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Stram op
Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man 
godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord 
og tekst.

Dét var skuespiller Ghita Nørby et tydeligt eksempel 
på, da hun afsluttede Netværkslokomotivets konference 
Stram op.

Her læste hun op, så det var en fryd – og det var ikke 
til at høre, at hun er ordblind. Men det er hun, og på 
konferencen fortalte hun om sit livs kamp mod bogsta-
verne. Læs mere på side 5. 

 Redaktionen ■
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Formanden har ordet

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

Ordblindeområdet har udviklet sig 
betydeligt i de senere år. På nogle 
områder er der sket virkelig bety-
delige forbedringer, og på andre 
områder mangler stadig de afgø-
rende gennembrud. Det er med et 
særligt perspektiv, jeg ser tilbage 
på de senere års udvikling. Det der 
gælder, er, at der er en vedvarende 
forandring, og med til det hører, at 
de aktive i foreningen vælges ind 
til forskellige poster og bliver der 
kortere eller længere tid.

Jeg har været formand for for-
eningen i en lang periode. Det har 
været fantastisk spændende og 
givende, og jeg er glad for at vare-
tage opgaven. Der er sket en stor 
udvikling for foreningen i min tid.

Ingen er formand for altid. Det 
er sådan, at man er det i en pe-
riode. Jeg har været heldig at være 

med som formand i lang tid, i 14 
år. Jeg synes, det er nu, at jeg kan 
og vil forlade denne post. Jeg gør 
det med en stor glæde og tilfreds-
hed over, hvor Ordblindeforenin-
gen er i dag.

Når man laver frivilligt arbejde 
i en forening, er man med til at 
skabe og påvirke en udvikling i en 
periode. Det har jeg gjort sammen 
med andre i foreningen og udenfor 
foreningen. Det har betydet, at jeg 
har tegnet en forening, der vareta-
ger ordblindes vilkår i vort sam-
fund. Det, jeg kan sige med sik-
kerhed, er, at vort samfund og den 
demokratiske tradition, vi er en del 
af, betyder, at interesseorganisatio-
ner bliver inddraget i de politiske 
beslutninger – og der bliver lyttet 
til, hvad ordblinde mener.

Ordblinde ved, hvor skoen 
trykker, og sammen med andre 
– såsom fagfolk, eksperter, fag-
foreningsfolk og mange andre, har 
Ordblindeforeningen skabt resul-
tater, sat dagsordner og udviklet 
idéer. Det er det spændende ved at 
være med i Ordblindeforeningen, 
og det spændende ved at være del-
tager i et demokratisk samfund. 

Derfra, hvor jeg har virket og 
set Ordblindeforeningen, har været 
i en særlig position. Jeg er altid 
blevet taget godt imod, når jeg 
har henvendt mig på det politiske 
niveau. Det er ikke altid at vore 
idéer er blevet til politisk virke-
lighed. Men der er rigtig mange 
områder, hvor det er sket. I dag 
kan ledige deltage i ordblindeun-
dervisning som uddannelse i deres 
aktiveringsperiode. Det betyder, 
at de kan opnå færdigheder til at 

komme ind på arbejdsmarkedet 
igen eller komme i erhvervsuddan-
nelse. Det er blevet synligt for en-
hver, at ordblindeundervisningen i 
folkeskolen bør udbygges. Foræl-
dre har fået rådgivning i forenin-
gen, og i dag stilles der relevante 
berettigede forventningen, fordi 
synligheden af ordblinde er blevet 
større.

Ordblindeforeningen har i de 
senere år sammen med andre fx 
embedsfolk fra undervisnings-
ministeriet skabt konkrete for-
bedringer for ordblinde – i er-
hvervsuddannelserne, og på de 
videregående uddannelser. I 
arbejdslivet er det i dag muligt 
at få it-hjælp og sekretærhjælp. 
Ordblindeforeningen er med til 
at udbrede og sikre disse ordnin-
ger. Jeg kunne nævne endnu flere 
resultater og samarbejdspartnere. 
Det har jeg gjort i gennem tiden i 
andre sammenhænge.

Selv foreningen har også un-
dergået en stor forandring. Der er 
sket et stort løft af alle de personer, 
som har været aktive i foreningen 
i de år, jeg har været formand. Det 
var en anerkendt forening, da jeg 
trådte ind som formand i 1997. 
Foreningen har en lang historie til-
bage til 1942. Da jeg trådte til var 
sekretariatet hjemme i min stue. I 
dag har vi et velfungerende sekre-
tariat med 3 ansatte.

Glæden ved at arbejde med og 
for ordblinde har jeg fortsat i det 
daglige som leder af Voksensko-
len i Albertslund. Her underviser 
vi unge og voksne ordblinde, så 
de kan sikres arbejde og uddan-
nelse. ■



Le med os – ikke af os

Le med os
– ikke af os

Tekst og foto:
Freelancejournalist Sisse Valnert 
og Netværkslokomotivet.
Sakset fra Netværkslokomotivets 
nyhedsbrev

»Jeg var faktisk ganske god til at 
skrive stil i skolen. Men min stile 
var fulde af stavefejl, og det blev 
de bedømt på. Ikke indholdet«, 
fortalte Ghita Nørby efter at hun 
og hendes mand, musikeren Svend 
Skipper, havde afsluttet Netværks-
lokomotivets konference, Stram op.

»I skolen havde en eller anden 
skrevet »Ghita er dum« på tavlen. 
Det var en forfærdelig oplevelse, 
som satte sig dybe spor«.

Er man først stemplet som dum, 
så er det en ydmygende etikette, 
der er meget svær at komme af 
med igen.

Hjælp og indsigt
Selvtilliden kom først, da hun som 
ung blev sendt på Askov Højskole.

»Der oplevede jeg, at jeg 
ikke følte mig trådt på. Jeg blev 
accepteret«.

På højskolen lærte Ghita Nørby 
at lytte, sætte streg under de vig-
tige ord, og hun begyndte at skrive 
noter til sig selv.

I dag har hun udviklet sin egen 
tegnsætning, som hun blandt andet 
bruger, når hun læser op.

»Det gælder om at bruge alle de 
hjælpemidler, der fi ndes, når man 

er ordblind. Og det handler om 
at stole på sig selv. Det arbejde, 
Netværkslokomotivet står for, er 
fantastisk, for her får en masse 
mennesker både hjælp og ind-
sigt. I dag er det ingen skam at 
være ordblind«.

Stædighed og vilje 
»Jeg elsker at læse bøger, 
men det går langsomt. 
Jeg læser på min egen 
måde«. Ghita Nørby 
skriver også breve. »På 
et tidspunkt overve-
jede jeg at stoppe med 
at skrive, for der er jo 
stadig stavefejl i mine 
breve. Men så tænkte jeg 
mig i modtagerens sted – og 
jeg vil hellere få et brev med 
stavefejl end slet ingen breve få. 
Så må folk more sig over fejlene. 
Det er i orden. Bare husk: Le med 
os og ikke af os«.

Stædighed og vilje har hjulpet 
Ghita Nørby i kampen mod bog-
staverne og ordene.

At hun har vundet kampen, var 
der ingen tvivl om, da hun ved 
konferencens afslutning læste op 
af blandt andre H.C. Andersen. 
Her udfoldede den erfarne skue-
spiller sit talent for sproget, tonen 
og timingen.

Tavlen er visket ren. Ghita er 
ikke dum. Det har hun aldrig væ-
ret. ■

Skuespiller Ghita Nørby har kæmpet med sin
ordblindhed hele livet. Det kniber stadig med at stave
og hun læser langsomt, men hun har vundet over ordene



6   Ordblindebladet 1 · 2011

Samråd om it-rygsækken i Landstingssalen

Samråd om it-rygsækken 
i Landstingssalen

Christine Antorini (S) stillede 
spørgsmål til undervisningsmi-
nisteren. Hun mente at den lange 
ventetid på 8-10 uger på en it-ryg-
sæk var for lang tid.

– Der er ikke forskel på omkost-
ningerne, om de får it-rygsækken 
på dag 1 eller ti uger efter. Bortset 
fra at risikoen for frafald bliver 
kæmpestort, og det koster penge, 
siger Christine Antorini. 

Tina Nedergaard (V) fandt 
det også uheldigt med den lange 
ventetid. Men mente, at der var 
sket en eksplosion i ansøgninger. 
I 2010 nærmede ansøgningerne 
sig de 40.000 it-rygsække. Selv-
om ministeriet havde forsøgt at 
stramme op, var det ikke lykkes at 
få ventetiden ned, fordi erhvervs-
uddannelserne var for længe om 
at sende ansøgningerne ind til SU. 
Derfor ville hun presse uddannel-
sesstederne til at indsende ansøg-
ningerne, allerede når de optager 
eleverne og ikke når de starter på 
uddannelsen i august.

Ordblindeforeningen vil følge 
sagen meget nøje, for som for-
mand Hans-Pauli Christiansen 
sagde til Politiken: »Hjælpemidler 
til ordblinde er et farligt cirkus«. 

Lasse Krabbe var med i Landstinget. 
Han måtte opgive sit økonomistudium, 
fordi behandlingen af hans ansøgning 
om IT- rygsækken tog et halv år. Lasse 
var parat til selv at købe udstyret, men 
man kan ikke selv købe de digitale bøger. 

Uddannelsesudvalget i folketinget indkaldte den 1. februar undervisningsminister 
Tina Nedergaard i samråd om it-rygsækken til ordblinde elever
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Samråd om it-rygsækken i Landstingssalen

Undervisningsminister Tina Neder-
gaard i samråd. Hun lovede at 
stramme op på den lange ventetid på 
it-rygsækken.

Christine Antorini og den øvrige op-
positionen var meget utilfreds med den 
lange ventetid på it-rygsækken og med 
at computeren ikke kan følge eleverne 
fra den ene slags uddannelse til den 
næste.

It-hjælpemidler kan bevilges af 
flere forskellige kasser. Hvis du har 
fået bevilget udstyret i et regi, og 
du så skifter til noget, der ligger 
under et andet område, skal du af-
levere dit udstyr og søge på ny«.

Bureaukratiet omkring an-
søgningerne og bevillingerne er 
unødvendigt tung. Det koster sam-
fundet mange penge. Hver gang 
en person skifter skole eller job 
skal der søges på ny. Ordblindhed 
er et livslangt handicap, som ikke 
forsvinder, men kan mindskes ved 
træning og it-rygsækken. Derfor 
bør computeren følge en hele livet 
og fx udleveres fra Hjælpemiddel-
centralen. Det skal ikke være en 
tilfældig skoleinspektør eller skole-
leder, der afgøre denne sag. 
 EKR ■

Gode grunde til at 
blive medlem af Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

1 	 	Foreningen	har	brug	for	din	støtte	–	så	vi	kan	hjælpe	dig.
2 	 	Foreningen	ønsker	at	blive	stærkere,	til	gavn	for	de	mange	

ordblinde.
3 	 Foreningen	har	repræsentanter	i	alle	af	landets	kommuner.
4 	 	Foreningen	kan	tilbyde	rådgivning	til	børn	og	voksne,	der	er	

ordblinde.
5 	 	Foreningen	anbefaler	at	begynde	en	egentlig	ordblinde	under

visning	så	tidligt	som	muligt.
6 	 	Foreningen	har	møder	rundt	i	landet,	hvor	du	kan	blive	

orienteret	om,	det	at	være	ordblind.
7 	 	Foreningen	kan	orientere	dig	om	dine	rettigheder	og	

muligheder.
8 	 Foreningens	møder	kan	give	råd	og	vejledning.
9 	 Foreningen	giver	støtte	til	dig	for	at	du	kan	få	en	større	viden.
 10 	 Foreningen	hjælper	dig	til	at	få	et	bedre	selvværd.
11 	 	Foreningen	udgiver	4	blade	om	året	skrevet	til	ordblinde	og	

andre,	der	interesserer	sig	for	emnet,	med	artikler	og	nyheder	
om	ordblindhed.

