære oplæsningstjene-

HUSK

www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder
Tlf. 74 72 44 33
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at melde adresseændring til os – på
telefon 36 75 10 88
eller på e-mail:
kontor@ordblind.org
Så flytter
Ordblindebladet med!
Redaktionen

ste, uanset hvilken computer de
har. Og så er tjenesten medvirkende til, at endnu flere danskere kan bruge internettet, f.eks.
de ordblinde.«
Det nye oplæsningsprogram
kan downloades fra
www.adgangforalle.dk. Her er
der også mulighed for at få
hjælp til installering og brug af
programmet.

Har du læse og stavevanskeligheder - så er vi skolen,
der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• 10. kl. med brobygning og mulighed
for meritgivende eksamen
• Meget idræt
• Sprog
• Håndværk
• - og meget mere
IT er naturligvis en integreret del
af undervisningen

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

Vidensnetværket

■

Hvis man som borger har problemer med at finde et job –
eller bevare sit nuværende job –
på grund af handicap eller sygdom, så skal man henvende sig
i jobcentret i sin kommune.
Men ikke alle medarbejderne
har nødvendigvis tilstrækkelig
viden om handicap, handicappede og deres jobmuligheder.
Den viden har man til gengæld
i diverse videnscentre, institutioner og i handicaporganisationerne.
Fra den 1. oktober har
Vidensnetværket, organiseret af
Danske Handicaporganisationer
(DH), tilbudt viden til dem, der
har behov for den.
Vidensnetværket indsamler,
systematiserer og formidler
viden om handicap og beskæftigelse. Det gælder alle former
for handicap og sygdomme.
Borgerne kan henvende sig
direkte, men det er især til medarbejderne i jobcentrene,
Vidensnetværket tilbyder vejledning.
Vidensnetværket er et landsdækkende og gratis tilbud, som
kan give:
■
■

dan de kan komme i beskæftigelse
Overblik over institutioner,
centre, organisationer m.fl.
på området, der kan være
relevante aktører i forhold til
handicap og beskæftigelse

Vidensnetværket samler viden
om handicap/sygdom og
beskæftigelse ét sted, så vejen
til beskæftigelse bliver mere
enkel.

Vidensnetværkets hjemmeside, www.vidensnetvaerket.dk
indeholder en lang række nyttige informationer om handicap/
sygdom og beskæftigelse.
Vidensnetværket kan kontaktes
på tlf. nr. 36 310 320, mandag
til fredag kl. 9-12, torsdag også
kl. 13-15, eller pr. e-mail:
vidensnetvaerket@handicap.dk
Vidensnetværket er finansieret
af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Viden om handicap/sygdom i
forhold til arbejdsmarkedet
Vejledning og inspiration i
forhold til, hvordan personer
kan bevare tilknytningen til
arbejdsmarkedet, eller hvor-

·
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Læserbrev

Læserbrev

Er det synd
for et barn at blive

læse-skrivetestet?
– en læsepædagogisk kommentar fra Nyt Mod
Nu har vi hørt den igen. Den
holdning, som åbenbart stadig
kan opleves i landets skoler, og
som måske er en af årsagerne
til, at forældre ofte oplever det

som en kamp at få igennem, at
deres barn skal læse-skrivetestes:
»Det er synd for barnet at
skulle testes. Det virker som et

Kragelund Efterskole
– skolen for unge ordblinde,
der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder
– 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
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stempel – det er diskriminerende.«
Nej, nej og atter nej. Det er
ikke synd, når blot det bliver
gjort på en kompetent og
respektfuld måde.
Det er tværtimod ganske forfærdeligt synd, hvis man fra
skolens side ikke gør noget. Så
går barnet rundt måned efter
måned, år efter år med en følelse af ikke at blive forstået, ikke
at blive hjulpet. For barnet ved
jo godt selv, at han eller hun
har vanskeligheder. Alle i en
klasse ved, hvor de selv ligger
fagligt, og hvor alle de andre
ligger.
Hvis vanskelighederne ikke
bliver taget alvorligt i skolen,
kan barnet få det indtryk, at han
eller hun ikke er værd at hjælpe. De psykologiske følger kan
være alvorlige: Lavt selvværd,
manglende tro på egen indlæringsevne, manglende trivsel
generelt.
At sørge for, at barnet bliver
læse-skrivetestet – og naturligvis følge op på testene med
relevante tiltag! – er at vise barnet: »Jeg kan godt se, du har
nogle vanskeligheder. Jeg vil
gerne hjælpe dig. Nu skal vi
finde ud af, hvorfor det med at
læse og skrive er svært for dig,
og bagefter gør vi, hvad vi kan,
for at det skal blive bedre.«
Lene Mølgaard og Liselotte
Kulpa
Læse-skrivekonsulenter i ‘Nyt
Mod – på at læse og skrive’
www.nyt-mod.dk

