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Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark

Landets kommuner har ansvar for specialunder-
visningen af ordblinde skoleelever.
Det bør være tydeligt for borgerne, hvad ind-

holdet og omfanget er af de kommunale tilbud.
I Skanderborg kommune har man et godt tilbud
til ordblinde elever. Det blev beskrevet på en
konference om IT og Ordblindhed.
Alle kommuner bør lægge deres undervis-

ningstilbud ud på kommunens hjemmeside.
Med en beskrivelse af indhold, timeomfang

og lærernes uddannelse. På den måde vil der
overfor borgerne være synlighed i forhold til,
hvordan den enkelte kommune har vægtet

området.
Ordblindeforeningen ser meget gerne,

at en sådan beskrivelse på kommunens
hjemmeside kan være genstand for en
faglig vurdering, så forældre ved om

deres kommune lever op til, hvad der kan
forventes af tilbud til ordblinde børn. I den
kommende tid vil Ordblindeforeningen bringe
nogle beskrivelser af ordblindeundervisningen i
kommuner, der lever op til den forventede kva-
litet.
Vi ser også meget gerne, at kommunerne

henvender sig til os med en beskrivelse af de
tilbud som findes. Vi vil så formidle den til
andre kommuner.



Foreningens sekretariat
I det forløbne år har Ordblinde-
foreningen gennemløbet store
forandringer på sekretariatet.
Juliane Øhlenschlæger, som
blev ansat som sekretariatsleder,
er nu kommet godt ind i arbej-
det. Det kan især mærkes, at
Juliane også tager sig af organi-
satoriske opgaver. Gennem
Juliane er foreningen repræsen-
teret i mange arbejdssammen-
hænge, der styrker foreningen.
Det betyder, at vi har kunnet
tage en række initiativer udadtil,
såvel som indadtil i foreningen.
Vi har blandt andet indledt et
samarbejde med Nota, det tidli-
gere DBB, om at lave nogle
filmklip til vores og deres hjem-
meside med kendte personer,
der fortæller om deres ordblind-
hed. En øget kursusaktivitet ind-
adtil i foreningen, med kurser
om: det organisatoriske og su-
perbrugerkursus i it-hjælpemid-
ler. I 2009 er der blandt andet
planlagt et kursus vedrørende
sociale og psykiske konsekven-
ser ved ordblindhed med et sær-
ligt fokus på rådgivningssitua-
tioner ved Laila Boye,
Hovedstadens Ordblindeskole.
Den daglige økonomiske drift

ligger i gode hænder hos Sanne
Erstrup, som også blev ansat i
det forløbne år. Lone Thomsen
på sekretariatet og børnerådgi-
veren Hans Henrik Roholm, har
ligeledes ydet en betydningsfuld

indsats for foreningen i årets
løb.

Børneområdet
Østre Landsret afsagde i efter-
året dom vedrørende specialun-
dervisningen af en dreng i
Helsingør kommune. Kommu-
nen blev ikke dømt i sagen.
Men dermed er det ikke sagt, at
drengen havde modtaget den
rette specialundervisning.
De sagkyndige har ikke over-

for Landsretten kunnet vurdere
om Helsingørs Kommune har
levet op til lovgivningen, da
Helsingør Kommune ikke har
udleveret faglig dokumentation.
De sagkyndige fastslår hermed,
at en WISC-test er et utilstræk-
keligt grundlag for vurdering af
en elevs fremtidige undervis-
ning. Det er tankevækkende og
muligvis ansvarspådragende fra
kommunens side, at en elev er
fraværende i folkeskolen i 6
måneder.
Efter dommen, som fik stor

faglig opmærksomhed, udtalte
professor Niels Egelund fra
Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet: Noget lignende kan ikke
ske i dag, fordi det er et krav, at
der skal ligge skriftlig doku-
mentation for de specialunder-
visningstiltag, der er planlagt.
Ordblindeforeningen finder

det højst upassende og ulovligt i
henhold til forvaltningsloven, at
Helsingør kommune, udtalte sig

om barnet i tv. Kommunale
myndigheder har tavshedspligt i
personsager.

Rådgivning
Børnerådgiveren har hjulpet en
lang række forældre til ord-
blinde børn. Blandt børnene, der
bliver hjulpet via vores rådgiv-
ning, har en del har fået med-
hold i klagesager i klagenævnet
for vidtgående specialundervis-
ning. Mange er blevet henvist til
relevant ordblindeundervisning
blandt andet på Ordblindeinsti-
tuttet. En oversigt over sagerne,
som børnerådgiveren har haft i
2008, viser at det er på et sent
tidspunkt i børnenes liv, de får
den relevante hjælp.
Det er en kendsgerning, at vi

kun hjælper en meget lille del af
de børn, som ikke får et relevant
tilbud. Der en store mangler og
uensartethed i de tilbud, som
kommunerne giver de ordblinde
elever.
Forældre til ordblinde elever,

der modtager særlig tilrettelagt
specialundervisning, kan frit
vælge skole. Det betyder, at for-
ældre kan flytte deres barn hen
til den kommune, som har et
mere egnet tilbud. Hjemkom-
munen skal ikke spørges, foræl-
drene har ret til at vælge frit, og
hjemkommunen skal betale den
pris det koster, at have barnet
gående i en anden kommune –
uanset om det er en merpris for
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hjemkommunen. Den modta-
gende kommune skal blot sige
om de har plads. Lovgivningen
om frit skolevalg er klokkeklar.
Vi ved dog, at der er nogle kom-
muner, der prøver at undslå sig
dette.
Ordblindeforeningen arbejder

med et politisk forslag, der skal
sikre, at forældre til ordblinde
elever får en kommunal klage-
adgang, der ligner det klage-
nævn, som ligger under
Undervisningsministeriet. Kla-
genævnet skal være uafhængigt
af den lokale kommunalbesty-
relse. Samstemmende er ordfø-

rerne fra de politiske partier på
børne- og folkeskoleområdet på
Christiansborg meget interesse-
rede i at styrke ordblindeunder-
visningen.

Ungeområdet
En arbejdsgruppe i Vestsjælland
har arbejdet med at undersøge,
hvordan unge ordblinde på er-
hvervsuddannelserne klarer sig.
Der har været afholdt lokale
konferencer, og temaet vil blive
taget op på den kommende
landsdækkende konference
Ord09. Arbejdsgruppen har
skrevet artikler om deres ar-

bejde til Ordblindebladet.
Ungegruppen har mødtes en

del gange i det forgangne år.
Har arbejdet med struktur og
politisk nytænkning. Har arbej-
det med nye ideer til medlems-
hvervning, flyers samt brugen
af Facebook. Der er oprettet to
profiler her: »Ordblinde/dyslek-
siforeningen i Danmark« samt
»De Unge Ordblinde« med
links til vores hjemmeside.
Denne gruppe har for tiden 200
brugere.

Ord09- konference om
læsevanskeligheder
Foreningen har deltaget sam-
men med en lang række samar-
bejdspartnere blandt andet
Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed, Ordblindeinstituttet,
Hjælpemiddelinstituttet, Hoved-
stadens Ordblindeskole, Ord-
blindeefterskolerne og 3F, i
planlægningen af konferencen
»Ord09«, en konference om læ-
sevanskeligheder, der afholdes
den 19.-20. august 2009 i Kø-
benhavns Kulturcenter. Der bli-
ver tale om en konference med
oplæg fra internationale læse-
forskere, men også oplæg fra
medlemmer af ordblindefor-
eningen. Foreningen vil ligele-
des have en stand på konferen-
cen.

De nationale test og
ordblinde
Ordblindeforeningen tog i maj
initiativ til, at Undervisningsmi-
nisteriet burde lave en lærervej-
ledning angående børn med
læsevanskeligheder i forbin-
delse med de nationale test.
Denne idé synes Undervisnings-

Formandens og bestyrelsens beretning 2008

6 Ordblinde Bladet 1·2009

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder

Årsmøde
lørdag den 16. maj 2009 kl. 13.00
i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3,
5500 Middelfart

med følgende dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af de 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 formand og to bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt
til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet.

Foreningens regnskab og budget kan ses på hjemmesiden:
www.ordblindeforeningen.dk.



ministeriet var rigtig god. I ja-
nuar har to fra Ordblindefore-
ningen, en fra DVO og en fra
Nationalt Videnscenter for Læs-
ning siddet og struktureret og
formuleret en vejledning, til te-
sten i dansk/læsning, men også
om læsevanskeligheder i for-
hold til test i andre fag.
De nationale test indeholder

rigtig mange muligheder for, at
børn med ordblindhed,kan tage
testen med meget stor tilgænge-
lighed. I vejledningen har vi så-
ledes beskrevet for lærerne,
hvordan man kan forberede te-
sten, hvordan man med fordel
kan gennemføre den og ikke
mindst, hvordan man efterbe-
handler resultaterne og hvordan
man kan give respons til eleven
og forældrene. Dette arbejde er
særdeles vigtigt, og vi glæder os
til at høre tilbagemeldingerne,
når der i marts har været en pi-
lotfase for en ny omgang af de
nationale test.

Ordblindebladet
Bladet har bragt en lang række
artikler, der giver ordblinde og
fagpersoner indsigt i de mulig-
heder, som i dag findes for men-
nesker med ordblindhed og
deres pårørende. It-hjælpemid-
ler er godt beskrevet i bladet, og
det er lykkedes på lokalt plan, at
opbygge it-caféer, hvor udstyret
vises til potentielle brugere.
Bladet er også talerør for de for-
ældre, som oplever, at deres
børn ikke har fået et relevant
undervisningstilbud i deres
hjemkommune. Det er vigtigt,
at bladet er talerør, både for den
berettigede utilfredshed og for
de faglige tiltag, som gør men-

nesker med ordblindhed mere
selvhjulpne og selvstændige i
forhold til at leve i et videns-
samfund. Bladet er mangfoldigt
og drives med en god økonomi.