 12 	 	Som	medlem	af	ordblindeforeningen	kan	du	benytte	dig	af	
foreningens	medlemstilbud.

Ønsker	du	at	blive	medlem	og	støtte	dig	selv	og	de	ca.	5%,	der	i	
Danmark	er	ordblinde.	Du	kan	indmelde	dig	via	vores	hjemmeside	
www.ordblindeforeningen.dk	eller	ringe	til	os	på	telefon	3675	1088.

Er	du	medlem	og	skaffer	et	nyt	medlem,	vil	du	få	Ordblinde	for	ening
ens	emblem	i	sølv,	værdi	150	kroner,	som	bliver	tilsendt	dig	som	gave	
–	vælg	mellem	halsvedhæng,	slipsenål	eller	reversnål.	Ring	til	os	på	
telefon	36	75	10	88	eller	skriv	på	kontor@ordblind.org	og	fortæl	os	
det	nye	medlems	navn,	adresse,	telefon	og	evt.	emailadresse.	
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Rose Poultry hjælper sine ordblinde ansatte

Tekst og foto: 
Mikael Hasle og Rose Poultry
Sakset fra Magasinet Fleksicurity

Fjerkræslagteriet Rose Poultry i 
Vinderup går foran i et forsøg på at 
hjælpe medarbejdere med læse- og 
stavevanskeligheder. Virksom-
heden har netop investeret i et it-
hjælpeprogram fra Huset Venture 
til en række medarbejdere, der nu 
skal uddannes i at bruge det. 

Når man arbejder på et fjerkræ-
slagteri skal man gennemgå et 
hygiejnekursus – og når man ar-
bejder på en moderne virksomhed, 

er der meget skriftlig information 
og kommunikation, man skal sætte 
sig ind i hver dag.

På Rose Poultry i Vinderup 
voldte alt dette besvær for de ny-
danske ansatte, og virksomhedens 
uddannelsesudvalg satte derfor 
gang i danskundervisning under 
FVU-ordningen (Forberedende 
voksenundervisning). Ifølge Rose 
Poultrys personalechef, Bente Jæ-
ger, havde gruppen stort udbytte 
af undervisningen og blev meget 
bedre rustet til at følge med på 
virksomhedens infoskærme og i 
nyhedsbrevet »Ugens Pip«. 

Højtlæsning
En bemærkning fra en af nydan-
skerne fik dog Bente Jæger til at 
indse, at det ikke var gjort med blot 
at undervise denne gruppe i dansk: 
Han fortalte nemlig, at han hver 
uge sad og læste »Ugens Pip« op 
for nogle af sine danske kolleger, 
som ikke selv kunne læse. Derfor 
iværksatte Rose Poultry – i sam-
arbejde med ressourcenetværket 
Netværkslokomotivet – en frivillig 
screening af alle ansatte for deri-
gennem at danne sig et indtryk af, i 
hvor høj grad læse- og staveproble-
mer var udbredt i virksomheden. 

Rose Poultry hjælper 
sine ordblinde ansatte
Rose Poultry i Vinderup giver it-hjælp til sine læsesvage medarbejdere 
og danskundervisning til samtlige ansatte
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Rose Poultry hjælper sine ordblinde ansatte

Ambassadører
Man screenede 400 ansatte, men 
der var et problem: Målgruppen 
holdt sig væk fra screeningen. 
Virksomheden besluttede derfor at 
gennemføre FVU-projektet for de 
ansatte, som den frivillige scree-
ning havde fundet – for derefter at 
lade dem være en slags »ambassa-
dører« over for kollegerne. 

Gennem hele denne proces har 
man efterhånden fået mange gen-
nem FVU-forløbet. Men man har 
også opdaget en stor gruppe ansat-
te, som intet eller næsten intet får 
ud af undervisningen: de ansatte 
med svære læse-/staveproblemer, 
som skønsmæssigt udgør 10 pro-
cent af de omkring 800 ansatte.

Center for Livsnavigation
For at nå også denne gruppe tog 
Rose Poultry – på foranledning af 
Netværkslokomotivet – kontakt 
med Center for Livsnavigation for 
at høre om deres tilbud til voksne 
med læse- og staveproblemer, og 
efter en demonstration af centerets 
løsninger besluttede Rose Poultry 
at iværksætte et pilotprojekt. Der 
udvælges tre til fire små hold, som 
– i arbejdstiden og på virksom-
heden – skal have undervisning 
i at bruge det kompenserende 
it-program Cd-Ord. I følge Center 
for Livsnavigations leder, Skipper 
Hagde, skal pilotprojektet blandt 
andet vise, hvor hurtigt introdukti-
onen af Cd-Ord kan gennemføres. 
Når pilotprojektet er gennemført, 
skal en efterfølgende evaluering 
vise vejen for Rose Poultrys 
fortsatte arbejde med læse- og 
stavehandicappede. 

It-baseret undervisning
Sideløbende med Center for 
Livsnavigations projekt afvikler 
ressourcecenteret Flexika et andet 
pilotprojekt. Rose Poultry har 
stillet fem frivillige ansatte med 
svære læse- og stavevanskelighe-
der til rådighed for udarbejdelsen 
af decideret it-baseret undervis-
ning. Tanken er, at målgruppen på 

denne måde skal kunne gennemfø-
re en modulopbygget undervisning 
i deres eget tempo og efter deres 
eget personlige behov, og at de 
også kan blive afklaret i forhold til 
deres konkrete jobfunktioner.

Win/win-situation
Ifølge personalechef Bente Jæger 
bliver udbyttet af udviklingspro-
jekterne en win/win-situation. 
Virksomheden hæver vidensni-
veauet blandt medarbejderne og 
mindsker fejlprocenten, medar-
bejderne får øgede kompetencer 
– både i arbejdet og privat – og de 
føler sig i langt højere grad som en 
del af et fællesskab. Projektet kan 
derfor være med til at nedbryde 
både faglige og sociale barrierer. ■ Bente Jæger, personalechef
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Om aftenen sidder jeg og skriver historier

Tekst og foto: Mikael Hasle
Sakset fra Magasinet Fleksicurity

Michael Pedersen er ufaglært 
produktionsmedarbejder på Rose 
Poultry. Han har store problemer 
med at læse og skrive, og han 
er dermed i målgruppen for den 
sprog-screening, som virksomhe-
den har gennemført.

Jobbet kræver, at man kan læse
På Rose Poultry arbejder Michael 
Pedersen med at marinere kyllin-
gestykker – og for at gøre det, er 
det en stor fordel at kunne læse. 

– Jeg arbejder ud fra recepter, 
som skal overholdes nøje – og når 

Om aftenen sidder 
jeg og skriver historier
Et sprogkursus og et computerprogram 
åbnede en ny verden for Michael Pedersen

der kommer en ny, er jeg lidt på 
den, hvis der ikke lige er en kol-
lega, som kan fortælle mig, hvad 
der står, fortæller Michael. 

– Jeg vidste godt, at jeg er ord-
blind, fortæller Michael til Fleksi-
curity, – det blev opdaget, allerede 
da jeg gik i folkeskolen. Derfor 
kom jeg på en efterskole for ord-
blinde, men jeg fik aldrig rigtigt fat 
i det med at læse og skrive. 

Derfor har Michael i hele sit 
voksenliv arbejdet som ufaglært, 
og før han kom til Rose Poultry 
for fire år siden, arbejdede han 
som træindustriarbejder, isolatør 
og medhjælper på en slamsuger – 
alt sammen job som ikke kræver 
læse- eller stavekundskaber.

Meldte sig frivilligt
– Da jeg så hørte om det nye 
projekt for medarbejdere med 
læseproblemer, meldte jeg mig 
frivilligt, siger Michael Pedersen, 
og han fortsætter: – og så begyndte 
jeg på kurset som en af de første.

På læsetræningskurset, som 
fandt sted i arbejdstiden, fik alle 
deltagere udleveret hjælpepro-
grammet CD-Ord – og så begynd-
te der at ske noget for Michael: 

– Det program er bare kanon, 
siger han, – jeg bruger det simpelt-
hen hver dag!

I løbet af de tre-fire måneder på 
læsetræningskurset fik deltagerne 
en grundig indføring i at bruge 
CD-Ord – de lærte altså ikke at 
læse, men at bruge det digitale 
hjælpemiddel.

Blod på tanden
For Michael Pedersen åbnede der 
sig en ny verden – og han fik vir-
kelig blod på tanden.

– Jeg fandt ud af, at jeg kan 
meget mere, end jeg troede, så 
jeg er begyndt at gå til dansk på 
VUC inde i Holstebro, fortæller 
han. – Nu er det meget lettere at 
følge med, og vi får for eksempel 
præsenteret nogle billedforløb, 
som vi skal sætte sammen til en 
historie. Så nu sidder jeg hver aften 
derhjemme og skriver historier, 
slutter Michael og vender tilbage 
til marineringen. ■

Michael Pedersen
Forberedende voksenundervis-
ning – eller FVU – er for voksne, 
der vil være bedre til at læse, 
skrive, stave eller regne.

Loven om FVU trådte i kraft den 1. 
januar, 2005.

Undervisningen tilbydes af VUC 
og af nogle AMU-centre, erhvervs-
skoler, daghøjskoler, oplysnings-
forbund m.fl., men den kan også 
foregå i virksomheder.

Man kan få Statens Voksenud-
dannelsesstøtte (SVU), mens man 
går på FVU. SVU svarer til højeste 
dagpengesats. 

Hvis man får fuld løn, mens man 
går til undervisning, kan SVU 
udbetales til arbejdsgiveren.

Hvad er FVU-ordningen?
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Jo flere succeshistorier, jo flere får vi fat i

Jo flere succeshistorier, 
jo flere får vi fat i
For fællestillidsrepræsentanten på Rose Poultry, Gerda Jensen,
er det vigtigt, at få fat i alle ansatte med læse-/staveproblemer

Tekst og foto: Mikael Hasle
Sakset fra Magasinet Fleksicurity

Gerda Jensen har været fællestil-
lidsrepræsentant for de ufaglærte 
på Rose Poultry siden 1992 – og 
som medlem af virksomhedens 
uddannelsesudvalg var hun med 
til at vedtage det store projekt med 
læse-/staveundervisning og hjælpe-
midler til virksomhedens ansatte.

Nye maskiner viste behovet
– I den tid jeg har været her på 
virksomheden, har vi fået mere og 
mere ny teknik og nye maskiner, 
fortæller Gerda Jensen til Fleksi-
curity, – og der viste sig problemer 
for mange af kollegerne med at 
læse manualer og sætte sig ind i 
det nye. Nogle af dem stod frem og 
fortalte om det, og det var med til 
at sætte gang i vores projekt.

Uddannelsesudvalget arbejdede 
også med en problematik om, at 
alle skal tale dansk på arbejdsplad-
sen – hvilket kan være svært at 
gennemføre, når der er mere end 
30 nationaliteter ansat.