Læserbrev

Læserbrev

Hvorfor skal vi
altid testes?
Kære Ordblindebladet!
Jeg vil gerne have en debat i
gang. Hvordan det kan være, at
vi ordblinde/dyslektikere altid
skal testes? Eller sættes i misbilligelse i almindelighed – og i
vores system!
Kan det have sin rigtighed, at
vi gang på gang skal testes for
vores handicap? Er det ikke
noget diskriminerende kun at
teste ordblinde. Hvorfor tester
man ikke mennesker med høreproblemer, blinde, eller om man
er venstrehåndet, når man skal
på uddannelsesinstitutioner?
Kan det være rigtig, at undervisningsministeriet kun sætter
betingelser for test af ordblinde/dyslektikere. Hvor vil systemet hen med det, hvad bliver
det næste? At vi skal testes, når
vi er ude og handle, eller når vi
skal på wc’et?
Hvem må teste ordblinde?
Skal vi bare tage en ude fra
gaden ind. »Når, du ser sød ud,
så du får lov til at teste? Hvordan kan det være, at de fleste
dokumentationer for at være
ordblind ikke er nok?
Karin Overgaard

Svar til Karin Overgård:
Det er godt med debat i Ordblindebladet, derfor er det også
godt, når Karin Overgård skri-

ver et læserbrev under overskriften. »Hvorfor skal vi altid
testes?«.
Det er naturligvis frivilligt
om vi vil lade os teste, der er
ingen, der tvinger os til det,
men ønsker vi en speciel undervisning eller en computer, som
samfundet skal stille til rådighed, er det en stor fordel med
en test.
Der er ingen, der tvinger en
til at gå til læge, men fejler vi
et eller andet, er det da en fordel, at lægen laver en grundig
test/undersøgelse. Det er ikke
lige meget, om vi bliver opereret for blindtarmsbetændelse
eller mavesår.
Ordblindhed kan komme til
udtryk på mange forskellige
måder fra person til person,
derfor er det vigtigt med en
grundig test for at kunne tilrettelægge den rigtige undervisning. Det har været Ordblindeforeningens politik i mange år
at få udviklet gode tekst.
Staten har betalt et beløb, for
at ordblinde kan låne lydbøger
på Blindebiblioteket, men hvis
alle kunne låne lydbøger på
blindebiblioteket, ville forlagene ikke kunne eksistere,
og forfatterne ville gå fallit. Vi
må se det som en særlig service
til de ordblinde fra statens side.

Samfundet har ikke råd til at
udlevere en IT-rygsæk til alle,
så ville skatteprocenten blive al
for høj, men kan man dokumentere, at man er ordblind, så
er der hjælp at hente. Lad os se
positivt på de tests, der kan
hjælpe os.
EKR

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler er
integreret i alle fag
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog • Fysik
Biologi • Geografi
Samfundsfag • Historie
Kristendom • Sang • Idræt
Fællestime • Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv, spring,
førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, ....
Samarbejde med Handelsskole,
SOSU og Teknisk Skole om
meritgivende brobygningsforløb
for elever i 10. klasse
Mulighed for
folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve
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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Boganmeldelse