Kommunikation/Presse
Pressen har fulgt op på såvel
den gode, som den mindre gode
personlige virkelighed. Ordblin-
deforeningen ser det, som et
særdeles gode at problematik-
kerne bliver drøftet i det offent-
lige rum. Tabuer ses ofte skifte
farvetoner, når pressen omtaler
handicappet dysleksi – en an-
derledes accept, anderledes ind-
sigt og viden samt forståelse af
et besværligt handicap. Herom
ytrer sig mange lægfolk i debat-
ten og tolkninger, som at dum-
hed og dysleksi ikke er
synonymer (tabuet). Det er til
gavn og glæde for os alle.

Det nordiske arbejde
TomWest, vores repræsentant i
det nordiske arbejde, har delta-
get i Nordisk konference og
møde på Færøerne. I 2009 skal
den nordiske konference foregå
i Danmark og der er godt gang i
planlægningen. I Ordblindebla-
det 1/09 kan man læse mere om
mødet på Færøerne.

EDA
Lars Sander, repræsentant for
EDA, beretter: I forhold til EDA
(European Dyslexia Associa-
tion) har året indeholdt såvel
positive som mindre positive
elementer.
For at starte med det sidste.

Det er stadig ikke lykkedes at få
de sidste formelle detaljer om
den vedtægtsændring, som

ifølge Belgisk lov skal gennem-
føres, for at foreningen stadig
kan fremstå som en lovlig for-
ening. Vi håber, vi kan få de sid-
ste detaljer på plads i maj, hvor
EDA holder sin 2010 general-
forsamling i Bruxelles.
På positivsiden tæller, at det i

det forgangne år er lykkedes,
dels at blive fuldt medlem af
EDA (European Disability
Forum), den Europæiske handi-
caporganisation, og dels at blive
accepteret af UNESCO som det
de kalder »NGO in official rela-
tions with UNESCO«. Det er
positivt at foreningen på denne
måde er blevet accepteret som
europæisk repræsentant for ord-
blinde. Konkret hvilke mulighe-
der der følger med, skal vi som
bestyrelse for EDA til at finde
ud af.
Endelig skal det nævnes, at

EDA er gået i samarbejde med
KHBO - en højere læreranstalt i
Brügge, Belgien, med det for-
mål, at gennemføre EDA’s 3.
flersprogede konference om
dysleksi og dyskalkuli. Planlæg-
ningen er netop indledt og kon-
ferencen bliver afviklet i
slutningen af april 2010.
Oplysninger kan findes på føl-
gende hjemmeside:
http://khbo.be/eda-khbo-dysle-
xiaconference.

Ordblindeprisen
Vindmøllefabrikken Vestas
modtog årets Ordblindepris.
Virksomheden har taget initiativ
til at lægge kompenserende it-
programmer ind på alle virk-
somhedens computere og er
hermed blandt de første af dan-
ske virksomheder, der for alvor
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tager læse-staveproblematikker
alvorligt. Det var fællestillids-
mand Kaj Andersen, Vestas
Vindblade i Tim, der tog initiati-
vet og det blev øjeblikkelig bak-
ket op af virksomhedens
ledelse, med direktør Ditlev En-
gels begrundelse, at for virk-
somheden er der tale om en
investering i fremtiden, som
både kan ses på den sociale og
den økonomiske bundlinje.
Pilotprojektet »A-Å - 28 skal

der stå« er forankret ved Huset
Venture. Vestas deltager i pro-
jektet og oplever en banebry-
dende effekt af det danskudvik-
lede software IRIS. Nu køber
virksomheden it-rygsække til
sine ansatte for et millionbeløb
og har indtil videre uddannet 35
sprogmentorer, der skal støtte
og motivere de kollegaer, der
har problemer med at læse og
stave. 25 tillidsfolk har allerede
deltaget i uddannelsen til men-
torer. På ¾ år har 160 menne-
sker med læse-stavevanskelig-
heder deltaget og 17 står på
venteliste.

Nye aktiviteter
På sidste års Årsmøde foreslog
de delegerede flere tiltag – nye
aktiviteter, nye mål for det kom-
mende år. Ordblindeforeningen
har i årets løb fulgt op på mange
af disse mål. Året har været
præget af åbenhed for nye im-
pulser og ideudvikling. �

Og det er meget passende, for det
er i høj grad hans fortjeneste, at
vindmølle-giganten nu belønnes
for at have gjort en særlig indsats
for ansatte med læse-staveproble-
mer. Kaj Andersen er fyldt 68, og
egentlig skulle han være gået på
pension. Men sidste år indledte han
en kamp for at skaffe bedre forhold
for ordblinde kolleger.
Direktør Ditlev Engel bakkede

ham op. Vestas fik prisen, fordi
Tim afdelingen har lavet en ord-
ning med interne mentorer, der
laver it-kurser for deres ordblinde
kollegaer. Projektet har været så
stor en succes, at det nu skal ud-
bredes til resten af koncernens af-
delinger. Direktøren overvejer
endda at udbrede det til koncer-
nens medarbejdere i resten af ver-
den.
De ordblinde på Vestas, der mel-

Ordblindeprisen
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Vindmøllevirksom-
heden Vestas fik
Ordblindeprisen for
2008.
På en konference i
Kolding »IT i Job«
overrakte formanden
for Ordblinde/
Dysleksiforeningen
Hans Pauli
Christiansen, prisen
til Kaj Andersen, Tim
afdeling på Vestas

Her modtager Kaj Andersen,
Vestas, i midten, Ordblindeprisen af
formand for Ordblindeforeningen
Hans-Pauli Christiansen th. og
forbundsformand Poul Erik Skov

Christensen fra 3F tv.



der sig til projektet, får udleveret
it-udstyr til 20.000 kr. plus en uges
kursus til at lære at bruge udstyret.
Når Vestas vælger at ofre ressour-
cer herpå, er det fordi virksomhe-
den håber, man på den måde kan
undgå dyre fejl.
»Programmet IRIS-Ordbank

hjælper simpelt hen de ordblinde
med at formulere sig på skrift«.
Sådan skrev TV/MIDT-VEST i
deres introduktion til et program
om ordblinde Villy Hansen. I pro-
grammet fortæller Villy omVestas-
projektets store betydning for ham
– både på arbejde og i privatlivet.
Villy Hansen udtaler til

TV/MIDT-VEST: »Den største
hjælp får jeg af hjælpeprogram-
merne på computeren, når jeg skal
skrive mine mail. Jeg har ofte brug
for at sende en mail til mine kolle-
gaer. Min arbejdsgiver beder mig

tit sende en mail, når jeg har givet
udtryk for noget her på fabrikken,
der kan blive bedre. Så siger de,
’kan du ikke lige sende en mail og
uddybe det’.«
Hvis man ikke involverer sig i

noget, behøver man ikke at skrive
og tage stilling til noget, men hver
gang man vil give udtryk for sin
holdning og mening, så er man
nødt til at skrive noget, og så fore-
går det på computeren. Folk siger
tit til mig: send lige en mail. Det er
noget af det værste man kan blive
udsat for som ordblind. Du er nær-
mest handlingslammet, men med
det nye hjælpeprogram IRIS-ORD-
BANK, har vi ordblinde samme
muligheder, som alle andre der kan
læse og skrive.
Det var svært at stå frem og for-

tælle, at jeg er ordblind. I begyn-
delsen fik jeg svedeture, men mine

kollegaer har været utrolig hjælp-
somme. Nu får jeg meget mere
hjælp. Det er et utroligt godt initia-
tiv Vestas har gjort her. Det at have
og bruge IRIS-Ordbank, giver
mere livskvalitet både på arbejds-
pladsen og i det private liv. Jeg har
nu også fået en mulighed for at
blande mig i foreningslivet«.
I en senere udsendelse i

TV/MIDT-VEST udtaler Ditlev
Engel: »At 20.000 kr. er ingenting
sammenlignet med bedre arbejds-
liv og fritidsliv og mere livskvalitet
og forhåbentligt samtidig en ge-
vinst for arbejdspladsen«. Det må
siges at være en humanistisk hel-
hedsorienteret tankegang.
Det er vel i bund og grund

egentligt et ligestillingsspørgsmål
for arbejdsgiverne og derfor kan
Ordblinde/dysleksiforeningen håbe
på, at flere arbejdspladser i fremti-
den vil skele til Vestas-modellen!

Her kan du læse eller høre mere
om projektet: http://www.tvmidt-
vest.dk/indhold/vestas-mentorer-
hj%C3%A6lper-ordblinde
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– Som læsevejleder og specialun-
dervisningslærer tester jeg klas-
serne i læsning en gang om året.
De elever, der har vist tegn på læ-
sevanskeligheder, bliver derefter
testet individuelt. Jeg vejleder også
lærerne, hvis de har ordblinde børn
i deres klasse. Det er vigtigt, at
ordblinde børn sidder rigtigt i klas-
sen, at de tydeligt kan se tavlen og
høre, hvad læreren siger. Det er
også vigtigt, at ordblinde elever får
ekstra tid og gode, strukturerede
rammer for det arbejde, de skal ud-
føre.
Allerede i børnehaveklassen bli-

ver børnenes sproglige udvikling
fulgt og observeret, og efter efter-
årsferien i 1. skoleår tilbyder speci-
alcentret de børn, der har det lidt
svært med bogstaverne, et bogstav-
kursus med begyndende læsestrate-
gier. Denne indsats er forebyggen-
de og redder mange børn fra at
opleve, at de får nederlag med de-
res læsning. Et efterfølgende læse-
kursus for hele klassen med læs-
ning en time hver dag i tre uger
giver de fleste børn et rigtig godt
skub.