– Det var langtfra alle, der var 
klar til at stå frem og melde sig 
til læse-/stavetræning, og især 
pigerne var tilbageholdende, siger 
Gerda, – og vi har stadig ikke fået 
fat i alle. Men vi kan rykke nogen, 
når andre står frem – og jo flere 
succeshistorier, der bliver fortalt, 
jo flere får vi fat i. Det første hold 
var frivillige, og deres succes var 
helt sikkert med til at lokke andre 
ud af busken.

Fagforeningen hjalp
For Gerda Jensen var det vigtigt, 
at de ansattes fagforening, 3F, også 
var medvirkende i projektet:

– 3F hjalp Rose Poultry med 
refusionsbestemmelserne i lov-
givningen om voksenuddannelse, 
fortæller hun og fortsætter, og vi 
fik også fagforeningens uddannel-
seskonsulent til at holde et møde 
med personalet, hvor han fortalte 
om det nye projekt.

Gerda fortæller også, at hendes 
aktive medvirken var med til at 
udvikle hende som menneske: 

– Jeg fik godt nok arbejdet grun-
digt med mine overtalelsesevner, 
siger hun.

Uddannelse i arbejdstiden
Uddannelsesudvalget har skruet 
læse-/stavetræningen sådan sam-
men, at den foregår i arbejdstiden 
– med fuld løn for deltagerne. 
Gerda Jensen fortæller:

– Kurserne kører under FVU-
ordningen (Forberedende voksen-
undervisning), og det betyder, at 
Rose Poultry får tilskud til lønnen 
for deltagerne. Derfor er udgiften 
for virksomheden noget mindre, 
og lønnen er også med til at mo-
tivere de ansatte til at melde sig 
til de to gange tre timer om ugen, 
som kurserne varer. ■

Gerda Jensen, fællestillidsrepræsentant
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Sådan hjælper du medarbejdere med læse/skriveproblemer

Af: Jakob Rom Johansen, 
kommunikationsmedarbej-
der, CABI – Center for Aktiv 
BeskæftigelsesIndsats

Ufaglærte job bliver der stadig 
flere af i Danmark, og derfor er det 
vigtigt, at medarbejderne i danske 
virksomheder bliver opdateret med 
ny viden, så de fortsat kan være 
attraktive medarbejdere.

CABI – Center for Aktiv Be-
skæftigelsesIndsats har lavet en 
temaside, som hjælper virksomhe-
der til at sætte fokus på kompeten-
ceudvikling for alle. Også medar-
bejdere med læse/skriveproblemer, 
sprogproblemer eller andet. Her er 
nogle gode råd:

 Undersøg, hvem der har proble-
mer. Gennem Individuel Kompe-
tence Vurdering bliver den enkelte 
medarbejders kvaliteter og behov 
afdækket. Se mere på www.ug.dk 

 Skab åbenhed og tillid om fx 
læse/skrivevanskeligheder på 
arbejdspladsen.

 Fortæl de gode historier om 
medarbejdere, som har fået hul 
på deres læse/skriveproblemer 

Sådan hjælper 
du medarbejdere 
med læse/ 
skriveproblemer
Næsten en million voksne danskere har svært ved 
at læse og skrive. Ofte ved arbejdsgiverne ikke, hvilke 
medarbejdere det drejer sig om, og mange ansatte 
gemmer deres problemer af vejen

ved at deltage i et kursus. Gode 
historier kan også bruges om andre 
problemer.

 Brug sidemandsoplæring. Lad 
en erfaren medarbejder lære nye op.

 Brug it-hjælpemidler. Der findes 
fx computerprogrammer, som kan 
læse tekster op. Se meget mere på 
www.adgangforalle.dk. Ordblin-
deforeningen har meget mere om 
IT-hjælpemidlerne på
www.ordblindeforeningen.dk.

 Skær ned på teksten og gør 
virksomhedens information 
tilgængelig på anden vis. Brug bil-
leder, video og lyd.

 Voksne over 18 år med læse/
skriveproblemer kan deltage i 
Forberedende Voksenundervisning 
(FVU). Det er gratis. Se mere på 
www.ug.dk

 Voksne over 18 år kan også 
deltage i Almen Voksenuddannelse 
(AVU).

 Se meget mere på
www.cabiweb.dk/
kompetenceudviklingforalle ■
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Gylling Efterskole

Af: Klaudia og Kristian, 
10. klasse, Gylling Efterskole

August 2010
Wow! Endelig kom dagen, hvor vi 
skulle starte på Gylling Efterskole! 

Klaudia på sit første år, og Kri-
stian på sit andet. Tankerne var 
mange, og spændingen var stor. 
Vi var spændte på at se vores nye 
kammerater, gense de gamle og 
hilse på vores nye liv i det næste 
års tid.

Så det var med sommerfugle i 
maven, vi drog af sted for at gå et 
nyt år i møde sammen med 106 
andre håbefulde elever.

Lidt om skolen
Gylling Efterskole er en efter-
skole for børn og unge med faglige 
vanskeligheder.

Her tilbyder man faciliteter, som 
ikke mange efterskoler kan. Vi har 
lærere, der er udlært til at undervi-
se og tackle vores faglige vanske-
ligheder. Efterskolen har mange 
års erfaring med elever, der har 
indlæringsproblemer, og lærerne 
er gode til at hjælpe os, så vi bliver 
bedre. I undervisningen bliver vi 
delt op i niveau ud fra, hvor god 
man er til dansk, matematik og 
engelsk. På den måde får vi, elever 
mest ud af undervisningen.

De faglige vanskeligheder
Da vi startede på Gylling Eftersko-
le, var vi meget nervøse for, hvor-
dan det ville gå, og hvordan vores 
vanskeligheder ville blive tacklet. 
Men vi fik en rigtig god oplevelse 
og derfor føler vi os nu langt mere 
trygge i undervisningen.

Det er ganske specielt at være 
på efterskolen, og det er fedt at få 
muligheden for at få nye venner, 

oplevelser og et fagligt løft, der 
batter. 

Vi har altid været lidt nervøse 
for at fortælle om vores vanskelig-
heder til andre, men da vi kom på 
Gylling Efterskole var alt anderle-
des! Alle på skolen har et eller an-
det, de har svært ved. Det betyder, 
at man på ingen måde behøver at 
skjule sine vanskeligheder.

Vi har gået på skolen i nogle 
måneder nu og er selv meget åbne 
om vores vanskeligheder. For 
os er det en stor lettelse at være 
åben omkring det, og nu får vi al 
den hjælp, vi behøver for at blive 
bedre.

En dag på Gylling Efterskole
En helt normal dag på efterskolen 
starter med fælles morgenmad i 
spisesalen, bagefter ser vi tv-avi-
sen og snakker om, hvad der sker 
ude i verden, så vi alle forstår det. 

Herefter er der undervisning til 
kl. 16.30. Efter undervisningen har 
vi fri med masser af muligheder 
for at dyrke fællesskabet gennem 
sport, film eller hygge med en god 
kop kakao. Fra kl. 18–19 er der 

stilletime, hvor der er tid til at lave 
lektier. Alt i alt en god kombination 
mellem det faglige og det sociale.

En lille oase 
Gylling Efterskole er en lille oase 
placeret mellem parcelhusene i 
byen Gylling. Det er en meget 
varm skole med en god atmosfære, 
hvor man føler sig tryg og velkom-
men til hver en tid. 

Vi har et godt fællesskab og 
laver rigtig mange sjove ting sam-
men. Der er også mulighed for at 
være her i weekenderne, og her har 
lærerne altid aktiviteter klar til os, 
hvilket er sjovt og spændende. På 
den måde får vi mange gode ople-
velser med vennerne.

Vi er meget taknemmelige for 
at gå på Gylling Efterskole og vil 
nyde det, så længe det varer. Vi er 
glade for undervisningen, som vi 
ikke kan få mange andre steder, og 
når året er gået, vil vi savne ven-
nerne, atmosfæren og fællesskabet. 
Det er kun få steder, hvor men-
nesker behandler hinanden så godt 
og ligeværdigt som på Gylling 
Efterskole. ■

Gylling Efterskole
Elevfortællinger 

Elevfortællinger fra
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Lærere fra Ordblinde efterskolerne videreuddanner sig i Barcelona

Af: Kursusleder Lone Primdahl, 
Forstander på Farsø Efterskole 
og medlem af Ordblindeeftersko-
lernes Netværksbestyrelse.

Nytænkning og samarbejde
Planlægningen og gennemførel-
sen af modulet har været båret 
af ønsket om samarbejde og 
nytænkning både for VIA og 
for ordblindeefterskolerne. Når 
Ordblindeefterskolerne ønsker at 
være faglig i front med hensyn til 
undervisningen af unge med læse- 
og skrivevanskeligheder, kræver 
det uddannelse af lærere og fokus 
på faglighed. Den del af samarbej-
det har VIA leveret med dygtige 
og kvalificerede undervisere. 

VIA s interesse for samarbej-
det har været orienteret mod den 
erfaring og nytænkning, der er at 
hente på Ordblindeefterskolerne, 
hvor ikke mindst brugen af tekno-
logiske muligheder til unge med 
læse- og skrivevanskeligheder er i 
udvikling.

Videreuddannelse af lærere er i fokus på landes ordblindeefterskoler. 15 undervisere 
fra 8 af landets ordblinde efterskoler var i oktober 2010 på en uges ophold i 
Barcelona, hvor de blev undervist af undervisere fra VIA University College i PD- 
modulet »Læse- og skrivevanskeligheder«. Fællesproduktet – en artikelsamling 
med 15 faglige artikler er nu på vej til at blive offentliggjort

Artikler til andres inspiration
Nytænkning skinner også igennem 
i forhold til eksamensproduktet. 
Her har de studerende skrevet 
faglige artikler med udgangspunkt 
i de problemformuleringer, de har 
valgt at fokusere på. Det betyder, 
at andre interesserede nu kan få 

15 undervisere fra 8 af landets 
ordblindeefterskoler var i oktober 2010 
på videreuddannelse

glæde af de refleksioner de 15 
lærere har gjort sig. Artiklerne vil 
blive offentliggjort på ordblindeef-
terskolernes hjemmeside i starten 

Lærere fra 
Ordblinde efterskolerne 
videreuddanner 
sig i Barcelona
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Lærere fra Ordblinde efterskolerne videreuddanner sig i Barcelona / Feriekoloni for ordblinde

Feriekoloni for ordblinde
Ordblindeforeningen tilbyder børn, unge og deres forældre en gratis feriekoloni
– fyldt med viden, glæde og hygge. Denne fantastiske feriekoloni strækker sig 
over i alt 4 dage, fra den 28. juli til den 31. juli 2011 på Rågelund Efterskole på Fyn

Feriekolonien vil indeholde spæn-
dende foredrag af anerkendte og 
kendte foredragsholdere for de 
voksne. For de yngre vil der være 
en lang række aktiviteter både inde 
og udenfor, og der vil være mulig-
hed for at lære mere om brugen af 
computere – på en sjov og anderle-
des måde.

Idet socialministeriet har valgt 
at støtte denne feriekoloni, vil det 
blive ganske gratis for medlemmer 
af Ordblindeforeningen at deltage. 
Ved tilmelding vil der dog blive 
opkrævet et depositum på 200 
kroner per person, for at undgå til-
meldte, som ikke dukker op. 