Boganmeldelse

Vejledning til
»gode tanker
– gode følelser«
De første 4-5 år af skolegangen
har stor betydning for børns
selvopfattelse. De børn, der
hurtigt lærer at læse, får selvtillid og selvværd. Nogle af de
børn, der af en eller anden
grund ikke kan lære at læse,
mister selvværd og selvtillid.
Det kan få store konsekvenser
for deres opfattelse af omverdenen. Disse børn bliver negative
over for sig selv og andre mennesker. Børnene hænger fast i
en ond cirkel, og de siger hele
tid til sig selv: »jeg kan ikke
noget« og de kommer til at
fokusere på det negative ved sig
selv.
Ønsker man at bryde den
onde cirkel, er det en god ide at
læse Paul Stallards bog: »Gode
tanker – Gode følelser«.
Bogen er en samling af materialer, hvor begreber og strategier bliver gennemgået. Citat: Ved
hjælp af de tre hovedfigurer,
Tanke Tjekkeren, Følelses Finderen og Gøre Gavtyven hjælper man børn og unge til at forstå opbygningen af kognitiv
adfærdsterapi.
Et godt eksempel på forfatterens metode er taget fra bog 2
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side 126, citat: I stedet for at
tænke: »Jeg har kun besvaret et
spørgsmål – jeg vil aldrig komme til at klare ti«, kan du bruge
positiv selvtale og sige noget i
retning af: »nu har jeg klaret
første spørgsmål – så må jeg i
gang med det næste«.
I stedet for at tænke: »Der er
ikke nogen, der taler med mig,
når vi er i byen,« kan jeg bruge
positiv selvtale og sige: »Det er
første gang, at Ronnie har sagt
noget til mig.«
At se på det positive opmuntrer børn og deres forældre til
aktivt at lede efter de positive
ting, der sker hver dag. Dette
kan især være nyttigt for de
børn og forældre, som i for høj
grad er fokuseret på det, som
barnet gør forkert, eller de ting,
som det skal være. Positiv selvtale bygger på det samme tema
og hjælper børnene til at finde
og anerkende det, de har
opnået, i stedet for at se på det,
de ikke har klaret. I stedet for at
se på det, der endnu ikke er
nået, opmuntrer man barnet til
at finde og rose sig selv for det,
det har haft succes med. At øve
sig i succes er endnu en fore-

stillingsøvelse, der er lavet for
at hjælpe barnet til at se udfordringer og vanskelige situationer i øjnene på en mere positiv
måde. Barnet forestiller sig en
udfordring så detaljeret som
muligt, men denne gang forestiller barnet sig, at det klarer
sig og får succes. (fra side 53)
Bogen er først og fremmest
skrevet for terapeuter, psykologer og psykiatere, som professionelt møder børn og unge med
emotionelle og adfærdsmæssige
problemer. Men det er min vurdering at forældre med stor
interesse for deres børns adfærd
kan få meget udbytte af at læse
den, da den er skrevet i et let
forståeligt sprog.
Paul Stallard
Vejledning til Gode tanker –
Gode følelser
Psykologis forlag A/S
Oversat af Charlotte Pietsch
EKR
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De små og store fagbøger
Gyldendal udgiver to serier,
som de kalder: De Små Fagbøger og De Store Fagbøger.
De små fagbøger er for børn på
7-11 år. De store fagbøger kan
læses af alle over 11 år. For
begge serier gælder det, at de er
skrevet i et let forståeligt sprog,
men med et fagligt indhold. På
bare 36 sider får eleverne
spændende, letforståelig og faglig viden. Billederne og de
mange tegningerne supplerer
teksten godt.
De forskellige fagområder
spænder vidt. Bøgerne handler
bl.a. om natur, fremmede lande,
gamle dage, teknik, dyreliv og
sport. Her skal der gives eksempler på tre af fagbøgerne.
I bogen om Folke-tinget og det
danske demokrati, kan du læse
om folketingets medlemmer.
Du hører også om politikernes
arbejde, ministrene og regeringen.

I bogen om Døden kan du læse,
hvad man gør i Danmark, når et
menneske dør. Hvad er forskellen på en begravelse og en
bisættelse?
Bogen om kryb-dyr fortæller
bl.a. om de danske krybdyr som
snoge, hugorm og firben.
I serien De store fagbøger
findes der bøger om: Samfund
og historie, lande og geografi,
dyr og natur, teknik og videnskab og andet. Her skal bogen
om computerspil omtales:
På ganske få årtier er computerspil blevet en underholdningsform for millioner, der
overgår film og tv. Computerspillets udvikling er historien
om en revolution. Fra de allerførste spil, som blot bestod af
lysende prikker på en tv-skærm,
til vor tids ekstremt realistiske
3D-spil.