I maj måned tester vi alle børn i
1. klasse med en ord-stillelæs-
ningstest, OS64. Testen kan spore
os ind på de børn, der stadig har
behov for særlig støtte og opmærk-
somhed i læseindlæringen. For
disse børn fortsætter støtten med
timer i specialcentret, hvor vi føl-
ger dem tæt. I slutningen af 2.
klasse og i resten af skoleforløbet
bliver alle klasser testet mindst én
gang om året, så vi hele tiden kan
være opmærksomme på børn og
klasser med behov for en ekstra
indsats. Børn med store læsevan-
skeligheder bliver i god tid indstil-
let til nærmere undersøgelse ved
PPR. I begyndelsen af 3. klasse
kan psykolog og læsekonsulent
konstatere, om læsevanskelighe-
derne skyldes ordblindhed. Foræl-
drene bliver grundigt orienteret før
og efter undersøgelserne.
Det betyder meget, at jeg har en

rigtig god kontakt til forældrene.
Ofte er den ene forældre ordblind
og har som følge heraf måske haft
en dårlig skolegang. Det kan gøre
ondt på forældrene, hvis de frygter,
at deres barn skal igennem den

samme vanskelige proces. Det er et
følsomt emne, som jeg er meget
opmærksom på.
Når et barn kommer i special-

centret, som vi hos os kalder
Oasen, er det af stor betydning, at
jeg får skabt gode relationer både
til barnet og dets forældre. Børn
med store læsevanskeligheder
kommer nemt til kort og oplever
nederlag i forhold til, hvad deres
klassekammerater kan, og derfor
skal undervisningen i Oasen foregå
i en rolig og tryg atmosfære, hvor
børnene oplever, at de har det rart
og sjovt! Det er vigtigt, at de krav,
der stilles til barnet, er nøje tilpas-
set barnets niveau. Læreren må
ikke stille større krav end dem,
barnet kan honorere, og barnet får
løbende at vide, hvad det skal ar-

Den gode lærer
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DDeenn  ggooddee  llæærreerr
Det er vigtigt at sætte den gode lærer i fokus. »Den gode lærer« er en, der har
stor viden og stor indføling for børn med læse- og skrivevanskeligheder. Det
kræver megen tålmodighed at gentage og gentage en læreproces, som andre
lærer uden vanskeligheder. Læreren må have en stor »værktøjskasse« med
mange strategier, så hun kan finde frem til den rigtige undervisningsmetode for
hvert enkelt barn. Det kræver, at hun kan motivere barnet og bevare dets
virkelyst. En sådan lærer har Ordblindebladet fundet i Kirsten Eskildsen fra
Vejle. Kirsten er læsevejleder på Mølholm Skole

»Den gode lærer«
Kirsten Eskildsen

fra Vejle. Kirsten er
læsevejleder på
Mølholm Skole



bejde hen imod. Når jeg ser, at bar-
net er gået lidt frem, laver jeg en
lille test, og alle små fremskridt
bliver synliggjort og rost, så barnet
hele tiden oplever små sejre, og at
det kan. 
Bøgerne skal have gode billeder,

som vi sammen kan tale om, og
som understøtter en overskuelig
tekst med enkle sætninger. Til de
små børn bruger jeg bl.a. bøger fra
Intervention Press, Maaholm,
Kiwi-bøger og til ordblinde børn
ofte et ældre læsebogs-system,
Maria og Martin, som bygger på
helhedslæsning, der er lettere at
håndtere for dem. I en hel sætning
bliver de enkelte ord understøttet
af en mening. 
Computeren indgår som en vig-

tig del af undervisningen. Hvis et
barn har store læsevanskeligheder
eller er ordblind, får det sin egen
computer i klassen. Ved hjælp af
en usb-nøgle kan barnet tage sit ar-
bejde med hjem og arbejde videre
her. Skriveprogrammmet får barnet
til hjælp, både på skolen og der-
hjemme. Vi bruger dette system
som alternativ til den såkaldte it-
rygsæk, idet det er billigere og
ifølge vores it-mand mindre sår-
bart. Til de små elever bruger jeg
programmet Skrivestøtte, som sko-
lerne får gratis fra Vejle Kommune.
Til de større børn bruger vi CD-ord
med elevlicens, som skolen selv
indkøber. Begge programmer er til
stor gavn for ordblinde børn, både
når de skal læse og skrive. Der er
programmer med ord-forslag, og
der er programmer til oplæsning.
Det er vigtigt, at børnene allerede
fra anden klasse bliver fortrolige
med computeren. De skriver små
historier, og de lægger billeder ind,
som understøtter teksten. Det er

vældigt motiverende selv at kunne
lave sin egen bog med flotte farve-
billeder i, læse den højt for klas-
sen, vise den frem og måske bruge
den som julegave til mor og far. 
For børn der har svært ved at se

forskel på »b« og »d«, bruger jeg
tegninger og huskesætninger som:
Bagermester Basse bager boller, og
derfor har han en tyk mave eller
sætningen om »d«: Dora Danse-
pige danser (med sin store bagdel).
Nogle børn kan ikke kende forskel
på »ø« og »å«, – jeg tegner og
lærer dem sætningen: Øksen klø-
ver »ø« eller bruger rim og remser. 
Ordblinde børn har det svært

med bogstavernes lyde, og derfor
laver jeg mange forskellige lyd -
øvel ser afpasset efter barnet og
dets alder. Til lydtræningen med de
små elever bruger vi bl.a. et lille
hjul, som vi kalder Rullemarie. 
Jeg arbejder meget bevidst med

at give børnene værktøjer og stra-
tegier til at angribe svære ord. På
et bogmærke har jeg noteret 13

strategier, blandt andet lydstrate-
gier, orddelingsstrategier (stavel-
sesdeling, morfemdeling,
orddeling efter -ng, -nd), hvor lyd-
delen bliver koblet på. Strategierne
lærer jeg børnene funktionelt,
mens de læser og skriver, og foræl-
drene ved, hvilken strategi vi arbej-
der med her og nu.
Børnene skal læse hver dag,

også i ferierne, og forældrene bli-
ver bedt om også at læse højt for
børnene. Dansklærerne og jeg be-
stræber os på via biblioteket at be-
stille lydbånd medmere. For en
ordblind er det et hårdt arbejde at
lære at læse; men der er ingen vej
uden om. 
Det er en stor glæde for mig at

arbejde med ordblinde børn, og det
er en oplevelse at være med, når et
ordblindt barn er i færd med at
knække koden og begynder at
læse. Jeg har undervist elever helt
fra første klasse, – børn, jeg næsten
ikke turde tro på, kom til at læse.
Pludselig begynder de at læse, og
solen skinner på dem. 
Desværre kan vi ikke nå alle

elever. I år blev vi udsat for en be-
sparelse på 25% af specialunder-
visningstimerne. Det betyder, at
nogle elever ikke får den undervis-
ning og støtte, som de har krav på
og behov for. Alle børn med læse-
vanskeligheder har krav på ekstra
støtte; men desværre bruger de lo-
kale politikere forskellige styrings-
modeller for at holde udgifterne til
undervisningen nede. Det er efter
min mening en meget dårlig bespa-
relse. Dels går det ud over det en-
kelte barn, dets livskvalitet og
mulighed for læring, og på længere
sigt kan besparelsen blive en væ-
sentlig større udgift for samfundet.
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Har du læse og stave-
vanskeligheder - så er vi skolen,

der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• Små niveaudelte hold i dansk, 

matematik og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• 10. klasses meritgivende

brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22

E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk



Derpå blev vi inviteret til et afkla-
rende møde i skolestyrelsen i au-
gust – her fremlagde vi vores idéer
og skolestyrelsen syntes ligeledes,
at det var nogle gode idéer. 
Vi har været meget begejstrede

for, at vores idé er blevet løftet ind
i skolestyrelsen, og nu har resulte-
ret i at fem personer har været
samlet i skolestyrelsen i tre dage
her i det nye år. To repræsentanter
fra Ordblindeforeningen, Stella
Steen gaard og Juliane Øhlenschlæ-
ger samt Mia Finnemann Schultz
fra Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed, Kirsten Friis Larsen fra
National Videnscenter for læsning
og fra Undervisningsministeriet
Lis Pøhler.
I løbet af tre intense dage blev

gruppen sat grundigt ind i systemet
og tankerne bag de nationale test
og blev præsenteret for mange ek-
sempler på opgaver. Derpå havde
vi to dage, hvor vi skrev en konkret
vejledning til lærere, som skal gen-
nemfører de nationale test.