Formålet med denne feriekoloni 
er – udover at have det sjovt og 
lære en masse, at få skabt et fæl-
lesskab og få delt en masse viden 
på tværs af landet. 

Fællesskabet er vigtigt for vi 
ordblinde, for vi er mange med det 
samme handicap. Ved at vide vi er 

mange, bliver det lettere at fortælle, 
man er ordblind, uden at frygte for 
reaktionerne. Derudover er det vig-
tigt, at vi får delt den viden vi hver 
især sidder med, så det bliver endnu 
nemmere og overskueligt at være 
ordblind og pårørende. På den måde 
ved man, hvor man skal henvende 
sig omkring de forskellige ting. 

Men vigtigst af alt er det, at vi 
har det sjovt og får knyttet nogle 

venskaber på tværs af landet, gen-
nem glæde og grin. 

Tilmelding
Tilmelding sker efter »først til 
mølle« princippet. Ring til sekre-
tariatet på 36 75 10 88 eller mail til 
kontor@ordblind.org

Tilmeldingerne skal være sekreta-
riatet inden den 1. juli 2011. ■

af 2011. Det er også muligt at få 
tilsendt hele artikelsamlingen ved 
at henvende sig til Farsø Efterskole 
– info@f-e.dk 

Barcelona – hvorfor nu det?
Erfaringsudveksling mellem de 
studerende på modulet har haft høj 
prioritet og da ordblinde eftersko-
lerne geografisk er spredt ud over 
landet, var det vigtigt at finde et 
sted, hvor modulet kunne afvik-
les som internat. At valget faldt 
på Barcelona skyldes bl.a. at der 
her var mulighed for at afvikle et 

intensivt og fordybende kursusfor-
løb suppleret med oplevelser fra en 
by med puls og kultur langt væk 
fra hverdagens forpligtelser.

Nyt modul – »Pædagogisk 
udviklingsarbejde«
Ordblindeefterskolerne og VIA 
er i fuld gang med at udtænke, 
hvordan det næste modul skal 
tilrettelægges, så samarbejdet kan 
fortsætte og de erfaringer, der er 
indhentet, kan videreudvikles. Det 
næste modul bliver igen målret-
tet undervisere af unge i læse- og 

skrivevanskeligheder og det fag-
lige indhold kommer til at dreje sig 
om pædagogisk udviklingsarbejde. 
Eksamensformen kunne måske 
blive oplæg på temadage, så idéen 
om offentliggørelse bevares. 

Åbent modul undervisere 
af unge i læsevanskeligheder
Det næste modul er ikke kun til-
tænkt undervisere på ordblindeef-
terskolerne. Hvis andre kunne være 
interesseret er man velkommen til 
at kontakte kursusleder Lone Prim-
dahl, Farsø Efterskole, lp@f-e.dk ■
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Bestyrelsens beretning 2010

Lokalt arbejde og synlighed
Foreningen besluttede på sidste 
årsmøde at det lokale arbejde 
skulle styrkes. Det er blandt andet 
sket ved kampagnen »Oplysning 
om ordblindhed«. Det har været en 
succes og vi må fortsætte med at 
anvende de centrale kræfter til at 
styrke det lokale arbejde. Vi ved, 
at det kan være vanskeligt for man-
ge lokalkredse at løfte de praktiske 
opgaver. Derfor er det vigtigt at 
trække på medarbejderne og de 
aktive frivillige til at skabe arran-
gementer lokalt rundt om i landet. 
Det er i lokalsamfundet, at vi skal 
være synlige og tilstede med vores 
rådgivning og støtte til ordblinde.

Vi har startet en kampagne 
»Oplysning om Ordblindhed«. 
Konceptet er, at vi står på et cen-
tralt torv i byen i løbet af dagen 
og deler materiale ud om Ordblin-
deforeningen. Om eftermiddagen/
aften er der foredrag på det lokale 
bibliotek. I efteråret 2010 besøgte 
vi Slagelse og Rønne og det var to 
meget gode og udbytterige dage. 
Kampagnen vil besøge alle kredse 
og ende med et stort arrangement 
på foreningens 70 års fødselsdag i 
2012.

Foreningen har gjort meget for 
at sikre synlighed af ordblindhed, 
og hvad foreningen kan gøre for at 
hjælpe ordblinde – så de kan blive 
endnu bedre til at hjælpe sig selv 
og andre ordblinde. På foreningens 

Bestyrelsens 
beretning 2010
Ordblindeforeningen har haft et aktivt år på alle områder. Nye initiativer er taget 
og det har ført til nye måder at bringe viden ud til ordblinde og deres pårørende

hjemmeside kan man se en ny 
film, foreningen fik lavet i sensom-
meren. Vi synes det er en meget 
vellykket og informativ film.

Sekretariatet
Foreningen har et velfungerende 
sekretariat, som består af dyg-
tige medarbejdere. I årets løb 
har medarbejderne i samarbejde 
med de frivillige sikret en god 
stabil drift af foreningen. Det har 
betydet, at der er grundlag både 
for daglig drift og nye initiativer. 
Alle på sekretariatet har været 
på kurser i rådgivning, hvilket 
betyder at medarbejderne føler sig 
langt bedre påklædt til at udføre 
den første rådgivning, når vi får 
henvendelser. Kurset foregik hos 
Dansk Videnscenter for Ordblind-
hed. Kontoret er blevet opdateret 
med nye computere og program-
mer, der skal gøre det lettere for 
kontorpersonalet at administrere 
medlemskartotek og at overføre 
penge. 

Rådgivning
I foreningens rådgivning for foræl-
dre til ordblinde børn er Karl Åge 
Andreasen trådt ind i en frivillig 
og meget omfattende rådgivnings-
rolle. Karl Åge Andreasen har en 
stor viden og kompetence fra sit 
lange arbejde på området. Det er et 
stort plus for foreningen, at fagfolk 
på den måde yder en stor indsats 

for ordblinde i samarbejde med 
andre frivillige.

Ordblindeforeningen har i 2010 
lagt vægt på det nordiske samar-
bejde ved at sende en stor delega-
tion af sted til det nordiske møde 
i Oslo i oktober. Det var nogle 
herlige og lærerige dage. 

Vedtægterne
Et udvalg under bestyrelsen har 
arbejdet med at tilrette forenin-
gens vedtægter, så foreningen er 
blevet mere tidssvarende. Et andet 
udvalg har arbejdet med at lave 
nye og langsigtede målsætninger 
for foreningen. Det har været et 
spændende stykke arbejde disse to 
udvalg har lavet og vi glæder os til 
at se resultaterne af arbejdet i de 
kommende år.

Ordblindebladet er blevet et godt 
og værdifuldt blad med gode ar-
tikler, som roses af mange fagfolk. 
Vi ønsker at alle også medlem-
merne føler det er et blad for dem, 
således alle får noget værdifuldt ud 
af bladet.

Midler til en feriekoloni
Ordblindeforeningen har 2010 søgt 
om midler og fået dem, til en ferie-
koloni for ordblinde børn og unge 
og deres forældre. Det er et utrolig 
spændende projekt og der arbej-
des hårdt for at lave en fantastisk 
feriekoloni for vore medlemmer. 
På feriekolonien vil der både være 
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Bestyrelsens beretning 2010 / Indkaldelse til årsmøde

Indkaldelse 
til årsmøde

mulighed for ny viden, nye ven-
skaber, socialt samvær samt leg og 
aktiviteter på tværs af aldre, køn 
og landsdele.

Ordblindeprisen
Ordblindeprisen blev i 2010 tildelt 
Birgit Dilling Jandorf leder af 
Dansk Videnscenter for Ordblind-
hed. Birgit har udført et kæmpe 
værdifuldt arbejde for at udbrede 
viden om ordblindhed. Hun har 
stået i spidsen for mange initiativer 
til gavn for oplysning og spredning 
af viden om ordblindhed. Hun har 
på billedligvis oplyst om ordblin-
des vilkår i folkeskolen, i TV og 
andre medier. Det arbejde og den 
synlighed, som Birgit har sikret 
har betydet, at vi i dag står på en 
sikker grund af viden om ordblind-
hed og de undervisningsformer og 
andre tiltag, der kan hjælpe ord-
blinde. Endnu engang stort tillykke 

med prisen og Tak for dit store 
arbejde indenfor området..

I det forløbne år er der sket 
omstruktureringer for Dansk 
Videnscenter for Ordblindhed. Vi-
dencentrene på handicap området 
er blevet fusioneret til et samlet Vi-
denscenter for Handicap og Social-
psykiatri pr. 1. jan. 2011. Det har 
været magtpåliggende for Ordblin-
deforeningen at Dansk Videnscen-
ter for Ordblindhed bevarer den 
samme funktion og tydelighed som 
hidtil. Ordblindeforeningen har 
derfor i efteråret 2010 gjort, hvad vi 
kunne politisk for at sikre Ordblin-
deområdet den bedste position. 

HTO – hjælp til ordblinde
Ordblindeforeningen har indgået 
i en projektgruppe, ledet af DVO, 
der her i efteråret kunne præ-
sentere en ny hjemmeside www.
hto.nu. Hjælp Til Ordblinde, som 

hjemmesiden hedder, er en rigtig 
god hjemmeside, der skaber over-
blik for unge og voksne ordblinde 
både i relation til arbejde, studie, 
hjælpemidler og fritid. Ordblin-
deforeningen takker for endnu 
engang at deltage i et spændende 
samarbejde. 

Selvom alt ikke fylder lige me-
get i beretningen betydet det ikke, 
at det, der er nævnt i mindre om-
fang, ikke dækker over områder, 
hvor der er stor aktivitet og gjort et 
stort arbejde, men af plads hen-
syn må vi vælge at beskrive noget 
mere end noget andet. Det, der 
ikke har fået plads i beretningen, 
er også væsentlige aktiviteter, som 
har været beskrevet i bladet i løbet 
af året eller er berettet mundtlig.

Bestyrelsen siger tak for den 
store indsats, som er blevet gjort i 
årets løb. Og tak til alle vore sam-
arbejdspartnere. ■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark holder Årsmøde lørdag 
den 7. maj 2011 klokken 12 i 
Strib Fritids- og Aktivitetscen-
ter, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 
Middelfart.

Mødet starter med et foredrag af 
Martin Hauerberg Olsen vedr. den 
nye hjemmeside til ordblinde HTO 
– Hjælp Til Ordblinde.

Derefter 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

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  ■
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Farvel og goddag

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Bliv klar til ungdomsuddannelse 
Få styr på læse– og skrivevanskeligheder i 8., 9. og 10. klasse 

Farvel 
og goddag
Ordblinde/Dysleksiforeningens 
mangeårige formand Hans-Pauli 
Christiansen har efter 14 år på po-
sten valgt ikke at genopstille som 
formand på foreningen Årsmøde 
den 7. maj 2011.

I den anledning vil vi gerne in-
viterer medlemmer og samarbejds-
partere til en lille afskedsreception 

Fredag den 13. maj, klokken 14 
på Sekretariatet, Kløverprisvej 
10 B, 1., 2650 Hvidovre

Her vil der også blive lejlighed 
til at hilse på foreningens nye for-
mand, som bliver valgt på Årsmø-
det den 7. maj 2011.
 Vi glæder os til at se jer. 
 På gensyn ■
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Nye ideer og planer i Ordblindeforeningen

Af: Næstformand, 
Erik Kildegaard Rasmussen

Klare målsætninger
Det er vigtigt, at Ordblindeforenin-
gen har nogle klare målsætninger. 
Et ord er særlig vigtigt for mig: 
SYNLIGHED. Hver gang vi dis-
kuterer et problem, er det vigtigt, 
at vi spørger os selv, om denne 
diskussion fremmer synlighed.