Alle bøgerne kan benyttes til
såvel selvstændig læsning som
klasseundervisning. Desuden
vil de være velegnede til brug i
forbindelse med emnearbejde
og projektopgaver.
Døden
Af Inger Byrjalesen
ISBN 978-97-02-05589-4
Kryb-dyr
Af Peter Bering
ISBN 978-87-02-06142-0
Folke-tinget
Af Peter Garde
ISBN 978-87-02-04517-8
Computerspil
Af Jakob Stegelmann
ISBN 978-87-02-03738-8
EKR
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Fra fonemtræning
til morfemtræning
For første gang i mange år er
der udkommet en meget interessant bog, som bygger på at
lære ordblinde børn, unge og
voksne de rigtige lyde i det
danske sprog. Bogen fokuser på
at lære ordblinde de fonematiske principper (lyde) og morfemtræning (orddele) ved
afkodning (læsning).
Der er mange øvelser i bogstav-lydenes sammenhæng.
F.eks. Hvilke ord rimer ikke på
sy, ry, læ, ny? Hvilke ord har
to konsonanter af »smage« eller
»smalle«? Og hvor mange sta-

velser er der i følgende ord
æble, plante og delfin? Der er
øvelser, hvor der skal trækkes
et bogstav fra et ord. F.eks.
ordet »kloge«, som bliver til
ordet »låge« Det bærende princip i disse opgaver er lyddelen.
De mange øvelser skal skærpe elevernes opfattelse af de
enkelte ords lyde. Det er netop
her, at de ordblinde har deres
største vanskeligheder, men ved
træning og atter træning af
lydene og orddelene, får den
ordblinde skærpet lydopfattelsen.

– få hjælp med ViTal til læsning og stavning!
Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig,
og på den måde få hjælp til at læse og stave.
Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private
medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris.
•
•
•
•
•

ViTal 2.700 kroner
ViseOrd 800 kroner
ViTal og ViseOrd 3.200 kroner
ViTex (scannerprogram) 2.000 kroner
ViTal + ViseOrd + ViTex 4.700 kroner
Alle priser er inkl. moms.

Ring og bestil
på telefon 36 75 10 88
(sekretariatet)
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Materialet kan både bruges
som enkelt- og klasseundervisning. Du kan også bruge materialet og selv udbygge det med
dine egne ord.
Bogen er et skridt i den rigtige retning, men
det er meget
ærgerligt at ordene og deres lyde
ikke læses op på
den medfølgende
cd. Det ville være
et fantastisk redskab for voksne,
der sidder med
materialet selv og
øver selvtræning.
Det er så vigtigt
at indlære de rigtige lyde ved
læsning. En cd
bliver ikke sur og
træt af gentagelser.
EKR

Nyt fra kredsene

Bornholm
På Bornholm blev der afholdt
en god generalforsamling den
10. marts. Der arbejdes på at få
et møde med alle implicerede
parter om en fremvisning af
Dictus programmet, nu til
foråret 2008. På tale er også en
filmforestilling med elektronisk
lyd i en trådløs modtagere til
den enkelte bruger. Der er også
planer om et besøg af Nyt mod
ved Lene Mølgaard til efteråret.

Fyn
Vi er nogle forældre til ordblinde børn, som alle har stor erfaring med folkeskolens manglende tilbud til ordblinde børn.
Derfor har vi taget konsekvensen og har alle valgt at hjælpe
med at planlægge nogle foredrag på Fyn omkring ordblindhed. Det første foredrag var på
Nislevgård efterskole i Otterup
den 29. oktober 2007, hvor forstanderparret, Mona og Gert
Nieman, fortalte om årsager til
ordblindhed. Der var mødt 50
mennesker op til dette foredrag,
så der er mange som mangler
information om emnet. Der blev
fortalt om optagelseskravet til
Nislevgård efterskole, som er
en test fra PPR (psykologisk
test) fra kommunen hvor ens
barn går i skole. Der skal fagfolk kunne se om der er tale om

ordblindhed. Er der tale om
ordblindhed og barnet er normalt begavet, kan der søges om
optagelse på Nislevgård Efterskole, som er en speciel efterskole for ordblinde unge mennesker. Efterskolen har stor
erfaring med ordblindhed, da
skolen har 25 års jubilæum i år.
Det var en indholdsrig aften på
Nislevgård, derfor stor TAK til
alle.
Den 15. januar 2008 blev der
afholdt et foredrag på Teknisk
Skole i Odense, som alle medlemmer på Fyn var blevet inviteret til. Vejleder Lone Olsen
fortalte om grunduddannelsen
og it hjælpemidler, samt præsentere os for værkstederne på
teknisk skole.