Vejledningernes opbygning
Vejledningen til læreren angående
børn med læsevanskeligheder bli-
ver en af fire vejledninger angå-
ende børn med særlige behov.
Vores arbejde bestod i at lave

vejledninger angående læsevanske-
ligheder. I vores arbejde med at
strukturere denne vejledning fik vi
også lavet en skabelon til de tre re-
sterende vejledninger. Desuden fik
vi lavet en generel vejledning til
lærere om, hvordan man skal tage
hensyn til børn med særlige behov
i forberedelsen, gennemførslen og
efterbehandlingen af testen.
Vejledningen er bygget op, såle-

des at lærere kan bruge den kon -
kret, som tjekliste inden de går i
gang med de nationale test. Der-
næst er der beskrevet, hvilke fald-
grupper der er i selve testen, og
hvordan man bedst muligt støtter
eleven i den konkrete gennemfør-
sel af de nationale test. Efter te-
stens gennemførsel er der for
læreren en efter behandling af de

indkomne data. I vejledningen er
beskrevet nogle elev-cases, som
skal vise fem typiske eksempler
på, hvordan resultaterne kan vise
sig, og hvordan man så skal tolke
dem. Sidst, men ikke mindst, er
der blevet produceret nogle stan-
dart formuleringen, som lærere kan
bruge til at give forældre respons,
hvis deres barn har, eller viser sig
at have læsevanskeligheder.
Denne vejledning kommer til at

betyde, at der ikke er nogen und-
skyldning for lærere til ikke at
vide, hvad de skal stille op med
elever med særlige behov. Vejled-
ningen kommer også til at betyde,
at elever, der måske ikke er opda-
get som ordblinde, eller andre ele-
ver med læsevanskeligheder, in di-
rekte kan blive opdaget. Dette sker
ved, at testen viser, at der indenfor
nogle meget konkrete områder vil
være svagheder, og i vejledningen
vil der derfor stå, at det anbefales,
at man får denne elev yderligere
testet. Juliane Øhlenschlæger

Vejledning til de nationale test for børn med læsevanskeligheder
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de nationale test for børn med
læsevanskeligheder

I maj 2008 sendte Ordblindeforeningen en forespørgsel til Skolestyrelsens Kontor for
 Afgangsprøver, Test og Evaluering. Vi spurgte om muligheden for at benytte de nationale test
som lejlighed til at lave en vejledning til lærere. En vejledning som skulle have fokus på gode
råd til, hvordan elever med særlige behov kan gennemfører disse test. Yderligere syntes vi,
det var vigtigt at tænkte gennemførslen af testene som tre stadier. Der er en vigtig proces i at
forberede testene for børn med særlige behov, og at gennemførslen sker på de præmisser,
som eleverne er vant til i den normale undervisning. Og sidst, men ikke mindst, at efterbe-
handlingen af test-resultaterne tog højde for eventuelle læsevanskeligheder

Vejledning til



Fredag kl. 9.30 startede formanden
Anne-Karin Kjeld med at byde vel-
kommen til over 30 personer, der
var kommet fra mange af de 18 øer
på Færøerne, og kunne fortælle at
ordblindeforeningen på Færøerne
blev startet i 2001 og nu har 100
medlemmer med en stor tilgang
hvert år. Indtil 2006 fik man ingen
penge fra landsstyret, så forenin-

gen blev drevet og undervisningen
blev lavet for initiativtagernes egne
midler. Nu får man en lille smule
penge, som dog slet ikke rækker til
driften. Det er stadig svært at få
visse myndigheder til at acceptere,
at der overhovedet findes ordblinde
på Færøerne. Foreningen rådgiver,
oplyser om loven, der gælder for
ordblinde, og ikke mindst står for

undervisningen af ordblinde. Et
stort arbejde for de få frivillige
ildsjæle.

Talepædagog og speciallærer
Doris Hansen talte om, at vi er
født med en trang til at kommuni-
kere. Hun gav gode råd til foræl-
drene, når børnene er små, såsom
at lave sproglege og at gentage or-

Nordisk konference
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Nordisk
konference 

med efterfølgende Nordisk Møde 
i dagene 24.-26. oktober 2008 på Færøerne

På det nordiske møde i Island i 2007 påtog Færøerne at holde mødet i
2008. Det var en dristig beslutning da ordblindeforeningen er meget ny på

Færøerne. Man må sige at de levede op til alles forventninger. En
fantastisk gæstfrihed og en vilje til, at vi alle skulle opleve det færøske

folk og skikke på bedste vis
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dene rigtigt, når børn starter med at
lære at tale. Børn lærer sprog ved
at hjælpe sine forældre med at ar-
bej de ude og inde. TRAS er nu
oversat til færøsk. Tidlig sproglig
opmærksomhed og dermed tidlig
opdagelse, det er vigtigt for lærer -
ne at være opmærksom på elevens
indlæringsmulighed.

Formanden for Ordblinde/Dyslek-
siforeningen i Danmark Hans-
Pauli Christiansen, fortalte om
politiske problemer med at starte
en ordblindeskole på Færøerne,
som skal ligge i Torshavn. Det er
meningen, at Ordblindeinstituttet i
Danmark skal undervise lærerne

og stille deres viden til rådighed
for skolen. Ønsket er, at der skal
være ansat 8-10 lærere på fuldtid.
Driften af skolen med cirka 40 ele-
ver, alle med svære ordblinde pro-
blemer, skal være hele Færøernes
anliggende.
På voksenområdet vil man også

starte langsomt op. Man skal tro
på, at det nytter noget at arbejde
med sin ordblindhed, også som
voksen. På Færøerne er der 25%
med læse/staveproblemer, derudaf
er der cirka 5% ordblinde og der-
udaf er 2% svært ordblinde.

Læseforsker og læsevejleder Karo-
lina Matras udtalte, at det var vig-

tigt at følge op på det arbejde, der
gøres i klasserne for de ordblinde,
så man kan undgå det nederlag, der
ellers vil komme. Karolina, hvis
færøske var for mig totalt umulig
at forstå, sætter en ære i at lave
 fær øske ord for alle begreber og
alle danske ord. 

Maibritt Holm Andersen fortalte
om de læse- og skrivesvage på
 Fær øerne, der har god hjælp af
programmet Dictus.

Formanden for den Færøske lærer-
forening, Magnus Tausen er en ung
lærer, som interesserer sig for un-
dervisning af de ordblinde. Han

Nordisk konference

14 Ordblinde Bladet 1·2009

– 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)



påpegede vigtigheden i at have et
godt fundament for at opnå et godt
resultat. Fundamentet skal mindst
bestå af et godt samarbejde mellem
skolen, eleven og forældrene.

Formanden for ordblindeforenin-
gen på Færøerne Anne-Karin
Kjeld og den mangeårige ildsjæl
Hallgerd Arge Hansen. Disse to
damer er nogle af dem, der har viet
en stor del af deres liv til de ord-
blinde på Færøerne. Deres entusi-
asme og gå-på-mod må inspirere
mange. Det er fantastisk med hvil-
ken varme, arrangement, gå-på-
mod og kærlighed disse to ar bej-
 der. De fortalte om it-rygsækken,
der giver en god hjælp til de bruge-
re, der sætter sig ind i hjælpepro-
grammerne. De to damer er med til
at teste læsesvage elever, de under-
viser eleverne og under viser lærer-
ne i, hvordan man skal undervise
de ordblinde. Man åbner skolen 
kl. 12.00 og fortsætter ofte til 
kl. 22.00. Kaffe, kage, frugt og
mad betaler de også selv. Der un-
dervises i grupper af to timers va-
righed. Man underviser børn, voks-
ne og forældrene. Der er venteliste
på at komme ind på skolen. Man
har lige fået et færøsk tale- og sta-
veprogram, som man er meget glad
og stolt af. Det er et stort problem
at få godt undervisningsmateriale
med så lille et sprog som det færø-
ske. De mener de svageste elever,
som mange gange er dygtige, skal
have en mulighed. Der er lige be-
vilget 300.000 kr. på finansloven
til værktøjer og undervisning. I
mange år har man selv betalt for
dette. Der er nu otte tilknyttet sko-
len. Arbejdet med at lave foto, film
og modellere har åbnet for børne-
nes tillid og selvværd. Man arbej-

der også med den nye hjemmeside
www.ligetil.nu, som er velegnet for
læsesvage.
Man har lige nu på Færøerne

fået 40 pc’ere til de svageste børn,
så nu ønsker man at alle disse børn
også får en it-rygsæk derhjemme,
så de med et usb-stik kan tage ar-
bejdet med hjem for at fortsætte

øvelser ne. Noget nyt er også, at
man nu må bruge programmet Dic-
tus til eksamensopgaverne.
Efter en lang dag og til tider

med besvær med sproget, var det
godt med en rask gåtur ud i den
fantastiske storslåede natur. Et vel-
dækket bord ventede os med en
hyggestund bagefter.

Nordisk konference
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Her ses fra venstre Anna
Karin Kjeld formand på
Færøerne og Laila
Egholm bestyrelsesmedlem
på Færøerne.    
De har netop modtaget
»Ordblindhed – en
håndbog til forældre« fra
Danmark

Det nordiske møde
startede den 25. oktober med en velkomst af formanden for
ordblindeforeningen på Færøerne Anna-Karin Kjeld. En
præsentations runde, hvor vi fik muligheden for kort at

fortælle lidt om os selv og vores arbejde.

Marianne Grønner fra Norge lagde
ud med at fortælle om deres arbej -
de. Man er nu 6.000 medlemmer,
og arbejder meget med kurser og
hjælpemidler. Man kræver ved
større og længerevarende hjælp, at
man er medlem af ordblindefore -
ningen. Man ønsker at skabe øget
fokus på, og mere hjælp til de ord-
blinde. Nye undersøgelser viser, at
der er megen ordblindhed blandt
de rige i de arabiske lande, grun-
den skulle være at familierne gifter
sig ind i hinanden. Pc’ere er lige så
vigtig for en ordblind, som en stok
er for en blind, men man må stadig
ikke beholde sin pc fra skolen til et
eventuelt videregående skoleforløb

i Norge. Engelsk er det vigtigste 2.
sprog og derefter kommer tysk.