Mange af de idéer, jeg vil præ-
sentere her, er vi allerede begyndt 
at realisere. I efteråret startede vi 
på »Oplysning Om Ordblindhed«. 
Sammen med sekretariatet har vi 
besøgt to byer, hvor vi om dagen 
stod på torvet med materiale fra 
Ordblindeforeningen, og om afte-
nen holdt vi et foredrag for alle, der 
er interesseret i Ordblindesagen. 
Formålet med disse reklamefrem-
stød er at gøre Ordblindeforeningen 
mere synlig, men også at skabe en 
god kontakt og samarbejde mellem 
sekretariatet og de lokale forenin-
ger. Projektet vil køre i 2 år, og 
det er planen, at vi vil besøge alle 
kredse. Programmet vil slutte med 
et stort arrangement i 2012 på for-
eningens 70 års jubilæum.

Det er planen 
at etablere en tænketank 
Vi er begyndt at etablere en gruppe 
bestående af mennesker med 

Nye ideer og planer 
i Ordblindeforeningen

interesse og viden om ordblindhed. 
Gruppen skal diskutere holdninger i 
forbindelse med ordblindes proble-
mer i skole og samfund. Gruppens 
medlemmer skal kunne deltage i 
debatten i dagspressen, fagblade 
og i videnskabelige publikationer. 
Gruppen skal på Ordblindeforenin-
gens vegne kunne deltage i faglige 
seminarier og konferencer og kunne 
repræsentere os på efterskoler.

Ordblindebladet og sekretariatet 
er netop startet på en kampagne 
over for efterskolerne. Vi ønsker 
artikler fra de efterskoler, der er 
specialiseret i undervisning af ord-
blinde elever, og til gengæld kan 
vi tilbyde at holde små foredrag 
ved deres forældremøder. Men det 
kræver, at vi har opbygget et godt 
netværk af foredragsholdere landet 
over. Rådet skal også etablere et 
samarbejde med Rådet for ord-
blindhed og andre læsevanskelig-
heder (ROAL), der er et rådgivende 
organ nedsat af bl.a. DVO, (Dansk 
Videnscenter for Ordblinde).

Formålet for denne gruppe skal 
være at gøre foreningen mere syn-
lig i alle medierne.

Aktiv medspiller i forbindelse 
med høring af lovtekster
Ordblindeforeningen skal være 
en aktiv medspiller i forbindelse 
med høring af lovtekster. Der 

kunne nedsættes et udvalg med 
et kommissorium, men det kunne 
også være formandens opgave at 
udforme et høringssvar, som så 
godkendes af Forretningsudvalget.

I medierne har der de sidste år 
været skrevet meget om special-
undervisningen, der optager en 
tredjedel af undervisningsbudget-
tet. Nu skal det ikke være en kon-
kurrence i hvilket handicap, der 
er bruger fleste penge, men det er 
ikke mit indtryk, at det er special-
undervisningen af ordblinde ele-
ver, der er den dyreste. Man kunne 

På årsmødet den 7. maj skal der vælges ny formand. Vores mangeårige formand 
Hans-Pauli Christiansen har valgt at trække sig som formand for Ordblinde-
foreningen. På det sidste bestyrelsesmøde tilbød jeg at stille op som formand, 
derfor vil jeg gerne præsentere nogle af de idéer og planer, jeg vil arbejde for i 
Ordblindeforeningen. Planerne skal gennemarbejdes i bestyrelsen. Det er naturligvis 
vigtigt, at det er bestyrelsen, der finder den røde tråd i det fremtidige arbejde

Erik Kildegaard Rasmussen
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Nye ideer og planer i Ordblindeforeningen

Dit valg!

 Erhvervs- og uddannelsesrettet højskole – især for ordblinde

Start på en frisk
Personlig udvikling. Uddannelsesparathed. 
Trygge og faste rammer. Vejledning. 
Lektiehjælp. Finansiering: EGU. STU. 
Integrationsloven. Kommunalt tilskud. 
Skolens fond.

Dansk på rekordtid
Ordblindeundervisning med stor effekt. 
Læsecomputere med skrivestøtte.
Danskprøver 2 og 3. 
 
Fag
Dansk. Matematik. Engelsk. IT. Teater.  
Idræt. Kørekort og mange flere ...

Tid til opgradering

Smil igen! 

Forår: 23 uger. Efterår: 19 uger
Tjek www.brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

også vælge at sige, at det er alle de 
andre, der får tilført for få midler.

Denne debat har medført at re-
geringen har stillet forslag om øget 
inklusion. Specialundervisningen 
skal foregå i klasserne med mange 
elever. Det kan også i nogle tilfæl-
de være en god idé, da det frem-
mer det sociale fællesskab, men det 
kræver, at der følger specialuddan-
nede lærere med, og at klasselære-
ren har viden om ordblindhed. Alle 
skoler skal have en læsevejleder og 
alle kommuner skal have en sko-
lekonsulent. Disse rimelige krav 
må Ordblindeforeningen fremføre 
meget kraftigt over for regeringen 
og folketinget. 

Forbedre og forny foreningens 
struktur og målsætning
Ude i de lokale kredse sidder der 
mange ildsjæle, som arbejder for 
Ordblindesagen. Der er således 
allerede udarbejdet nogle forslag 
til vedtægtsændringer. Der er 

udarbejdet forslag til strukturæn-
dringer og der er en gruppe, som 
har arbejdet med nye målsætnin-
ger for Ordblindeforeningen. Det 
er vigtigt, at dette arbejde tages 
alvorligt og bliver gennemarbejdet 
på de næste bestyrelsesmøder. Vi 
skal hele tiden forbedre og forny 
foreningens struktur og målsæt-
ning, så vi følger med tiden. Det 
er vigtigt, at vi har en moderne 
forening, der kan træffe hurtige og 
holdbare beslutninger.

Foreningens ledelse har været 
lidt skævvredet det sidste år. Der 
har ved en tilfældighed været en 
overvægt af repræsentanter fra det 
østlige Danmark. Det er vigtigt, 
at der kommer repræsentanter fra 
alle dele af landet i foreningens 
forskellige udvalg. Det er også 
væsentligt, at medarbejderstaben 
hurtigt og nemt kan betjene alle 
dele af landet.

Ordblindeforeningen sender 
mange medlemmer til forskellige 

udvalg i fx Nota, (det tidligere 
blindebibliotek), DVO (Dansk 
Videnscenter for Ordblindhed) og 
HD (Dansk Handicaporganisation). 
Disse repræsentationer ønsker vi at 
styrke – især det nordiske samarbej-
de, hvor vi ønsker at sende så stor 
en delegation som muligt hvert år.

Ordblindeforeningen
har 2 vigtige formål: 
Det første er at lægge tryk på 
myndighederne for at forbedre 
ordblindes muligheder i samfun-
det. Ved at stå sammen og være 
solidariske øger vi mulighederne 
for indfl ydelse. 

Det andet er, at vi støtter og vej-
leder hinanden. Vi er et netværk, 
hvor medlemmerne kan udveksle 
erfaringer og give hinanden oplys-
ninger om nye støttemuligheder. 
Derfor er det vigtigt, at der skabes 
en god stemning blandt medlem-
merne indbyrdes. Vi er jo alle i 
samme båd. ■
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En dag i kassererens liv

Af: Sanne Nielsen, kasserer 

Kalenderen siger den 7. januar 
2011 og klokken er knap 7 om 
morgenen. Tror aldrig jeg bliver et 
morgenmenneske, men op det skal 
jeg, for dagen står på en masse 
ting. Manden skal på arbejde og 
idet jeg skal bruge bilen, ja, så 
er jeg jo nødt til at aflevere ham. 
Så af sted med ham og så hygger 
Line(min datter) og jeg derhjem-
me. Hun skal først i børnehave 
klokken 9, nogle luksusting er der 
ved at ens mor går hjemme for 
tiden. 

Men sikke da et planlægnings-
arbejde, der kan komme, når jeg 
skal til Hvidovre og lave for-
eningsarbejde. Det meste af det, 
jeg laver som kasserer og det jeg 
selv frivilligt laver derudover, kan 
jeg lave hjemmefra. Dermed kan 
jeg selv tilpasse det, når jeg har 
tid, og det ikke går ud over famili-
en. At jeg bruger en time på det en 
tirsdag aften, når datteren er gået 
i seng og manden sumper foran 
tv’et, sker der vist ikke det vilde 
ved. Men i dag er det ikke nok. 
Der er forretningsmøde klokken 
16.30 på sekretariatet i Hvidovre, 
og jeg glæder mig. Synes det er 
inspirerende at være af sted og få 
vendt mange af de tanker og idéer 
man selv går med, med de andre i 
foreningen. Det er ofte de men-
nesker, som har en idé om, om det 
er en god idé og noget der vil være 
godt for foreningen eller ej. Men 
det kan desværre også være de 
mennesker, som er vant til at køre 
foreningen på samme måde år ef-
ter år. Synes dog de fleste er meget 
gode til at tænke nyt og kreativt, 

selvom det nogle gange skal kick-
startes lidt .

Nåh, tilbage til min dag. Datte-
ren kom i børnehave til normal tid 
og så kunne jeg lige komme hjem 
og ordne og opdatere de sidste 
ting, selvom jeg ved, at jeg kom-
mer i tanke om mange flere ting de 
næste par timer. Klokken 11 skal 
jeg af sted hjemmefra, skal lige 
forbi mandens arbejde og aflevere 
nogle handsker og en hue til ham. 
Han skal nemlig cykle hjem, nu 
hvor jeg har bilen. Heldigvis har 
jeg en veninde til at hente datteren, 
da børnehaven lukker samme tid, 
som manden får fri fra arbejde.. 
Men sådan kan det jo gå. Det var 
det store planlægningsarbejde 
igen, ikke?

Nåh, men jeg kommer af sted, 
og ved siden af mandens arbejde 
ligger der en tankstation/sandwich-
bar, som laver nogle fantastiske 
kyllinge/bacon flûtes. Og da jeg 
skal sidde i Aalborg lufthavn i mi-
nimum 30 minutter, inden jeg skal 
boarde, så kan tiden nemt udnyttes 
til at få noget frokost. Så en halv 
liter vand og et flûtes, så er jeg på 
vej af sted. Høj musik på anlæg-
get og fartpiloten på, og så mod 
Aalborg lufthavn. Ca. 1 time tager 
det, og ved jo hvor jeg skal hen, så 
hen og parkere bilen og så ind og 
få checket ind, denne gang er det 
Cimber Sterling, der får æren af 
mig . 

Kom 1 time før jeg skulle 
boarde, så der er tid til at tænde 
computeren og kigge videre på de 
ting, jeg skal have op på mødet. Og 
selvfølgelig få noget frokost. Kom 
i tanke om endnu flere ting på ve-
jen til Aalborg, så det er fantastisk 

at have internet via en USB pind. 
Bliver kaldt til security, og skal 
som altid af med alle smykker, 
fylde 2 kurve og stadig bibber det, 
når jeg går igennem metaldetek-
toren. Sådan er det bare. Så ind på 
den anden side, købe en halv liter 
cola zero og så lige få læst over-
skrifterne i diverse aviser og så 
ombord på flyet. 