Hermed indkaldes til foredrag og generalforsamling
den 23. april 2008 i OKs lokale i Vestergade 39, kl. 19,00 i
Odense.
Her vil Erik K. Rasmussen, fra
Roskildekredsen, fortælle og
vise lysbilleder. Han vil fortælle
om ordblindeundervisning,
hjælpeprogrammer og støtteundervisning, for både skoleelev, voksen i arbejde og for
studerende på en videregående
uddannelse. Ordblinde skal
have adgang til undervisning og
viden på lige fod med andre.
Erik K. Rasmussen er en
mand med stor erfaring, da han
selv er ordblind og hans søn
ligeså. Efter foredraget vil der
være generalforsamling. Vi
❭❭❭

Foredrag på Nislevgård Efterskole
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Sønderjylland

håber meget, at der vil møde
mange op. Der er brug for gode
ideer, til foreningens nye arrangement på Fyn. Der er hårdt
brug for alle, som vil udbrede
kendskabet til ordblindhed, da
myndighederne og fagfolk desværre ikke kender nok til ordblindhed. De er stadig i tvivl
om, hvad der skal gøres for
børn og forældrene.

Nordsjælland
Torsdag den 18. september fortalte konsulent Lis Pøhler, tidligere konsulent i undervisningsministeriet, om forældrenes rettigheder i folkeskolen, når man
har et barn, der er ordblind.
Mange forældre oplever, at love
og bekendtgørelser i folkeskolen er meget uklare. Hvilke rettigheder har man egentlig? Kan
man f.eks. kræve at få sit barn
testet?
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Vi håber at kunne fortsætte
med vore to nye tiltag – Caféaftener den 3. mandag i hver
måned og Familieundervisning
i CDORD5. I vil høre mere om,
hvordan det går med disse tiltag
i det nyhedsbrev, der sendes ud.

På et lille hyggeligt møde på
Hotel Tønderhus i Tønder fik
Ordblindeforeningen i Sønderjyland overrakt 210.000 kr. af
bestyrelsesformand for Den
Erhvervsdrivende Fond Infoko.
Viceborgmester Peter Christensen overrakte to dejlige cheks
til gavn og glæde for de ordblinde. Den ene check lyder på
152.000 kr. som er øremærket
til Ordblindeforeningens informationsmateriale på cd. På denne måde er materialet tilgængeligt for de svage læser. Fonden
havde endnu en check med på
58.000 kr. Disse penge skal
anvendes til indkøb af IT-rygsække, som virkelig gavner
mange mennesker med læse- og
skriveproblemer. Det er Susanne Cording, formand for afdelingen i Sønderjylland, der vil
tage sig af de mange penge og
fordele dem efter formålet.
Generalforsamling afholdes den
26. marts 2008.

Roskilde
Roskildekredsen afholder generalforsamling onsdag den 9.
april kl. 19.00 på Centret for
Specialundervisning, Eliasgårdsvej 7, 4000 Roskilde. Efter
generalforsamlingen fortæller
Erik K. Rasmussen om ordblindeundervisning, hjælpeprogrammer og støtteundervisning,
for skoleelev, voksen i arbejde
og for studerende på en videregående uddannelse. Ordblinde
skal have adgang til undervisning og viden på lige fod med
alle andre i samfundet.

Vestsjælland
Der blev afholdt medlemsmøde
på Slagelse Bibliotek d. 3.
marts 2008. Fremvisning af
Dictus.
Der blev afholdt medlemsmøde på Holbæk Bibliotek den
12. marts 2008. Oplæg omkring
det at anvende it-hjælpemidler
under uddannelse og i arbejde.
Generalforsamling på CSU,
Holbæk. Den nye Læseafdeling,
Lundemarksvej 24, den 31
marts 2008 kl. 20.00.
EKR
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Erhvervs- og uddannelsesrettet
– især for ordblinde

Du bliver aldrig
den samme igen

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

Samarbejde med erhvervsuddannelserne ·
Studieforberedelse · Erhvervs- og
uddannelsespraktik · 90% går videre
til uddannelse og job
KICKSTART

The true story...

Personlig coaching · Vejledning og udvikling
af handlingsplan · Mentorordning
ISÆR FOR ORDBLINDE

Effektiv ordblindeundervisning ·
Læsecomputere med skrivestøtte
FAGHORISONT

Dansk · Matematik · It · Engelsk · Teater ·
Køkken · Design · Kørekort og mange flere
HØJSKOLEN

It overalt · Rummelige værelser · Eget bad
og toilet · 5 minutter fra IC-tog og bus
LANGE KURSER

10. august - 20. december 2008 (19 uger)
11. januar - 20. juni 2009 (23 uger)
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre
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