Gudmundur S. Johansen fra Island
sagde: Vi er ikke kommet så langt
endnu, men vi er godt på vej. Vi
har været uden for nu i lang tid,
men Toms brev fra den danske ord-
blindeforening til den Islandske
undervisningsminister har bevæget
noget, så nu går det meget stærkere
end før. Vi på Island står stadig
uden for sammenslutningen af han-
dicaporganisationer. Det vil vi gøre
noget ved. At være ordblind er et
kompliceret problem. Der er
mange måder at hjælpe de ord-
blinde på, en af de nye ting som er
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kommet, er metoden Daivis, der
også er meget populær i England.
Det er en kamp at få penge til sko-
lernes specialundervisning, men vi
håber snart at kunne starte den før-
ste ordblinde skole op på Island.
Vi regner med, at der på Island

er cirka 6% egentlige ordblinde, og
cirka 18% der er dårlige læsere og
skrivere af en eller anden årsag.
Foreningen bruger megen tid på at
skrive til myndigheder og skoler
for at gøre opmærksom på, at der
er mange, der ikke får den hjælp i
skolerne, som de burde have. Vi får
ingen penge fra regeringen, men vi
»lever« af penge fra fonde og pri-
vate, så når vi tager den økonomi-

ske situation i betragtning på Is-
land, vil vi prøve at tjene vores
penge på for eksempel at lave
bøger på cd. Der arbejdes på at
lave en dysleksidag, hvor man sæt-
ter røde mærker i bøgerne som et
ordblindesymbol.«

Airi Valkama fra Finland havde,
som altid, en mængde spændende
materiale med, der i årets løb var
udgivet i Finland. En del af mate-
rialet var også på svensk. Der er nu
17 foreninger, som arbejder for de
ordblinde, hvoraf den største er
Finder. Her er der ansat en person
på projektpenge og syv fastansatte
på kontoret. Her bliver også lavet

kurser med 7-10 personer ad gan-
gen i matematik, finsk, dans, moto-
rik, og kurser for lærere. Der bliver
også holdt kurser for utilpassede
unge, med et lille selvværd, og
som har troet, at de var dumme.
Det største projekt, som nu har lø-
bet i fire år er læserådgivningen. 

Der er også fire pilotprojekter,
hvor alle kan komme og få hjælp
med alt muligt. Regeringen har i de
sidste år givet færre penge, så det
giver problemer fremover med at
holde det høje niveau, som vi har
haft. En gruppe er i gang med at
finde ud af, hvordan det vil være
bedst at lære. Målet er, at alle sko-
ler og arbejdspladser skal have en
ekspertgruppe til at finde personer
med problemer i alle retninger.
Projektet »Læsebussen« beviste, at
der er mange steder i Finland, hvor
man overhovedet ikke vidste noget
om ordblindhed, men det er svært
at vide, hvor megen gavn Læsebus-
sen har givet.

Anne-Karin Kjeld fra Færøerne
gav et resume over det de fortalte
dagen før og tilføjede, at de havde
været på mange skoler, tekniske
skoler og arbejdspladser for at op-
lyse lærerne om deres arbejde. I ef-
teråret arrangerede Lions-Club i
Torshavn en konference om ord-
blindhed, hvor vi også var inviteret
med, dette giver opmærksomhed
vedrørende læse-skrivevanskelig-
heder. Al opmærksomhed omkring
vores arbejde og vores forening er
vi glade for. Nu er der nedsat en ar-
bejdsgruppe, der mødes regelmæs-
sigt, og arbejder for at etablere en
specialskole for ordblinde. Politik-
kerne er meget positivt indstillet.

Nordisk konference
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Tom West fra Danmark, startede
med at sige tak for et godt fagligt
og et socialt godt gennemført nor-
disk møde i Island i 2007. Herefter
fortalte Tom om, hvad der var ske 
i Danmark:
Ordblindeprisen, som er desig-

net og lavet på Bornholm, blev i
2007 givet til 3F for deres arbejde
med at gå i spidsen for
at hjælpe de ordblinde
med at kunne passe og
beholde deres arbejde.
3F, som er fagforenin-
gen for ufaglærte kvin-
der og mænd, har også
ført retssager for unge
ordblinde, som ikke
har fået den rette un-
dervisning i skolen.
Ordblindeforenin-

gen har haft en stand
på ReHab-messen,
hvor alle former for
handicapudstyr blev
vist. 
En af vores kredse har startet

undervisning for forældre til ord-
blinde børn med en stor søgning.
Alligevel går mange ordblinde
børn ud af folkeskolen i Danmark
uden at kunne læse tilstrækkeligt
til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse.
Nogle efterskoler har taget mo-

biltelefonen med i undervisningen
en E-bag chip i mobiltelefonen kan
samarbejde med en elektronisk
tavle eller en computer.
Dictus, som er et program til

computeren, som skriver det, man
dikterer til den, bliver også mere
og mere brugt i folkeskolen, og det
bliver også bedre, som tiden går. It-
rygsækken bliver også brugt
mange steder, og indholdet skal
snart revideres.

En million underskrifter blev af-
leveret i Bruxelles af mange repræ-
sentanter fra de europæiske han di-
 caporganisationer. Jeg var sammen
med 18 andre fra Danmark for at
protestere over, at mange lande i
Europa ikke overholder de lov fæ-
stede rettigheder, som de handicap-
pede har.

Jeg får stadig mange henvendel-
ser om at lave et nordisk familie-
træf igen. Jeg håber, at Sverige vil
påtage sig denne opgave. Skåne
laver et familietræf hvert år, også i
år blev der afholdt et. 
Mange gode kræfter i Ordblin-

deforeningen kæmper stadig med
at få en egentlig ungdomsafdeling
til at fungere godt.
Vi må ikke glemme de mange,

der har behov for støtte, og derfor
kan komme til at betale prisen for
den rummelige skole i Danmark,

når skolerne samtidig mangler res-
sourcer. Mange ordblinde børn i
Danmark får ikke den undervis-
ning, de har behov for. Mange i
vores Folketing vil arbejde for en
relevant specialundervisning, så nu
må vi se, om det bliver sat i værk,
ellers må vi kræve en lovændring,
så ikke så mange børn i skolen

 bliver tabere.
Nogle steder på er-

hvervsuddannelserne,
der også har mange ele-
ver med læse- og skri-
veproblemer, er man
begyndt at teste ele-
verne for ordblindhed.
Dette er et stort frem-
skridt, som vil gavne
mange med problemet.
Bibliotekerne i Dan-

mark vil forbedre servi-
cen for ordblinde, der
vil blive sat computere
op med det bedste i

læse-skrive værktøjer, som også
kan få teksterne gjort hørbare.
For 4. gang blev der afholdt

konference med Hjælpemiddelin-
stituttet, Dansk Videnscenter for
Ordblindhed og Ordblindeforenin-
gen. Denne gang var vægten lagt
på de nyeste teknologiske hjælpe-
midler.
Der er også kommet et Videns-

netværk, som indsamler og formid-
ler viden om handicap og be skæf ti-
gelse. Man tilbyder en gratis
landsdækkende:
1. Vejledning om viden om handi-
cap/sygdom i forhold til ar-
bejdsmarked

2. Vejledning og inspiration i for-
hold til hvordan personer kan
bevare tilknytning til arbejds-
markedet eller, hvordan de kan
komme i arbejde.

Nordisk konference

Ordblinde Bladet 1·2009 17

���

Fra venstre mod højre: Airi Valkama,
formand i Finland, Gudny Olof
Helkodottir, bestyrelsesmedlem i Island, 
Tom West fra Danmark, Anna Karin Kjeld,
formand på Færøerne, Gudrundur S.
Johansen, formand i Island, Laila Egholm,
bestyrelsesmedlem på Færøerne og Elinor
W. Holter, generalsekretær i Norge
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3. Overblik over institutioner, cen-
tre, organisationer, på områder
der kan være relevante samar-
bejdspartnere i forhold til handi-
cappede og deres arbejde.

Der har været vagtskifte på ord-
blindeforeningens sekretariat. Der
er kommet en ny leder og en halv-
tids regnskabsmedarbejder. Nu be-
står sekretariatet af en på fuld tid
og to på halv tid, og en rådgiver,
som arbejder hjemmefra.
Den danske undervisningsmini-

ster har bekræftet, at vi i Danmark
af frit skolevalg. Det giver foræl-
drene mulighed for at søge en
anden kommune, som har et bedre

tilbud. Hvis dette valg er dyrere,
skal hjemkommunen betale det
mellemværende beløb.
Ordblindeforeningen i Danmark

har et godt samarbejde med Dansk
Videnscentret for Ordblindhed og
Danmarks Blindebibliotek. 
Vi opfordrer vores medlemmer

til at holde sig godt nyhedsoriente-
ret igennem medierne, for eksem-
pel igennem de 120 lokale
lydaviser, som findes rundt om i
landet.
På ordblindeforeningens års-

møde trak jeg mig fra forretnings-
udvalget efter 19 års arbejde her.
På mødet var der en livlig debat,
hvor der kom en kraftig opfor-
dring, fra flere mødedeltagere, til
at lave en klar handlingsplan for
fremtiden i ordblindeforeningen.
Der blev valgt ny næstformand
Erik Rasmussen og to nye med-
lemmer i forretningsudvalget. Vi
håber nu på, at nye kræfter vil
gavne ordblindeforeningens ar-
bejde i fremtiden.
Vi har taget nogle af vores Ord-

blindeblade med i dag, som I gerne
må tage. Vores Ordblindeblad er i
en rivende udvikling hele tiden, og
er lige nu blevet forhandlet pris-
mæssig ned til en betydelig bedre
pris.
Professor Carsten Elbro har

skrevet en ny bog om ordblindhed,
som vi gerne vil overrække to af til
jer, som en gave fra ordblindefor-
eningen i Danmark. 