Tiden på flyet bliver altid brugt 
på at koble af og komme helt ned 
i gear inden jeg skal til møde. An-
kommer vel i Københavns Luft-
havn og så ud og få noget luft og 
vente på næstformanden, Erik, som 
har lovet at hente mig ved termina-
len. Fantastisk med sådan en aftale 
når man ikke er kendt i Køben-
havn, eller Amager som nogle vil 
kalde det. Men jeg er jo jyde, ikke? 

Venter 15 minutter på ham og 
undrer mig over, at han ikke er 
kommet. Ringer til ham, viser sig 
at han har taget fejl af termina-
lerne, som jeg også selv har gjort 
nogle gange . Men vi finder 

En dag i kassererens liv

Sanne Nielsen
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En dag i kassererens liv

hinanden og sætter kursen mod 
Kløverprisvej. Godt vi havde 
en GPS med, for ellers havde vi 
nok fået os en længere tur end 
beregnet. 

Vel ankommet, mødes vi med 
sekretariatslederen, Juliane, og får 
vendt nogle ting omkring den pro-
ces, som der er i gang med hensyn 
til at ansætte en ny rådgiver. Stille 
og roligt ankommer der nogle 
flere. Klokken 16.30 er vi stadig 
ikke fuldtalligt, men vi er nok til 
at kunne vedtage punkterne, og 
bestemmer os for at gå i gang. De 
første par punkter er ren forma-
lia, og noget som altid gøres på 
møder, valg af ordstyrer, referent, 
godkendelse af dagsorden og sidste 
referat. 

Så kommer punktet med øko-
nomi, som jo er mit punkt. Der er 
desværre ikke kommet så meget vi 
kan arbejde ud fra, da årsregnska-
bet ikke er afsluttet, men der bliver 
snakket om nogle andre ting, som 
er sket. Blandt andet er der kom-
met nyt banksystem, som boghol-
der Susanne og jeg satte i gang før 
sommerferien, men som først er 
begyndt at virke i starten af decem-
ber på grund af forskellige ting. 
Der er blevet snakket om PBS, men 
det har vist sig at være for stor en 
omkostning lige nu, med det antal 
medlemmer vi har i foreningen nu, 
men det skal nok komme. 

Der bliver snakket om ferieko-
lonien, som skal være til sommer, 
og hvor foreningen har fået en del 
penge til dette, super fantastisk. 
Det bliver godkendt, at der bliver 
bestilt vognmønter, der bliver delt 
t-shirts ud til de kredse, der er 
repræsenteret og nogle flere også. 
Mødet går stille og roligt, og tin-
gene bliver debatteret på en fornuf-
tig og velovervejet måde. Så nåede 
vi til aftensmads tid, og sekretaria-
tetslederen, Juliane, havde bestilt 
nogle forskellige salater og noget 
groft brød til os, mums. 

Efter vi havde spist, var der lige 
et par minutter, hvor jeg kunne 
ringe hjem til manden og datteren 

og sige godnat til hende. Hun var 
nemlig på vej i seng der, vidste jeg. 
Og det er fast tradition at jeg så 
lige ringer og snakker med hende, 
om hvad hun har lavet i børneha-
ven og sige godnat til hende. 

Så fortsatte mødet, og vi kom de 
sidste punkter igennem, og endte 
med at have en ganske hyggelig 
snak om foreningens handleplan 
for de sidste og de kommende 
år. Det er en utrolig vigtig ting i 
hvilken som helst forening, at der 
til tider ikke er så struktureret 
dagsorden, og at der er plads til at 
man kan snakke helt almindeligt 
sammen, både om ting som ved-
rører foreningen, men også mere 
private ting. Det kan være alt fra 
syge børn, til nye jobtilbud og over 
i snakken om fast ejendom.

Klokken 21 kørte næstforman-
den og jeg mod lufthavnen igen, jeg 
skulle jo også hjem den aften .

 Kom igennem security, uden 
de store problemer. Satte mig i 
cafeen derinde og snakkede kort 
med manden, som fortalte at det 
var dårligt vejr i Jylland, med sne-
meldinger i Nordjylland og isslag i 
Østjylland. Så han blev oppe indtil 
jeg kom hjem. 

Klokken 23.30 landede jeg i 
Aalborg lufthavn, og skulle bare 
hjem. Ud i bilen, varme på, puha, 
der var koldt. Så bare hjemad. 
Klokken 00.45 kørte jeg ind på 
adressen, og nøj, hvor var jeg træt, 
og brugt på den gode måde. Fyldt 
op mentalt efter en god eftermid-
dag og aften i godt selskab, Med 
mennesker som gør, hvad de kan 
for at udvikle og modernisere 
foreningen til det bedre. Alt kan 
udvikles til det bedre, og det er det 
jeg, som kasserer, lever efter.

Dette var et lille indblik i en 
foreningensdag, set fra min side. 
Jo, det kan være en hård dag, men 
det er så hyggeligt, og tiden løber 
bare af sted. Dagen efter kan være 
hård, men med en skøn familie 
og hygge og afslapning, så går det 
altid, og jeg er altid klar til at tage 
af sted igen. ■
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Af: Sanne Nielsen, kasserer 
mail: moi4_8@hotmail.com 

Derfor er formålet med denne 
skrivelse, at gøre det klart for 
alle medlemmer, som læser dette 
blad, at de får en hjælp til at se, 
hvad foreningen laver og hvor den 
bevæger sig hen.

Det store mål for foreningen 
lige nu er at gøre foreningen mere 
synlig. Nogle af jer deltog i et 
spørgeskema, som jeg, sendte ud 
til bestyrelsen, for derefter at få 
bestyrelsen til at sende det videre 
til medlemmerne i kredsene. Ud 
fra dette spørgeskema og budget-
terne for de sidste 5 år, kom det 
frem, at det der mangler i forenin-
gen er synlighed. 

Det var over 80% af de adspurg-
te, som mente at foreningen ikke 
var synlig i deres hverdag. Dette 
skal der laves om på, så med-
lemmerne hele tiden føler de har 
foreningen med sig, uanset hvor 
de bevæger sig hen. Det kom også 
frem i det spørgeskema at 89% af 
de adspurgte, mente at foreningen 
ville få flere medlemmer, hvis den 
blev mere synlig. 

Da det er medlemmerne, som 
foreningen skal hjælpe og være 
der for, bør der lyttes til dem. 
Derfor er det store mål nu at gøre 
foreningen synlig, få flere med-
lemmer, og dermed kunne have 
en større stemme i politiske og 

rådgivende sammenhænge. Og på 
sigt få rettet økonomien op, såle-
des at det hele kommer til at køre 
perfekt igen. 

Foreningen har tidligere vist at 
de har lært af fejl, og dermed er 
det bevist, at det kan gøres igen. 
Men det kræver at vi, medlem-
mer, kan stå sammen og vil hjælpe 
denne forening. Ikke ved at betale 
et højere kontingent, det er højt 
nok i forvejen, men derimod ved at 
fortælle om foreningen – fortælle 
at man er ordblind.

Så kan vi ikke alle lave en af-
tale? Og sige, at år 2011 er det år, 
hvor Ordblindeforeningen bliver 
synlig i alle danskers hverdag, 
hvor vi vil kæmpe for foreningen, 
og for at den bliver endnu bedre. 

Hvis du, som medlem sidder 
med en fantastisk idé, men ikke 
ved, hvordan du skal få det gjort 
og få det igennem, fordi du måske 
ikke selv har midlerne til det – el-
ler måske ikke har overskuddet 
til det, så skriv til mig, og jeg vil 
hjælpe dig hele vejen. 

Jeg lover at svare dig, og jeg 
lover at jeg vil kæmpe for netop 
din idé, for det er medlemmerne, 
der driver denne forening. Med en 
forening med så lang en historie 
som Ordblindeforeningen har, så 
ved jeg, at vi kan skabe historie 
og vende den negative udvikling. 
Ja, din idé kan sagtens bruge, lad 
være med at holde igen. 

Du kan godt, lige meget om 
du er bange for om du ikke kan 
formulere dig, sælge din idé til 
mig, eller hvad der nu holder dig 
tilbage. Har jeg nogle spørgsmål 
eller undrer mig over noget, så skal 
jeg nok kontakte dig og få det ud-
dybet, så vi sammen kan arbejde 
videre med det. ■

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

 

Hvor skal 
Ordblindeforeningen hen?
Nogle gange kan det, som medlem af Ordblindeforeningen, være svært at se, hvor 
Ordblindeforeningen forsøger at bevæge sig hen. Det skulle gerne være sådan for 
medlemmerne af Ordblindeforeningen, at det er gennemskueligt og tydeligt at se, 
hvor Ordblindeforeningen bevæger sig hen

Hvor skal Ordblindeforeningen hen?
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Projekt »Livslang Læring« – Voksne og Dysleksi

Af: Læsekonsulent,
Anne Mette Bruun Poulsen 

CSU-Slagelse forsøger via læ-
seafdelingen at blive partner i 
et projekt under EU’s program 
»Livslang Læring«, med temaet 
Voksne og Dysleksi, et Grundtvig 
Læringspartnerskab.

I den forbindelse har under-
tegnede og en repræsentant for 
Ordblindeforeningen, Anni Bøge 
Jørgensen, været i Italien på et pro-
jektforberedende møde i december 
2010 i Ruccalumera på Sicilien. 
Der blev ansøgt om rejsemidler 
gennem Styrelsen for Internatio-
nale Uddannelser www.iu.dk 

Mødet foregik på kulturcenter 
»Parco Salvatore Quasimodo«, 
Consorzio »La terra Impareggia-
bile« – www.parcoquasimodo.it 

Opgaven var at udarbejde en be-
skrivelse af projektet og en ansøg-
ning om godkendelse af et budget 
til et nyt europæisk projekt for 
»Voksne med ordblindhed«.

Projektet har vi kaldt Dys 
– A.R.T.

Projektbeskrivelse 
af Dys – A.R.T.
»Dys« står for dysfunktionen dys-
leksi og forkortelsen A.R.T. er de 
områder i samfundet hvor igennem 
der kan gøres noget for at mini-
mere barriererne.

A. står for Art/kultur,
R. står for Rights/rettigheder
T. står for Teknologi.

Udarbejdelse og 
formidling af værktøjer til 
uddannelse af voksne med 
indlæringsvanskeligheder
Projektet har til formål at fremme 
en korrekt forståelse af ord-
blindhed og andre specifikke 
indlæringsvanskeligheder og 
øge bevidstheden om relaterede 
spørgsmål.

Projektet har til formål at iden-
tificere teknologiske redskaber, 
der kan forbedre livskvalitet og 
øge muligheden for inklusion af 
voksne med ordblindhed. 

Mange af de problemer, der er 
forbundet med ordblindhed kan i 
realiteten løses med brug af medie-
værktøjer og innovative teknologi-
er, der minimerer de vanskelighe-
der, som voksne med ordblindhed 

møder i deres rejse mod at blive 
sociale og faglige individer.

For at dette skal være muligt, 
er det vigtigt, at samfundet er helt 
klar over voksne ordblindes behov 
for at få tilrettelagt den nødven-
dige støtte, så vel i forbindelse med 
en akademisk som en erhvervs-
mæssig uddannelse og igen i for-
bindelse med den senere karriere.

Med projektet øges og ud-
bredes samfundets viden om 
ordblindhed
Til det formål identificeres og 
findes alle mulige kunstneriske 
medier og produkter hos forlagene, 
hos filmskabere, og i forbindelse 
med grafisk kunst og musik.

Disse kunstneriske udtryksfor-
mer skal fremme udbredelsen af 
samfundets kendskab til og forstå-
else for kulturelt betingede spe-
cifikke indlæringsvanskeligheder 
(dysleksi/ordblindhed).

Projekt »Livslang Læring« 
– Voksne og Dysleksi

Anne Mette Poulsen, læsekonsulent fra 
CSU-Slagelse og Annie Bøge Jørgen-
sen, repræsentant fra Ordblindeforenin-
gen i Taormina, Sicilien
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Projekt »Livslang Læring« – Voksne og Dysleksi

Tankerne bag projektet er, at det 
er mindre problematisk at leve i et 
samfund med fuld forståelse for 
ordblindes problemer. Det er også 
tankegangen i projektet at benytte 
kunstneriske udtryksformer, der 
giver øjeblikkelige følelsesmæs-
sige konsekvenser hos modtageren.

Kommunikationen i en kunst-
nerisk udtryksform skal effektivt 
knytte bånd mellem ordblindes 
livsvilkår og samfundet. Kunsten 
skal være midlet til at nå et stort 
antal mennesker.

Projektet foreslås derfor at væl-
ge øjeblikkets bedste kunstneriske 
udtryksformer, der er tilgængelige 
om emnet i verden og studere de 
bedste midler til at distribuere dem 
til samfundet. 

Det kræver et indgående kend-
skab til teknologiske redskaber, 
metoder og udstyr.

Både korrekt viden om ord-
blindhed, og muligheden for at 
bruge værktøjer til at minimere 
virkningen af vanskeligheder for 
den enkelte, betragtes som umiste-
lige rettigheder for personer med 
ordblindhed, og vil have en høj 
prioritet i forbindelse med ethvert 
indgreb. 

De voksne i målgruppen vil der-
for primært være voksne ordblinde 
og familiemedlemmer til personer 
med ordblindhed eller andre ind-
læringsvanskeligheder, lærere og 
undervisere og ikke indvandrere 
med lignende problemer. 

Projektet har også til formål at 
løfte selvværd hos forældre med 
ordblindhed. 

Lokalt samarbejder vi blandt 
andet med Ordblindeforeningen 
og bliver projektet godkendt vil 
der kunne sættes flere aktiviteter i 
gang – som undervisning, fore-
drag, konferencer og lignende til 
udbredelse af den sidste nye viden 
om ordblindhed i forhold til fx 
psykiske følgevirkninger, og hvad 
der kan gøres, rettigheder, hjæl-
pemidler, tidlig indsats over for 
børnene med blandt andet læsning 
og sproglig stimulering. ■

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

Vi tilbyder bl.a.:

•  2 lærer ordning i dansk,
matematik og engelsk

• Mulighed for afgangsprøver
•  10. klasse med håndværker-

linje og studielinje
•  Meget idræt
• - og meget mere

IT er en integreret del af vores
undervisning.

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

E-mail: kontor@storeandst.dk
www.storeandst.dk

www.kragelund-efterskole.dk

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod 
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel 
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22



26   Ordblindebladet 1 · 2011

Notas bibliotek ændrer åbningstider fra 1. marts / Download dine lydbøger direkte fra Notas netbibliotek E17

Fra 1. marts 2011 ændrer Nota på 
bibliotekets åbningstider. De nye 
åbningstider er mandag fra klok-
ken 9-15, mens der resten af ugens 
dage er åbent fra klokken 10-15.

Bedre udnyttelse af ressourcer 
Baggrunden for ændringerne er 
først og fremmest ønsket om at 
udnytte bibliotekarernes ressour-
cer bedst muligt: 

– Vi skal være mere udfarende 
og opsøgende i forhold til bru-
gerne, end vi hidtil har været. For 
eksempel vil vi forsøge os med at 
byde nye, unge brugere personligt 
velkommen med et telefonopkald, 
hvor vi blandt andet vil fortælle 

om vores forskellige services. Vi 
håber, at de unge brugere på den 
måde vil blive mere aktive og til-
fredse brugere af Nota, siger Lene 
Harder, der er leder af biblioteket. 

Kun få opkald efter klokken 15
Derudover er der kun få brugere, 
der benytter sig af den personlige 
biblioteksbetjening i de ydrelig-
gende tidspunkter. Statistikken over 
henvendelser per telefon viser nem-
lig, at langt størstedelen af opkalde-
ne til biblioteket ligger i tidsrummet 
fra klokken 10-15, mens der er langt 
mindre run på efter klokken 15.

Linda Gjaldbæk Hansen, kom   -
munikationsmedarbejder, Nota ■

 

Nota har lanceret en download-
funktion, der betyder, at du som 
bruger nu kan hente lydbøger 
direkte ned til din pc.

»Med download slipper bru-
gerne for at vente på, at bøgerne 
kommer med posten. De kan på 
et hvilket som helst tidspunkt af 
døgnet sidde i ro og mag foran 
deres computer og hente de bøger 
ned, de har brug for – det er en 
ekstremt god service«, siger it-
udvikler Lars Daldorph, der har 
udviklet download-funktionen.

Ta’ din yndlingsbog 
med på tur 
Du kan høre bogen på din compu-
ter, brænde den ned på en cd og af-
spille den i din DAISY-afspiller, 

eller du kan vælge at overføre 
lydbogen til din iPod eller andre 
mp3-afspillere.

»På den måde har alle vores 
brugere nu mulighed for – let og 
bekvemt – at tage deres yndlings-
bog med sig, når de skal med toget, 
på ferie eller noget andet«, siger 
Lone Søgaard, der er projektleder 
på netbiblioteket E17.

Glad for den nye service
Muligheden for download har de 
senere år været meget efterspurgt 
af brugerne. Og alene i løbet af 
november og december måned sid-
ste år blev der foretaget mere end 
8.000 downloads af lydbøger. 

Den store interesse for den 
nye download-funktion glæder 

udviklings - 
 chef Inge Padkær Nielsen:

»Vi er faktisk ret overvældede 
over den succes, som download-
funktionen har fået på så kort tid. 
Men vi er selvfølgelig også enormt 
glade for, at vi nu kan efterkomme 
brugernes ønsker om mere flek-
sibel adgang til vores lydbøger«, 
siger hun.

 Filerne er mærkede
Alle filer, der downloades fra 
Notas netbibliotek E17, er vand-
mærkede med brugerens unikke 
id. Filerne er udelukkende til per-
sonligt brug – ligesom Notas andre 
materialer.

Linda Gjaldbæk Hansen, kom   -
munikationsmedarbejder, Nota ■

 

Notas bibliotek ændrer 
åbningstider fra 1. marts

Download dine lydbøger direkte 
fra Notas netbibliotek E17

På www.e17.dk kan du som 
bruger både bestille, streame 
og downloade lydbøger 
døgnet rundt. 
 Derudover kan du be-
stille lydbøger via Notas 
tast-selv-service. Du skal 
blot ringe til Nota på 39 27 
44 44 og følge bestillings-
guiden. Du kan også bruge 
din mobiltelefon og bestille 
lydbøgerne via sms.

Bedre muligheder 
for selvbetjening



Kompenserende læremidler – nye læremidler i skolens læremiddellandskab

Af: Jens Jørgen Hansen, 
chefkonsulent UC Syddanmark

Det ny læremid-
dellandskab er i 
voldsom udvikling. 
You Tube, digitale 
læringsredskaber, 
e-bogen, læ-
ringsobjekter, 

læringsplatforme, interaktive 
tavler, pædagogiske computerspil, 
mobiltelefonen, digitale videnspor-
taler, clickers, netsteder – feltet 
af læremidler er med den tekno-
logiske udvikling eksploderet de 
senere år. Tiden hvor undervisnin-
gen udelukkende byggede på den 
klassiske treenighed – lærebogen, 
tavlen og skrivehæftet – er forbi. 
Med de ny læremidler sker der 
også en forandring af skolen, fordi 
læremidler grundlæggende er res-
sourcer for læring, undervisning 
og skoleudvikling. 

Det nye læremiddellandskab 
åbner for meget fleksible måder at 
organisere undervisningen på, og 
dels åbner det for mange nye veje 
som eleverne kan færdes ad i deres 
læreproces. Fx nye måder at tilgå 
viden på, at bearbejde og produ-
cere viden, at samarbejde på, at få 
støtte på, hvis man er læse- eller 
skriveusikker, at kommunikere om 
og dele viden på. Men dette lære-
middellandskab udfordrer også læ-
reren. Et klasseværelse med tavle, 
kridt, lærebog og en traditionel 
bordopstilling giver én type mulig-
hed for undervisning og elevernes 
interaktion 1 med et givet fagligt 

Kompenserende læremidler 
– nye læremidler i skolens 
læremiddellandskab

Kompenserende funktioner
Kompenserende læremidler gør 
læse- og skriveprocesser mulige. 
Kompenserende læremidler har en 
enabling-funktion, dvs. de giver 
støtte til elever med læse- og skri-
vevanskeligheder. Denne gruppe 
har traditionelt været henvist til en 
specialundervisning med pædago-
gisk fokus på, hvad eleverne ikke 
kan. Endvidere har elever med 
læse- og skriveproblemer typisk 
udviklet uhensigtsmæssige ar-
bejdsvaner og adfærd. De foretager 
overspringshandlinger og und-
vigemanøvrer for at skjule deres 
vanskeligheder og har generelt 
svært ved at komme i gang med en 
opgave. 

stof – og er stadig helt centralt og 
nødvendigt omdrejningspunkt for 
at skabe dialog, god undervisning 
og godt socialt miljø i klassen. 
Men når tavlen bliver interaktiv, 
lærebogen digital, bordopstillingen 
gøres fleksibel og megen fagligt 
stof foreligger som frie ressour-
cer, så ændrer det grundlæggende 
betingelser for undervisningen. 
Lærerens didaktiske 2 automatpi-
lot – som før kunne støtte sig til 
lærebogens vejledende, strukture-
rende og legitimerende rækværk 
og undervisningens ritualiserede 
og forudsigelige dramaturgi 3 med 
faste elev- og lærerroller – forsvin-
der og læreren udfordres til at selv 
at stilladsere strukturere og stabi-
lisere de veje eleverne skal færdes 
ad i det nye læremiddellandskab. 
I det nye læremiddellandskab slår 
de gamle rutiner ikke længere til 
og det er en opgave for skolen at 
udvikle lærernes kompetencer til 
at håndtere de nye læremidler – 
læreren skal udvikle en række nye 
læremiddelkompetencer. 

For eleverne stiller den udbredte 
brug af nettet store krav til afkod-
ning, læseforståelse, informations-
søgning, vurdering og brug af tek-
ster, og det er især en udfordring 
for læseusikre og skriveusikre 
elever. Det digitale medie har på 
anden side muliggjort udviklin-
gen af en række it-programmer 
med forskellige kompenserende 
funktioner, der kan støtte 
læse- og skriveusikre 
elever og deres læ-
ring i skolen. 
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Kompenserende læremidler – nye læremidler i skolens læremiddellandskab

Med kompenserende læremid-
ler er det muligt for disse elever at 
deltage i undervisningen på lige 
fod med andre elever og dermed 
styrkes deres selvværd og motiva-
tion for at lære. Elever med læse- 
og skrivevanskeligheder har ofte 
en forhistorie, hvor de har oplevet 
daglige nederlag i skolearbejdet, 
fordi de ikke læser og skriver på 
niveau med deres kammerater. 
Med kompenserende læremid-
ler kan de nu »rummes« i klas-
sen og blive selvhjulpne i deres 
skolearbejde. De kompenserende 
læremidler kan forandre elevens 
tilgang til læring og samtidig 
gøre tidligere utilgængelig viden 
og færdigheder tilgængelig. En 
anden betegnelse for kompense-
rede læremidler kunne derfor være 
lærefremmende eller inkluderende 
læremidler. 