Lidt om Færøerne
Færøerne ligger nordvest for Skot-
land og mellem Island og Norge
midt i Golfstrømmen. 1399 km2

med 18 øer. Der er ikke noget sted
længere en fem km til havet. Det
højeste fjeld er 882 meter højt.
Landets gennemsnitshøjde over
havet er 300 meter. Vejret er meget
omskifteligt, hvad vi ofte mær-
kede. Sol, overskyet, dis, regn og
sne skifter på mindre end fem mi-
nutter. Der er en fantastisk ren luft,
som er cirka tre grader om vinteren
og 11 grader om sommeren.
Befolkningstallet er på cirka

48.500, med cirka 19.500 i Tors-
havn kommune. Der har været
selvstyre siden 1948 og Færøerne
er ikke medlem af EU. Sproget har
sine rødder i det oldnordiske, men
man taler og forstår de nordiske
sprog og engelsk. Fiskeri er den
største indtægtskilde og står alene
for 97% af eksporten, men man har
en øget turisme, ulden kommer ind
som 3. største indtægt for Færø-
erne.
Kædedansen og sangen er af

stor betydning, de mange sange og
kvad, som tilsammen består af over
70.000 vers, er i generationer ble-
vet mundtlig overleveret igennem
sangene til kædedansene.

Tom West
Repræsentant for 

det nordiske samarbejde

Nordisk konference
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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

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde

mellem 15 og 18 år

 

Ordblindeforeningen formand, Hans-Pauli
Christiansen, fortæller forsamlingen om

politiske problemer med at starte en
ordblindeskole på Færøerne



Ordblindeforeningen på Fyn havde
i efteråret arrangeret et møde på
Nislevgård Efterskole med Mari-
anne Jelved og kontorchef Finn
Christensen. Marianne Jelved ind-
ledte med at fortælle om sin egen
skolegang, der heller ikke var uden
problemer. Hun kom ikke lige
uden videre ind i realskolen. 
De første år var kun på prøve og

som hun sagde: »Det har hun været
lige siden«. Marianne Jelved talte
endvidere om de rettigheder ord-

blinde børn har. Alle der har læse-
og skrivevanskeligheder har ret til
ekstra undervisning og det er ulov-
ligt, hvis man ikke får den støtte
eleven har behov for.
Kontorchef, Finn Christensen,

redegjorde meget grundig for de
love og direktiver, der findes for
specialundervisningen. Og han
svarede også på de mange spørgs-
mål fra salen. Spørgelysten var stor
og det kom lidt bag på Marianne
Jelved, at der var så mange proble-

mer i skolen med specialundervis-
ningen og hun lovede at se nær me -
re på en bestemt kommune. 
Blandt publikum var der enig-

hed om, at det havde været en god
aften med mange gode spørgsmål
og kompetente svar. De enkelte
kredse i ordblindeforeningen burde
blive bedre til at invitere deres lo-
kale politikere til møde og orien-
tere dem om situationen i skolen
og i erhvervsuddannelserne.

EKR

Marianne Jelved på Nislevgård Efterskole
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Nislevgård Efterskole havde besøg af Marianne Jelved

Fra venstre ses kontorchef, Finn Christensen, Marianne Jelved og formanden fra Fyn Lene Baasch

Publikum på Nislevgård Efterskole 

i Otterup 



HHoovveeddssttaaddeennss  OOrrddbblliinnddeesskkoollee  aaffhhoollddeerr  
DDiiccttuuss  pprrææsseennttaattiioonn

Der afholdes møde onsdag den 29. april fra
klokken 18.30 til kl. 20.30. Hovedstadens Ord-
blindeskole giver introduktion til Dictus tale-
genkendelse for ordblinde og mulighed for
afprøvning af programmet ved lærer Kristian
Svendsen.

Sted: Hovedstadens Ordblindeskole, mødelo-
kale Østbanegade 9, trappe-nedgang på hjørnet,
2100 København. 

Tilmelding: Skal ske til skolens kontor på tele-
fon 35 42 75 66 eller på mail til HO@ordblinde -
skolen.dk. Der bedes oplyst navn, antal personer
samt e-mail-adresse til bekræftelse. 

Ordblinde, som er i undervisning på Hovedsta-
dens Ordblindeskole bør ikke tilmelde sig. De
kan som led i undervisningen få Dictusafprøv-
ning og -undervisning.

Dictuspræsentation
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Ordblindeforeningen i Nordsjæl-
land havde deltaget i planlægnin-
gen og gennemførslen af denne
dag, som var et initiativ fra Dansk
Videnscenter for Ordblindhed. Ar-
rangementet var blevet til i et sam-
arbejde mellem mere en 10 for-
 skellige lokale aktører på ord blin-
 de området i Nordsjælland.
Fra klokken 10 om morgen til

klokken 15 om eftermiddagen var
der konstant mennesker henne og
tale med de syv, der stod i Ordblin-
deforeningens stand. Her fortalte
vi om, hvilke rettigheder og mulig-
heder man har som ordblind, vi
fortalte om, hvilke fordele der er
ved at være medlem af Ordblinde-
foreningen og oplyste om, hvilke
arrangementer og foredrag den lo-
kale kreds havde på programmet.
Det blev en rigtig hyggelig dag,

hvor ordblindhed kom ud i det fri
og der blev i alle kroge snakket om
ordblindhed. 
Denne ordblindedag i Hillerød

var startskuddet på en landsdæk-
kende kampagne, som Dansk Vi-
denscenter for Ordblindhed står
for. Dialogkampagnen om ord-
blindhed går næste gang til Søn-
derjylland og her er der planlagt
fire dage i fire forskellige byer:
Den 4. april i Haderslev. Den 18.

april i Aabenraa. Den 2. maj i Tøn-
der og den 13. juni i Sønderborg. �

Dialogkampagne om ordbllindhed
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DDiiaallooggkkaammppaaggnnee
OOMM OORRDDBBLLIINNDDHHEEDD

i Hillerød lørdag den 25. oktober 2008

En travl lørdag formiddag i Hillerøds shopping center, Slotsarkaderne, var det umuligt at   
overse ordblindhed. På det store torv midt i arkaderne var der fyldt med boder og stande med 

information om, og demonstration af, muligheder for ordblinde. 
Over halvtreds personer fra forskellige foreninger, skoler, biblioteker og videnscentre stod klar 

til at tale med de spørgelystne forbipasserende
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Lørdag den 25. oktober 2008 summede det
af liv i Slotsarkaderne i Hillerød.
Ordblindeforeningens kreds i
Nordsjælland deltog i en dialogkampagne
om ordblindhed
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SSttuuddiieettuurr  ttiill  BBeerrlliinn
Ordblindeforeningen vil arrangere en studietur til Berlin. Formålet
med turen er at skabe nogle nye aktiviteter i foreningen. På turen vil vi
naturligvis komme til at opleve Berlins historiske steder, men der vil
også blive lagt vægt på det sociale samvær og fællesskab. Der vil blive
arrangeret undervisning i de nye alternative hjælpemidler, og der sø-
ges kontakt til den tyske ordblindeforening. Der vil således blive god
mulighed for at hente ny inspiration for mennesker, der er ordblinde,
familiemedlemmer til ordblinde og for lærere, der underviser ord-
blinde.
Al undervisning, rundvisning til de historiske steder og hjælp til

indkøb i butikkerne vil foregå på dansk. Alle kan naturligvis deltage
også ikke medlemmer. Du kan invitere din kone, mand, kæreste eller
ven med på turen. Der vil blive søgt tilskud til turen, men vi kan ikke
sige noget om, hvorvidt vi får tilskud; men da det er en studietur, kan
du måske søges tilskud i din forening eller kommune. Læs program-
met på næste side. 
Sidste frist for tilmelding er den 1. maj, men tilmeld dig allerede nu,

så er du sikker på at komme med. Når du har tilmeldt dig, skal du
 betale 500 kr. i depositum senest 14 dage efter, for at tilmeldingen er
gyldig. De sidste penge skal betales den 15. august. 
Du kan tilmelde dig og din  familie hos Erik K. Rasmussen  telefon

46 49 75 81 eller E-mail: erik106@mail.dk EKR



Studietur til Berlin

Ordblinde Bladet 1·2009 23

���������	
����
	�������������������������
�
��������	
������������������������������������	���	�������	���������������	�����

����	�������������������	�����	�����������������������������	�����������
�	�	���������������������
����	�������������	���������	���������������
���	����� �������	��	������	����� �	�����������

�����	��!������������������
���	����������������"�!�������	���������	��#��	������$�����������������
��������������������	
��� %�����	������������	������������&�����'����(�	��	��������������	��)�����������

�����	��	
������*�������	���������������������������������������������������������
����	�������"��� 		�����"���������������% ��������������	����	�������������"��������������	������
����	������	�+�	���(�������	���% ��������������,
�������������	��������	-������� ��������	.�

�
���������
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�

#������	��	�����%��������	���� 	�������
�����	��������	��������"�/��	����%�/���

�
�
�
�
�

�
�
�
�

����������������
���������#���������
��	����������	��������!����-���	�
0�����'1�����������
���	���2�������
��������"��-���	���
$����	�������������	��	������
�	���������	������������	��
3	���������	���"���	�����������	���
�������-������4'���	����
)���5����	������
)��67�778�#���	�	���"���������	����
	-�����	������������

���������������
!����	�����"���������������79�77��
�
���������&���	�����������������
�����
�
����� ��� � ������ ����+���% ������
��������1�	����	�	���
�
���������������2�����������	��	�	���
����	������������������-�������
:,��������	�����������	;��
)��<=�77'<>�778�!����������
*�������	��*����������"��	�� ��������
������������������������)�+�?���
�
���������#���	�	���

���������������!����	�����"�
�����������79�77��
2��������������������������	��
�
���������@���������������
�
����� ��� � ���2�������������	��
�
���������1������'0������
�
���������@%��������

�!�������������!����	�����"�
�����������79�77��
"#�����
���������&���������
1�������	��$����������	������������
��� �������-�����������1�������	��
����������+�����������@��������
��	����-������������������
�����������������������������
��-	��	����
�	�	�����
�
��<7�778�������������������
�
��<6'<A8�2��������
�
��<A'<98��	���������������
�	����
	������������ ��������-�����������
�
��67�778�#���	�	��

��	���  �������$����	��������������
"#����	

	��#���	��	������������
�����	��	�������8����	������'���������������	����
������������������������	-�	����"�������2 �����
�"����������������"��-���	������������"�����������������
����	��"�����%������	��0��������������	�������B �����
�����������	���������
3�����	�������8�+��������������������	�������������
	-�	����"�������
%��������	��&���������	��������
�������������'�
��(����
�����
����



24 Ordblinde Bladet 1·2009

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk

OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder

E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

�
Ordblindeinstituttet
tilbyder

� 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.

Vi har 95 elever i fuld
skolegang på 3.-10.
klassetrin fordelt på 12
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
28. oktober 2009 kl. 19.00.
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

Sdr. Feldings Efterskole

Skolen, hvor fælles
indsats skaber tryghed
og personlig styrke

www.sdrfeldingefterskole.dk

Vi er en efterskole for normalt begavede

ordblinde elever.

Besøg os og få en snak om,

hvordan ordblinde elever kan få en god undervisning

og en positiv oplevelse ved at tage et år

eller to på efterskole

Sdr. Feldingvej 32 • 7280 Sdr. Felding • Tlf. 97 19 89 00

Sdr. Feldings Efterskole

Annoncer



Kredsen i Vestsjælland har i år be-
sluttet at tilbyde alle skoler gratis
oplysning. Tilbudet er helt konkret,
at en skole får mulighed for at få et
to timers foredrag for skolens læ-
rere og medarbejdere.
Tanken er, at hvis alle lærere på

en skole ved noget om ordblindhed
og om, hvordan man kan undervise
ordblinde, så vil de ordblinde børn
blive mødt med større forståelse og
bedre undervisning. Samtidig får
foreningen og lærerne kontakt med
hinanden, således at lærerne kan
bruge foreningen som vidensbank
og samarbejdspartner. 

Desværre er skolerne presset
økonomisk, hvilket også betyder at
der ikke kan bruges særlig megen
tid til møder med mere. Det kan
derfor være svært for os, at få lov
til at komme ud og bruge to timer
af deres tid. Vi håber meget, at de
skoler som vi allerede har været i
kontakt med, vil anbefale os til
flere. Samtidig håber vi, at med-
lemmer, naboer og andre med kon-
takt til en folkeskole, vil bruge den
kontakt til at anbefale os og vores
gratis foredrag.
Med venlig hilsen
Kredsen i Vestsjælland

Vestsjællandske skoler har fået et godt tilbud
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Emmerske Efterskole
Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.

Derfor:
n 10 dansktimer og 4 mate-

matiktimer på små hold
n Sprogundervisning
n Idræt
n Masser af valgfag/gode

værksteds- og idræts-
faciliteter.

www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder
Tlf. 74 72 44 33

godt tilbud
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/Dysleksi -
foreningen i Danmark
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk



Håndbogen er skrevet til forældre til ordblinde børn og forældre der er bekymret for
deres børns læse udvikling. Bogen kan samtidig være nyttig og interessant for fag-
folk.
Formålet med bogen er at formidle viden om ord-

blindhed og undervisning af ordblinde børn, så læse-
ren får bedre redskaber til at hjælpe ordblinde børn.
Alt for mange børn med ordblindhed går igennem

et skoleforløb uden den fornødne støtte til at klare de
mange udfordringer. Håndbogen giver gode forslag
og idéer, så børn med ordblindhed møder forståelse
og bliver stillet over for realistiske krav og forvent-
ninger. Det er forudsætningen for, at de kan udvikle
sig og lære i  skolen.
Bogen berør alle de emner vi ved noget om inden

for ordblindhed: Hvad er dysleksi, hvordan kan for-
ældrene bedst hjælpe, hvad er min ret og pligt i sko-
len, hvordan og hvornår bliver testene taget, hvad er
god specialundervisning osv. Læseren får et bredt kendskab til folkeskolens special-
undervisning. Hvilke regler der findes inden for specialundervisning. Bogen er næ-
sten uundværlig for de forældre, der ønsker at støtte og hjælpe deres ordblinde barn
gennem skolegangen. Alle får et godt redskab til at hjælpe ordblinde børn. 
Vi kan derfor på det varmeste anbefale at købe denne bog.

Birgit Dilling Jandorf, og Karl-Åge Andreasen. 
Bogen er udgivet i 2008 på  Special-pædagogisk forlag. 
Vejledende pris er 140 kr. 

EKR

Boganmeldelser
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Boganmeldelser



Lykke Per er en roman om en mand, der i en ung alder beslutter sig til at sige farvel
til sit fattige barndomshjem. Per var en vild dreng, der ikke blev forstået af sin fami-
lie og sine omgivelser. Han drømte altid om at komme ud i verden og gøre sin
lykke, og han føler selv meget stærkt, at han er en erobrer.
Romanen udkom første gang som 3-bindsværk i 1904, og blev hurtigt oversat til

16 sprog. Kan den så sige et moderne menneske
noget? Ja, det kan den bestemt. Miljøet er naturlig-
vis beskrevet som det var i begyndelsen af det 20.
århundrede, men selve temaet er eviggyldigt. 
Per kommer som 15-årige til København for at

læse til ingeniør. Han er meget optaget af sine stu-
dier, for han vil erobre verden og blive berømt. På
sin vej møder han mange piger, som bliver forel-
sket i den unge kønne mand, men Per er en nørd,
som man vil sige i dag. Han tænker kun på sine
store projekter. Derved kommer han til at knuse
mange pigehjerter.
Henrik Pontoppidan fik i 1917 Nobelprisen i lit-

teratur. Lykke Per er den bedst kendte af hans ro-
maner. Kirsten Andersen har bearbejdet bogen, der
oprindeligt var to bøger, så den er let at læse for læsesvage unge og voksne. Bogen
er også udkommet som lydbog, indtalt i moderat læsehastighed.
ERK

Boganmeldelser
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»Det er jo vigtigt, at læsehastig he-
den også kommer med,« som en
lærer sagde til en mor til en af
vores elever. Jo da. Læsehastighe-
den er slet ikke uden betydning.
Alligevel måtte jeg lige sikre mig,
at jeg havde hørt rigtigt – var det
virkelig det, der var blevet sagt?
For eleven gik i første klasse og
havde store læsevanskeligheder.
Alt tyder på, at hun er ordblind.
Kravet om at hun skulle læse hurti-
gere, endnu inden hun havde
knækket koden, har fået hende til

at »stresse« i læseprocessen, som i
forvejen er særdeles vanskelig for
hende. Det er sandsynligt, at kravet
om hastighed har været stærkt
medvirkende til den tendens til at
gætte sig frem, man nu kan se i
elevens læsning. Hun mangler ro i
sin læseproces, læsningen er blevet
noget, der skal overstås hurtigst
muligt. Jeg kan se, at hendes læse -
udvikling decideret har taget skade
af det komplet urimelige krav om
højere læsehastighed.
Det er langt fra første gang, vi er

stødt på, at man i skolen for tidligt
ønsker at træne læsehastigheden.
Men helt ned i første klasse! Det er
en meget kedelig rekord. Det er
forbudt – strengt forbudt ! – at for-
søge at træne læsehastigheden hos
børn, som endnu ikke har en sikker
afkodning. Sikkerhed skal altid
komme før hastighed.
Det kan derimod være fint med

fokus på læsehastighed på andre
trin eller til andre elever i folkesko-
len, men altså kun når afkodnin-
gen er sikker. Det betyder faktisk,
at nogle ordblinde børn aldrig når
dertil at skulle træne deres læseha-
stighed, fordi deres afkodning sim-
pelt hen ikke er sikker nok. De skal
i stedet træne læsning på det ni-
veau, de er, og så skal de bruge de
kompenserende hjælpemidler, når
der stilles større krav om læsning,
end de kan klare. Man skal satse
på, at de får optrænet en god lytte-
hastighed (naturligvis med forstå-
else) med den syntetiske stemme. �

Læserbrev
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En efterskole på Als for
normaltbegavede unge,
der har svært ved at
læse og stave, og som
har lyst til at komme på
efterskole for at lære
mere!