Lærelyst, motivation 
og inklusion
Kompenserende læremidler har 
især indflydelse på elevens læ-
relyst, motivation og inklusion i 
undervisningen. I det øjeblik tek-
ster kan fungere som grundlag for 
læring, kan eleven frigøre energi 
og overskud til forståelse. Ind-
holdet bliver tilgængeligt og kan 
udforskes på egen hånd, hvilket 
stimulerer den faglige lærelyst. 

De kompenserende læremidler 
kan også fremme elevens indre 

motivation, dvs. en lyst- og interes-
sestyret arbejdsform. Motivation 
kan fremmes og udvikles ved at 
give eleven medbestemmelse, ved 
at stimulere hans følelse af kompe-
tence og beherskelse af læringssi-
tuationen, og ved at han føler et til-
hørsforhold til klassefællesskabet. 

Medbestemmelse handler om, 
at eleven er med til at bestemme 
indhold og arbejdsformer i under-
visningen. Følelse af kompetence 
opstår ved, at undervisningens 
indhold, arbejdsopgaver og ar-
bejdsformer er tilpasset elevens 
behov og forudsætninger, og at 
eleven oplever, at han er på højde 
med læringssituationen i sko-
len. Det kan resultere i en positiv 
læringsspiral, hvor eleven har 
lyst til at fortsætte og udforske en 
aktivitet. Omvendt kan opgaver, 
der er for vanskelige, give en fø-
lelse af kompetencetab og resul-
tere i en negativ læringsspiral og 
tab af selvværd. Tilhørsforhold 
handler om, at eleven oplever sig 
som en inkluderet og ligeværdig 
del at et klassefællesskab. Eleven 
er selvhjulpen og kan tilegne sig 
fagstof på egen hånd og har reelle 
opgaver, når eleverne arbejder i 
grupper. 

Læremiddelteknologier har altså 
potentiale til at vende lav faglig 
selvvurdering, uhensigtsmæssige 
arbejdsvaner og følelse af inkom-
petence til det modsatte. 

Kompenserende læremidler 
– en didaktisk udfordring 
Der er store perspektiver i at 
integrere kompenserende lære-
midler i undervisningen, men det 
er også en didaktisk udfordring. 
For at integrere de kompenserende 
læremidler i undervisningen, må 
læreren dels have kendskab til, 
hvad de forskellige læremidler kan 
og dels have blik for, hvordan et 
specifikt program kan understøtte 
den enkelte elevs behov. Lærerens 
kendskab til forskellige typer kom-
penserende læremidler er første 
skridt i at integrere disse læremid-
ler i undervisningen. 

Om forfatteren
Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.
dk), chefkonsulent UC Syddan-
mark, ph.d. i læremidler, har skre-
vet bogen »Læremiddellandskabet. 
Fra læremiddel til undervisning«, 
Akademisk forlag 2010. Leder af 
skolebibliotekaruddannelsen og 
udviklingsprogrammet »Den digi-
tale skole«.

1. Interaktion
= vekselvirkning mellem to 
systemer

2. Didaktiske
= belærende måde

3. Dramaturgi 
= skuespillets eller teatret teori ■

Kompenserende 
funktioner

Lærermiddeltyper

Læringspotentiale

Modtage tekst
(afkode, forstå)

Læseteknologier

Deltagelse i undervisning – inklusion
Motivation – selvværd – læringskompentence
Tilegnelse af viden og færdigheder – læring

Medieringsteknologier Skriveteknologier

Repræsentere tekst 
(visuelt og lydigt)

Kommunikere tekst 
(skrive, tale, stave)
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»Vi ved, hvad der virker for børn 
med ordblindhed« fastslår Hans-
Pauli Christensen i rubrikken 
»Formanden har ordet« blad nr. 
4/2010 mens han henviser til Ord-
blindeinstituttet i Ballerup.

Artiklens ærinde er at slå et slag 
for at Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed skal fortsætte som en selv-
stændig enhed og at det ikke skal 
sammenlægges med Videnscenter 
for Handicap og Socialpsykiatri. 

Om en sammenlægning er godt 
eller skidt kan altid diskuteres og 
forandringer kan være vanskelige 
at overskue. På den anden side er 
der jo mere end rigelig plads til 
nytænkning i systemet, som det 
fungerer i dag.

Læserbreve

Der er brug for forandring 
Som ansvarlige forældre ved vi 

at børn er forskellige og at mange 
faktorer spiller ind, når de skal lære 
at læse. Imidlertid har det rystet 
os at de officielle instanser i vores 
tilfælde ikke har været i stand til at 
skabe målbare resultater.

For vores børn, der er testet 
ordblinde, viste det sig at Alka-
lær-metoden, der bygger på en 
gradueret Læsetrappe og indivi-
duel undervisning, var det rigtige. 
Børnene knækkede, på et halvt års 
tid, læsekoden og kan i dag læse 
stort set alderssvarende. Faktisk 
aner vi ikke, hvad vi skulle have 
gjort uden. Det var en fantastisk 
oplevelse for os og vores dren-
ge. Dermed ikke være sagt at 

Alkalær-metoden virker for alle 
– eller at Ordblindeinstituttet ikke 
har fremragende metoder.

Pointen er, at der kan være be-
hov for forskellige metoder og at 
det skal komme alle til gode. 

Under alle omstændigheder er 
der god grund til at gå ind i en 
konstruktiv dialog med social-
ministeren og nytænke, hvordan 
man bedst organiserer tilbuddene 
til ordblinde i Danmark og sikrer 
forbedringer og forandringer på 
området.

Vi håber at foreningen vil fort-
sætte det gode arbejde for ordblin-
de på en fremadrettet måde.
 Pia og Tina,
 mødre til Daniel og Viktor ■

Jeg har været ordblind siden min 
barndom, men har haft en for-
nemmese siden at jeg blev voks-
nen. Jeg blive tæstet for om jeg 
hvar ordblind, for de jeg havde en 
mistanke om at jeg hvar ordblind, 
da jeg ligen siden min barndom 
har haft svært hved at stave og 
skrive. 

Den gang kaldte man det 
inlæringvanskeligheder. Jeg er 
også blivet drillet med at jeg gik i 
spicial klasse og fik ekster under-
visning. Jeg er først som voksen 
blivet tæstede og stardet på at gå 
på ordblindeskolen ved Østerport 
station. Til dansk og regning / 
mamatik.

Jeg har en rigtig god lære i 
mamatik, som er god til at forklar 
mig de stæder, der vor jeg ikke kan 

Hvordan jeg har det med at 
være med i Ordblindeforeningen

regne et stykke ud. Jeg har ledt ved 
at blive ked af det og frustredet, 
hvis jeg bliver misforstået og vis 
jeg ikke hved, hvad jeg kan regne 
med i mange sammen heng. Jeg 
kan også blive ked at det, vis der 
er noget jeg ikke forstår. Jeg er af 
en stædig natur. Det er som relen 
min stædighed, der gør at jeg kom-
mer ovenpå igen, når jeg har været 
nede med humøret.

De problemer det kan give er, 
at det kan være svært at læse de 
breve sagsbehandler skriver til 
en og de kan også være svært at 
forstå det de skriver, Og det kan 
være svært at formuler sig, og 
sige noget til sagsbehandleren for 
sagsbehandleren kan meget nemt 
misforstå det man siger, når man er 
ordblind. For sår behandler de en 

som om man er dum og rætaderet, 
men det er man ikke.

Det ville være godt hvis at sags-
behandler ville respekter og forstå 
at man kun er ordblind, og at det 
er et handicap i sig selv. For vi alle 
kan jo ikke være profosser. Det 
kan også være et problem at skulle 
sige ting flere gang før at de siger 
at de forstår det man siger. De kan 
også nogle gange snakke alt for 
hurtigt så man ikke når at få det 
hele med af deres besked de skal 
give en.

De glemmer også at tjekke om 
man har fået det hele med af deres 
besked. Og de glemmer at høre om 
men har forstået den. De gemmer 
også tit at sige deres navn, når de 
skal give en deres besked.
 Annette Melin ■
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Nordjylland
Den lokale kreds i Nordjylland 
holder generalforsamling torsdag 
den 31. marts 2011 klokken 19 i 
Skolegade 8 (Maskinhallen) i Fre-
derikshavn. Vel mødet! ■

Bornholm
Det var en stor oplevelse den 10. 
november 2010, da vi i samarbejde 
med Kommunikationscentret 
kunne få Ordblindeinstituttets for-
henværende skoleinspektør Karl-
Åge Andreasen her til Bornholm, 
for at fortælle om de metoder, man 
bruger på instituttet med så fanta-
stiske gode resultater. 

Det blev på alle måder en god 
dag, der startede med en stand på 
Rønne Torv, hvor man kunne høre 
og se om Ordblindeforeningen, og 
få direkte råd fra sekretariatsle-
der Juliane Øhlenschlæger, næst-
formand i Ordblindeforeningen 
Erik Rasmussen, lokalforman-
den, og ikke mindst fra Karl-Åge 
Andreasen. 

Der var udsendt indbydelser 
på hele øen til vores medlemmer, 

Nyt fra kredsene

skolelærere, forældre og pårørende 
til ordblinde børn, voksne ord-
blinde, VUC på Bornholm, sko-
lepsykologerne, politikkerne, og 
andre interesserede om at komme 
på Kommunikationscentret i 
Rønne fra klokken 16-18. Der kom 
mange fagfolk, men desværre ikke 
så mange ordblinde eller deres 
familier.

Dem,  der kom, kunne tage 
megen viden med hjem om me-
toder, der gavner undervisningen 
for de ordblinde. Den store spør-
gelyst efter foredraget, ja – og lang 
tid efter, vidnede om at Karl-Åge 
fik sat tanker i gang på mange af 
mødedeltagerne.
 Tom West ■

Redaktions-
udvalg
Redaktionsudvalget ønsker 
ved det kommende valg i 
kredsene, at man vælger kan-
didater til redaktionsudvalget 
for Ordblindebladet. 

I udvalget er der mulighed 
for med nye øjne, at præge 
vores medlemsblads udseen-
de, og ikke mindst indhold.

Det siddende redaktions-
udvalg ønsker at udvide kred-
sen med personer, der har 
spændende ideer til, hvordan 
fremtidens Ordblindeblad 
skal være. Så derfor søges 
personer, der er levende inte-
resseret i bladet og eventuelt 
kan bidrage med ideer og 
artikler – som kan leveres en-
ten på papir, e-mail, indlæst 
eller på anden elektronisk 
måde.

Er du inte
Vi håber at høre fra dig. 

 På redaktionens vegne
 Tom West

På Rønne Torv kunne medlemmerne 
den 10. november 2010 møde: Erik K. 
Rasmussen, Tom West, Karl-Åge 
Andreasen og Juliane Øhlenschlæger
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Annoncer

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

✂

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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