� 8., 9. og 10. klasse
� Mulighed for at aflægge
Folkeskolens Afgangsprøve i
alle fag

� Mange dansk- og matematik-
timer på mindre hold

� Valgfag: drama, musik,
udeliv, skoleavis, billed-
kunst, trædrejning, smedie,
rollespil, m.m.

� Idræt: kajakroning, surf,
rappelling, fodbold, volley,
cykelcross og meget andet

� Fællesøvelser og oplevelser
med emneuger og skole-
rejser i Danmark eller ud-
landet

Efterskolen Strand
på Danebod
Færgevej 5, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74422160

info@efterskolenstrand.dk
www.efterskolenstrand.dk

Læsehastighed og læsevanskeligheder
–– En læsepædagogisk kommentar af tale-læsepædagog Liselotte Kulpa 

Læserbrev



Nyt fra kredsene
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Redigeret af EKR

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder

IT-hjælpemidler er en integreret del
i alt i skolens hverdag og aktiviteter

Mange dansktimer på små hold

Alle folkeskolens fag tilbydes i
8. – 10. klasse

Mange valgfag og liniefag fx kreativt
værksted, idrætsfag, friluftsliv, spring,

science, førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, musical

Mulighed for folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve

og 10. klasse med udvidet brobygning med
meritgivende fag i samarbejde med

Handelsskole, SOSU og Teknisk Skole

Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted

7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

Besøg vores hjemmeside:
www.vrigsted-efterskole.dk

Fyn
Lørdag den 25. april afholder vi et
arrangement for børn og unge. Det
bliver en eftermiddag med alvor og
leg. Der vil være unge mennesker
tilstede, som fortæller om deres er-
faringer for skolen, efterskolen og
erhvervsuddannelserne. Der bliver
også tid til hygge og for eksempel
lagkagevæddeløb. Nærmere oplys-
ninger fås hos Lene Baasch på
 telefon 64 76 16 87. 

København, Frederiksberg
og Amager
Vi forsætter med netværksmøder i
København, på følgende datoer
den 11.2., 11.3., 8.4., og 6.5. Sted:
Hovedstadens Ordblindeskole, mø-
delokale Østbanegade 9, trappe-
nedgang på hjørnet, 2100 Kø ben-
 havn Ø. Tilmelding kan ske til
loui_hansen@ofir.dk eller 
juliane@ordblind.org.

Kredsen arbejder forsat videre på
at få vores hjemmeside op at stå og
det skrider fremad. Endvidere hol-
der vi fremover vores bestyrelses-
møder på Christianshavn i be bo er-
 huset. Eventuelle interesserede er
også velkommende til at møde op.
Oplysning om bestyrelsesmøder
hos: loui_hansen@ofir.dk. Her kan
I også komme med temaer eller
ideer og input, som I ønsker, vi ta-
ger op i kredsen. (NB. husk under-
skoren i min mail-adresse:
loui_hansen).

Nordsjælland
Vi holder generalforsamling tirs-
dag den 31. marts 2009 i Caféen i
Frivilligcenter Hillerød. I år begyn-

der vi med generalforsamling og
fortsætter bagefter med et oplæg
ved næstformand i Ordblindefore -
ningen, Erik K. Rasmussen. Han
vil i cirka en time komme ind på
flere emner, blandt andet »den
gode specialundervisning« og om,
hvordan forældre opnår et godt
samarbejde med skolen og er-
hvervsuddannelserne og hvilke
muligheder, der er for hjælpemid-
ler og ny viden om ordblindhed. 
Erik K. Rasmussen har også

lovet at være ordstyrer ved gene-
ralforsamlingen, så der er lagt op
til en god aften.

Hvis du/I er interesserede i at gøre
et stykke arbejde i bestyrelsen, er I
meget velkomne til at ringe på for-
hånd til formand Jette Villumsen,
telefon 48 26 95 13, mail-adresse
j.villusen@privat.dk, vi kan altid
bruge flere hænder, og der er flere
på valg i år. 

IT – caféaftener
/ordblinderådgivning
Mandag den 4.05.2009 fra kl.
18.00 til 20.00 vil Thomas Ras-
mussen, bestyrelsesmedlem, være
parat i caféen i Frivilligcenter Hil-
lerød til at svare på alle spørgsmål
vedrørende it-hjælpemidler til ord-
blinde. Jette Thomsen, bestyrelses-
medlem, vil også være til stede for
at tale med forældre til ordblinde
børn, som bare har brug for en
snak eller et godt råd. Hun kan
også rådgive om vores forældrenet-
værksgruppe. Vi har i øjeblikket
kun en gruppe, men vi vil gerne
oprette flere, hvis der er behov for
det.

Sydjylland
Bestyrelsen i Sydjyllands Kreds,
har i flere år gået med drømmen
om at kunne give de ordblinde in-
formation de kunne »læse« og for-
stå. Meget information om ord-
 blindhed er svært tilgængeligt for
mange ordblinde og der findes ikke
samlet information om og til ord-
blinde på lyd.
Projektet startede med at vi ville

lave cd-informationer til de ord-
blinde – men da noget af informa-
tionen blev forældet/lavet om, var
det ikke den bedste løsning. Derfor



er det blevet til en hjemmeside,
hvor der løbende kan indsættes nye
informationer og oplysninger til de
ordblinde.
Skal det gøres ordentligt, er det

ikke en billig løsning. Så den er-
hvervsdrivende fond Infoko, (In-
foko = Lydbogsforlaget) gav os
penge til hele projektet, hvilket vi
er dem meget taknemlige for. 
Teksterne til hjemmesiden har vi
fået en journalist til at lave, så de
er let forståelige og let læselige.
Teksten er selvfølgelig indlæst af
Infoko.
Hjemmesiden ses og høres på

www.ordblindsydjylland.dk. 
I løbet af foråret arrangeres der

fire møder med DVO i Sønderjyl-
land: Den 4. april i Haderslev. Den

18. april i Aabenraa. Den 2. maj i
Tønder og den 13. Juni i Sønder-
borg. Nærmere oplysninger hos
Susanne Cording.

Vestsjælland
Der sker rigtig meget! Bestyrelsen
er en god aktiv gruppe, som samti-
dig med nogle meget effektive
møder også kan hygge om hinan-
den. I år er der to, som holder op i
bestyrelsen efter tro tjeneste i
mange år. Vi håber, at der på gene-
ralforsamlingen den 24. marts vil
være andre, der har lyst til at kom -
me med. Bestyrelsen består af ord-
blinde, forældre til ordblinde og
ordblinde lærere. Vi er ret stolte af
denne sammensætning og synes at
vi er en god bestyrelse. Vi er tilpas
mange til, at den enkelte ikke bli-
ver overanstrengt, samtidig med at
vi kan have nogle gode effektive
møder. Vi kunne godt tænke os en
forælder til den ene stol. Men hold
dig ikke tilbage, hvis du har en
anden »titel«!
Ved generalforsamlingen i år,

den 24. marts, kl. 17.30, vil der
være spisning og hygge inden
selve mødets start, og da vi på ge-
neralforsamlingen også skal drøfte
nogle vedtægtsændringer, vil der i
år være en ekstra generalforsam-
ling umiddelbart efter den første.
Vi har forsat åben rådgivning på

»læsetek«, Lundemarksvej i Hol-
bæk, den sidste tirsdag i hver
måned. Desuden er der den første
tirsdag i hver måned åben rådgiv-
ning på biblioteket i Ringsted. Det
er selvfølgelig også stadig muligt
at ringe til bestyrelsen få at få
hjælp og rådgivning.

Nordjylland
Generalforsamling holdes den 31.
marts kl. 19.00 i Skolegade 8, Fre-
derikshavn. 

På Taleinstituttet i Aalborg, den
21. april kl. 17.00, vil tre unge (en
gartner, en pædagog og en tømrer)
fortælle om deres uddannelse og
hvordan de nu klarer deres arbejde.

Ungegruppen
Hjælp os med at få bedre kontakt
med dig, som er under 30 år! Vi
har brug for dit navn, mobil-nr., e-
mail og cpr.nr. (hemmeligholdes,
men skal bruges for at søge til-
skud). Det vil også være fedt med
et billede til vores »unge hjemme-
side«. Du kan sende det som sms
(ikke billedet) på 60 66 30 93 eller
som mail til kontaktpersonen Su-
sanne på susanne@dalum.nu. 

Nyt fra kredsene
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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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Du bliver aldrig 
den samme igen

The true story...

Erhvervs- og uddannelsesrettet  
– især for ordblinde 
VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB
EGU-skoleforløb · Brobygning til erhvervs-
uddannelserne · Danskprøve 2 og 3 for 
fremmedsprogede · Samarbejde med teknisk 
skole, SoSu m.fl. · 90 % går videre til uddan-
nelse og job · It overalt

KICKSTART
Trygge og faste rammer · Personlig coaching · 
Vejledning og handlingsplaner · Lektiehjælp

ISÆR FOR ORDBLINDE
Effektiv ordblindeundervisning · 
Læsecomputere med skrivestøtte

FAGHORISONT
Dansk · Dansk som 2. sprog · Matematik · 
It · Engelsk · Teater · Køkken · Design · 
Kørekort og mange flere

LANGE KURSER
Forår: 23 uger
Efterår: 19 uger

FINANSIERINGSMULIGHEDER
EGU · Integrationsloven · Skolens fond

Tlf. 97 18 45 45 · www.brandehs.dk

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



Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring


