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Og Skriverprisen går til … (forsiden)
Forfatteren Rebecca Bach-Lauritsen modtog i december 2011 Skriverprisen 2011, for debutromanen »Veronika lyder som harmonika« (Høst
& Søn, 2011).
På bogmessen i Forum overrakte Børne- og undervisningsminister
Christine Antorini Skriverprisen på 25.000 kroner til forfatter Rebecca
Bach-Lauritsen.
»Veronika lyder som harmonika« er en smuk og gribende fortælling
om pigen Veronika, der igennem fortællingen bevæger sig fra at være i
et følelsesmæssigt ingenmandsland til at nå frem til en helt ny begyndelse – og måske endda finde ud af, hvad hjem er.
Skriverprisen er en pris til forfattere, der skriver læservenligt. Prisen
har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den
læservenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne. Der lægges
vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.


Redaktionen ■
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Sekretariatet
Kløverprisvej 10b · 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 10 88 · Fax: 36 38 85 84
E-mail: kontor@ordblind.org
Åbent mandag til fredag fra 10.00 til 15.00
Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk
Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder
sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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Formanden har ordet:

Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen
i Danmark
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Det Kommunale og Regionale
Evalueringsinstitut (KREVI) har
beregnet, at der i Kalundborg er
10,3 % af børnene, som får specialundervisning. Det er en meget
stor procentdel i forhold til andre
kommuner som f. eks. Billund,
hvor der kun går 2,5 % i en specialklasse eller i en specialskole.
Det fremgår ikke af undersøgelsen,
hvilke handicaps der er tale om.
Ser vi på børn med ordblindhed, så
er der ca. 300 børn fra 0. til 9. kl.
med læse- og skrivevanskeligheder
i Kalundborg kommune.
Kalundborg kommune har netop
indkøbt 450 licenser til taleprogrammet Dictus, men der er kun
16 elever, der kan få undervisning
i programmet pr. år. Selvom kommunen har udviklet en meget stor
og fin strategi for ordblinde elever,
så er der et stykke vej til at kommunen kan leve op til egen målsætning.
I takt med, at der bliver udviklet
nye diagnoser og undervisningsmetoder for ordblinde, er der også
kommet krav om at denne viden
bruges. Ingen børn eller forældre
vil finde sig i at blive overset, når
der nu findes gode undervisningsmetoder for ordblinde.
Regeringen er kommet med et
nyt udkast til lov om ændring af
folkeskolen (inklusion af elever
med særlige behov i den almindelige undervisning). I lovforslaget er der lagt op til drastiske
ændringer. Betegnelsen »specialundervisning« for al støtte under
12 lektioner om ugen afskaffes. I
høringssvaret til Ministeriet for
Børn og Undervisning finder Ordblindeforeningen det uacceptabelt,
at regeringen vil afskaffe ordet

»specialundervisning« for børn
med særlig behov.
Der er et stort misforhold mellem de undersøgelser og kampagner, der kører i medierne og
så de faktiske forhold i skolerne.
Det er ikke de ordblinde elever,
der fylder op i specialklasserne,
tværtimod er deres andel af ressourcerne blevet minimeret. Siden
kommunerne overtog den udvidede specialundervisning fra amterne, er det gået meget langsomt
med at få etableret ordblindeundervisningen. Mange kommuner
er først lige kommet i gang, men
nu vil undervisningsministeriet
ændre deres strategi igen. Under navnet inklusion, skal elever
tilbage i klasserne. Da Børne- og
Undervisningsministeriet ikke
har defineret konkret, hvad der
menes med inklusion, opstår der
frygt for, at der endnu engang vil
forsvinde ressourcer fra specialundervisningen. Er specialundervisning blevet den gøgeunge, der skal
skubbes ud af reden?
Ordblindeforeningen finder det
uheldigt, at forældrenes klageadgang bliver begrænset. Forældrene
skal fortsat have adgang til at anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det skal pålægges
kommunerne at garantere pædagogisk og teknisk support af it-udstyret, samt adgang til NOTA.
Det er ikke klogt at spare på
undervisningen i grundskolerne.
Det er vores børn og deres fremtid,
der står på spil. Skal vi have flere
unge til at tage en uddannelse, må
Børne- og Undervisningsminister,
Christina Antorini, tage et ansvar
og sørge for at alle, der har behov
for støtte også får det.
■

Folkeskoleloven ændres

Folkeskoleloven ændres
De allerfleste elever med særlige behov skal inkluderes i den almindelige undervisning

Af Lone Njor Hulth,
sekretariatsleder i Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
I slutningen af december fik
Danske Handicaporganisationer
et forslag til ændring af Folkeskoleloven i høring. Da det drejede
sig om en meget vigtig sag for
ordblinde, nemlig ændrede vilkår
for specialundervisning, valgte vi i
Ordblindeforeningen at fremsende
vort eget høringssvar.
Hvad er inklusion
Målsætningen med lovforslaget
er en øget inklusion af elever med
særlige behov. Med den relevante
støtte og de rigtige hjælpemidler
kan det være en rigtig god løsning
for den enkelte elev.
Problemer er, at det ikke af
lovforslaget fremgår, hvad ministeriet mener med inklusion. Vi
har derfor efterlyst en definition og
dermed også redskaber til at måle,
om de ønskede effekter af inklusionen opnås.
Ny definition/afgrænsning
af specialundervisning
Betegnelsen »specialundervisning« afskaffes for al støtte under
12 lektioner om ugen.
Det finder vi uacceptabelt, når
man ikke samtidig lovfæster de
rettigheder, som folkeskolens
elever har til at få støtte i færre
end 12 lektioner. Vi mener endvidere, at alle kommuner ved lov
skal forpligtes til at udarbejde en
strategi for inklusion af ordblinde
elever og følge den op med konkrete handlinger, så den nødvendige pædagogiske støtte i form af
kompetente støttelærere, it-udstyr

og afgang til digitalisering tilvejebringes.
Tidlig indsats betaler sig
Vi mener, at alle kommuner skal
forpligtes til at opstille konkrete
mål for elevernes læseudvikling.
For de elever, som ikke ved udgangen af 2. klasse har opnået disse
mål, skal der iværksættes en særlig
indsats, og kommunerne skal forpligtes til at støtteforanstaltninger
til ordblinde elever gennemføres af
kompetente lærere.
Forældrenes retssikkerhed
Forældre har i dag ingen ret til klage over en skoleleders beslutning
om omfanget af specialundervisning, når det drejer sig om mindre
end 12 lektioner om ugen.
Hidtil har forældrene kunnet anmode om en PPR vurdering, men
efter lovforslaget bortfalder denne
mulighed. Nu vil det alene være
op til skolelederen at afgøre, om et
barn skal tildeles støtte.
Vi ønsker derfor, at forældrene
fortsat skal have mulighed for at
anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering, og vi ønsker en
klageadgang, hvis forældrene ikke
er enige i skolelederens vurdering.
It-udstyr
Lovforslaget pålægger den enkelt
skole (ikke kommunen) at opfylde
elevens behov for it-udstyr. Vi
ønsker, at kommunen skal forpligtes, ligesom vi ikke kan tilslutte os
forslaget om, at it-udstyr ikke må
tages med hjem. Hvordan skal man
i så fald overhovedet få lavet sine
lektier?
Yderligere fremgår det af lovforslaget at frie grundskoler,

privatskoler og efterskoler ikke længere skal have mulighed for at søge
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om it-udstyr til deres elever.
Vi ønsker i stedet, at kommunen skal sikre, at den enkelte skole
råder over de nødvendige it-hjælpemidler og den dertil hørende
tekniske og pædagogiske support.
Muligheden for at søge hjælpemidler for de ikke-kommunale skoler
skal bevares.
Ordblindeefterskoler mister
deres særlige taxametertilskud
De økonomiske forhold for frie
grundskoler, efterskoler for ordblinde og privatskoler ændres. Det
gælder altså også vores 21 efterskoler for ordblinde. De mister
deres særlige taxametertilskud og
kan derfor ikke fortsætte deres tilbud om supplerende undervisning.
I Ordblindeforeningen ser vi
dette tiltag som et stor skridt –
baglæns – og vi står uforstående
overfor denne disposition, som vi
tvinge mange ordblinde unge til at
fortsætte i en folkeskole, som med
de forslåede mange besparelser,
næppe vil blive et bedre tilbud.
Lovforslaget skal
behandles i Folketinget
Det er planlagt, at loven skal gennem de tre behandlinger i Folketinget i indeværende samling, altså
i foråret, og i Ordblindeforeningen
vil vi derfor i den kommende tid
forsøge at få en række politikere
i tale, for at få den ændret på de
vigtigste punkter.
Høringssvaret i sin helhed kan
læses på:
www.ordblindeforeningen.dk ■
Ordblindebladet 1 · 2012
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Besparelser rammer ViHS og HMI hårdt

Besparelser rammer
ViHS og HMI hårdt
Af Lone Njor Hulth,
sekretariatsleder, Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
Knapt var DVO blevet til en del af
ViHS, før den nytiltrådte socialminister varslede en »fokusering
af Servicestyrelsens indsatser«,
herunder tilpasning af Videncenter
for Handicap- og Socialpsykiatri
(ViHS). Staben skulle reduceres
med 140 årsværk. Hertil kom
information om, at Hjælpemiddelinstituttets (HMI) afdeling i Århus
nedlægges.
Der skal ikke herske tvivl om, at
vi i Ordblinde/Dysleksiforeningen

ganske enkelt finder det uacceptabelt, at vores i forvejen ganske
spinkle faglige miljøer reduceres
yderligere. Vel at mærke netop de
miljøer, som skal sørge for at alle
de, der til daglig underviser og
hjælper ordblinde børn, unge og
voksne, rådgives og får adgang til
den nyeste viden på området.
Kortsigtet ikke-løsning
For at gøre den ansvarlige, øverste
politiske ledelse, nemlig socialministeren, opmærksom på vores
holdning, skrev formand Erik K.
Rasmussen et brev til Karen Hækkerup, hvor han gjorde gældende, at

netop den funktion, som varetages
af ViHS og HMI er afgørende for, at
vi i det danske samfund kan mindske det spild af ressourcer, som sker
hver eneste gang, en ordblind elev
parkeres i klassen uden den rette
pædagogiske hjælp eller de relevante
IT-værktøjer. Og det gælder, hvad
enten det er et barn i grundskolen,
en ung i en ungdomsuddannelse
eller en voksen, som har brug for
hjælpen for at holde fast på jobbet eller komme ind på arbejdsmarkedet.
Ved redaktionens afslutning
havde vi endnu ikke hørt fra ministeren, men det regner vi naturligvis med at gøre.
■

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

Undervisning på små hold.
Der er maksimalt 8
elever på vores
danskhold.

Timetal
9 timer dansk, 4 timer
matematik, 2 timer engelsk,
orienteringsfag
og masser af idræt.

Værdier

Faglighed, fællesskab, tillid,
tryghed og varme.
Det må gerne være SJOVT
at gå på efterskole!

Målsætning

Vi gør alt for, at
det unge menneske bliver
kvalificeret til at tage en
uddannelse.

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk
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Brev til Socialminister Karen Hækkerup

Brev til Socialminister
Karen Hækkerup
p				
Social- og Integrationsminister Karen Hæk keru
Social- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 Købehavn K

9. januar 2012

Kære Karen Hæk kerup
i Danmark skriver jeg til dig, fordi vi finder det
Som formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen
sering af Socialstyrelsens indsatser og tilpasning
stærkt bekymrende, at der med den varslede foku
synes at være lagt op til en besparelse og dermed
af Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri
lindeområdet.
reduktion af den service, som Centeret yder på ordb
es op til besparelser på 15% i 2012 og efterfølYderligere er vi blevet bekendt med, at der lægg
lling.
gende 30% i 2013 på Hjælpemiddelinstituttets bevi
gt, at regeringen ikke forringer mulighederne
Ordblindeforeningen mener, at det er utrolig vigti
et – både til kommuner og til personer med
for at udvikle og formidle viden på handicapområd
handicap og deres pårørende.
fordi de ikke kan gennemføre en ungdomsudAlt for mange unge ender i dag på kontanthjælp,
hvor de som ganske almindelige borgere kan
dannelse og finde en plads på arbejdsmarkedet,
vores fælles samf und.
forsørge sig selv og deres familier og bidrage til
med den rette støtte i folkeskolen og ungsom
,
Blandt disse unge er også en gruppe ordblinde
bedre. Svage læsefærdigheder er en væsentlig
domsuddannelserne kunne have klaret sig langt
ikke kan klare sig på arbejdsmarkedet. Man
årsag til, at unge dropper ud af uddannelserne og
befolkning har læse- og skriveproblemer.
påregner sædvanligvis, at ca. 5% af den danske
ofte i form af IT-værktøjer – og med den rette
Samtidig ved vi, at med de rette hjælpemidler –
ordblinde børn og unge hjælpes, så de kommer til
støtte fra kompetente lærere og pædagoger, kan
er, at der forskes i læsning og fortsat udvikles
at fungere på lige fod med alle andre. Men det kræv
en af IT-værktøjer over våges og målrettes til
alter native undervisningsmetoder, og at udvikling
netop ordblinde mennesker.
lindeområdet, og fra Hjælpemiddelinstituttet er
Den formidling, der p.t. foregår fra VIHS, Ordb
kling og kan arbejde målrettet på at mindske det
helt afgørende for, at vi får fart på en positiv udvi
omisk, som desværre tegner den aktuelle situaressourcespild – menneskeligt og samf undsøkon
elser, som VIHS og HMI leverer til vores område
tionen i Danmark. En reduktion af de serviceyd
større problemer for ordblinde mennesker i Danvil med stor forudsigelighed kunne skabe endnu
mark og for vores samf und som helhed.
, at vi ikke skal parkere endnu flere unge på overVi vil derfor på det stærkeste opfordre dig til sikre
hvordan man hjælper og støtter ordblinde børn,
førselsindkomst som følge af manglende viden om,
for en dialog og ser frem til at høre fra dig.
unge og voksne. Vi står meget gerne til rådighed
Med venlig hilsen
Erik K. Rasmussen
Formand
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Kalundborg kommunes indsats for ordblinde

Kalundborg kommunes
indsats for ordblinde
Kalundborg Kommune er den første kommune i Danmark, der har købt kommune
licens til Dictus. Det er et talegengivelsesprogram. Eleven taler til computeren og
den nedskriver teksten uden stavefejl. På 3 informationsmøder gennemgik Læsekonsulent Annette Klint for interesserede elever, lærere og forældre, hvordan
Dictus fungerer. Alle elever med skrivevanskeligheder i kommunens folkeskoler kan
gratis benytte programmet, såfremt de er godkendt af Annette. Det første møde
var meget populært og blev hurtigt overtegnet, så der måtte 3 møder til i alt.
Derfor har vi opfordret Annette til at fortælle om Dictus i Ordblindebladet

Kommunelicensen på Dictus er
en del af en større indsats for
ordblinde elever i Kalundborg
Kommune. Jeg blev ansat som
læsekonsulent i august 2010, og én
af mine første store opgaver var
sammen med en arbejdsgruppe
og styregruppe at udarbejde en
strategi for elever med dyslektiske vanskeligheder i Kalundborg
Kommune.
Vi valgte at anvende betegnelsen dysleksi, fordi vi mener, det er
den bedste betegnelse for vanskeligheder med ordafkodning.
Dysleksi betyder i oversættelse
vanskeligheder med ord.
Strategien blev i efteråret 2011
principgodkendt, forstået på den
måde, at skolerne i videst muligt
omfang skal efterleve strategien.
Formålet med strategien er, at
sikre en fælleskommunal målrettet
indsats, så alle elever med dysleksi
får et relevant undervisningstilbud,
og at antallet af dyslektiske elever,

8
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der gennemfører videregående uddannelse, stiger.
Strategien tager afsæt i en
3-strenget indsats: Den forebyggende, den foregribende og den
indgribende indsats. Jeg vil her
omtale nogle af de væsentligste
dele af indsatserne.
Den forebyggende indsats sker
ved sprogscreeninger på småbørnsområdet og i børnehaveklassen. På baggrund af disse screeninger er det muligt at identificere
børn med sproglyds- og andre
vanskeligheder og sætte ind med
en tidlig målrettet indsats. Desuden har vi etableret netværk for
såvel børnehaveklasseledere som
læsevejledere med henblik på
samarbejde omkring børns læseudvikling. Netværk for småbørnsområdets sprogvejledere bliver
forhåbentlig etableret.
Den foregribende indsats sker
ved i slutningen af 2. klasse at
identificere og udvælge elever
med behov for særlig undervisning i afkodningsstrategier
(VAKS-kursus). Efter endt kursus

vurderes hvorvidt der skal udredes for dysleksi. Hensigten er,
at identificere alle elever med
dysleksi inden udgangen af 3.
klasse. Derudover har vi købt
kommunelicens på CD-Ord, og
strategien foreskriver, at dette
it-hjælpemiddel skal anvendes til
såvel læsning som skrivning allerede fra skolestart.
Indgribende indsats: Når dysleksi er konstateret i 2. – 3. klasse
iværksætter hjemskolen særlig
tilrettelagt dysleksiundervisning,
hvilket sker dels ved afhjælpning
af læsevanskelighederne og dels
ved kompensering for læsevanskelighederne. Afhjælpning af
læsevanskelighederne foregår ved
struktureret læseundervisning med
udgangspunkt i elevens nærmeste
udviklingszone.
Kompensering for læsevanskelighederne foregår på flere fronter.
Dels kan eleven have behov for
undervisning i de kompenserende
it-hjælpemidler, hvis dette ikke er
lært i indskolingen. Dels anbefaler
strategien at skolen udpeger en

Kalundborg kommunes indsats for ordblinde

dysleksimentor og etablerer en
D-klub.
Dysleksimentoren støtter op
omkring elevernes anvendelse af
kompenserende it-hjælpemidler, og
mentoren er medlem af et elektronisk netværk for dysleksimentorer,
så der er mulighed for faglig sparring på tværs af skolerne.
I D-klubben (dysleksiklubben),
som typisk har åbent 1 – 2 gange
ugentligt efter skoletid, er tanken, at elever i dysleksi mødes 1
– 2 gange ugentligt efter skoletid
for dels at få afklaret eventuelle
tekniske vanskeligheder, dels at få
lektiehjælp og det er i D-klubben,
der er tid og rum til at få bearbejdet dysleksi-problematikken.
Som noget helt nyt har vi fra
dette skoleår indført KIK-kurser.
Det er tværkommunale kurser i

kompenserende it, hvor udvalgte
elever får et særligt intensivt
8-ugers kursus hos ordblindelærer Hanne Rude. Faktisk havde
vi en ide om, at tilbuddet skulle
komme dobbelt så mange dyslektikere til gavn; men det har den
økonomiske krise spændt ben
for. Tankerne om etablering af
D-klasser for dyslektikere med
meget alvorlige vanskeligheder er
p.t. også skrinlagt.
Trods dårlig økonomi oplever jeg
stor vilje hos lærere og skoleledere
til i stor udstrækning at efterleve
strategien.
Jeg håber for fremtidens dyslektikere i Kalundborg kommune,
at der etableres D-klasser og
flere KIK-kurser. Samtidig er jeg
meget spændt på den teknologiske udvikling indenfor it. Det går
forrygende stærkt, og jeg tror, at

Folkeskolen indenfor ganske få år
går over til udelukkende at arbejde
med tablets. Fordelen ved tablets
er, at man kan arbejde online med
forskellige programmer. Det hele
foregår trådløst, når bare man har
en internet-opkobling.
Men spørgsmålet er, om tablets er
velegnede eller kan blive velegnede til dyslektikeres behov for
kompensering. Lige nu er problemet, at apps`ene til tablets ikke kan
tilrettes den enkelte dyslektikers
præcise behov, og dermed kan dyslektikeren ikke få den rette hjælp.
Til gengæld vil Dragon Dictation
(talegenkendelse til IPad) kunne
udkonkurrere Dictus.
 Annette Klint, Læsekonsulent ■

Læsekonsulent Annette Klint fortæller
interesserede elever, lærere og forældre, hvordan Dictus fungerer.
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Bestyrelsens årsberetning for 2011

Bestyrelsens
årsberetning
for 2011
Bestyrelsens formål er at varetage medlemmernes interesser og skabe så gode
forhold som muligt for børn, unge og voksne med ordblindhed
Foreningen skal have så stor gennemslagskraft, at både regering og
folketingspolitikere kan se og høre
os.
Offentligheden og lærere, pædagoger, jobcentre og alle andre, som
har direkte kontakt med ordblinde,
skal have et solidt kendskab til
Ordblindeforeningen.
For at nå disse mål er det vigtigt
at vi er synlige i offentligheden.
Alle de aktiviteter vi har sat i gang
i år, har haft til formål at synliggøre foreningen.
Oplysning om ordblindhed
I efteråret 2010 startede vi »Oplysning om ordblindhed«. Dette
arbejde fortsatte i 2011 med besøg
i Fields på Amager, Køge og i
Odense. Ved at dele brochure ud
på gaden og holde oplysningsmøde
om aftenen, når vi et bredt udsnit
af befolkningen. Projektet vil fortsætte i 2012 til vi har besøgt alle
kredse i Danmark.
Feriekoloni
For første gang, siden de 2 nordiske
sommerlejre på Bornholm, lykkedes
det at gennemføre en feriekoloni for
medlemmerne på Fyn. Socialministeriet havde bevilget penge så kolonien var gratis for medlemmerne.
En stor gruppe frivillige medlemmer lagde et stort arbejde.

10
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Dygtige specialister holdt gode
foredrag, som gav god inspiration
for de mange børn, unge og deres
forældre. En lille gruppe forældre
brugte endda lørdag aften til at
skrive et brev til undervisningsministeriet. Brevet blev også optakt
og grundlag for en kort indslag i
TV-Fyn.

Rådgivning
Foreningen råder over to meget
dygtige rådgivere. En rådgiver der
dækker Jylland og Fyn og en frivillig rådgiver for Sjælland og øerne.
Det er et stort plus for foreningen,
at fagfolk på denne måde yder en
professionel indsats for ordblinde i
samarbejde med andre frivillige.

Pressen
Foreningen har deltaget i den
offentlige debat. Debatten om
inklusionen har givet anledning
til en del indlæg i både radioen og
aviserne. Vi kommenterer gerne
alt fra bøger til tidsskrifter.

Nordisk møde
Ordblindeforeningen i Danmark
har de sidste mange år lagt stor
vægt på det nordiske samarbejde
og sendt en delegation. I år var der
møde i Skellefteås i Sverige. På
initiativ af den svenske og danske
delegation blev der for første gang
en fælles udtalelse. Det nordiske
samarbejde er altid til stor inspiration. Det er meget lærerigt at møde
kollegaer fra de nordiske lande.
Nordens ungdomsafdeling har
afholdt et møde i Oslo, hvor vi deltog med en repræsentant.

Bisidder og rådgivningskursus
Kurset blev afholdt på Avernakø
og formålet med kurset var at
styrke foreningens medlemmer
og at danne et korps af rådgivere.
Foreningens dygtige rådgiver gav
en grundig gennemgang af de
relevante love, bekendtgørelser og
vejledninger for ordblindeundervisning og it-hjælpemidler. Kurset
blev en stor succes og den viden
medlemmerne fik, vil være til
stor positiv nytte. En stor gruppe
medlemmer meldte sig som rådgivere og kan kontaktes gennem
hovedkontoret. Kurset vil blive
gentaget med jævne mellemrum
de næste år.

European The Dyslexia EDA
Ordblindeforeningen i Danmark
har været vært for EDA i efteråret.
Fire frivillige medlemmer gjorde
et stort arbejde for at det kunne
blive et godt arrangement.
Ordblindebladet
Ordblindebladet er talerør for
foreningen. En stor tak til alle de

Bestyrelsens årsberetning for 2011/ Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde / Kontingent

frivillige, der har skrevet artikler
til bladet, og en stor tak til redaktionen for det store arbejde det er
at samle billeder, annoncer og artikler. Bladet bliver læst af mange
medlemmer og af mange fagfolk
uden for foreningen.

steget med små 100 medlemmer
det sidste halve år.
Sekretariatet støtter medlemmerne på bedste vis og det har
været til uvurderlig værdi bl.a.
med formulering af breve til ministerierne.

Sekretariatet
I årets første 9 måneder havde
vi 3 medarbejdere på kontoret. I
oktober gik vores sekretariatsleder
på barselsorlov og blev erstattet
af en vikar. Desværre blev vores
bogholder samtidig ramt af en lang
sygdomsperiode, men på trods
heraf håndteres den daglige drift
og de mange henvendelser på en
professionel måde.
Vores hjemmeside er blevet
opdateret med nye programmer, så
medlemskontingent kan indbetales elektronisk. Medlemstallet er

Udvalg
Foreningen har en del frivillige
udvalg. Det politiske udvalg har
arbejdet godt med at få overblik
over den 3 årige HF-uddannelse,
vores holdningerne til inklusion og
til den nye undervisningsmodel for
ordblindeundervisningen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen takker de mange
frivillige for deres store indsats,
der er gjort i løbet af året. En stor
tak til alle, der har repræsenteret
Ordblindeforeningen i udvalg.

Også en stor tak til alle vores
samarbejdsparterne.
Bestyrelsen

■
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Kontingent
Ordblinde/
Dysleksiforeningen
i Danmark
holder årsmøde

Tak til de mange medlemmer, der
har indbetalt kontingent. Netop dit
bidrag er meget vigtigt for
	at vi kan informere om læse1 og skrivevanskeligheder
	at vi kan udvikle
2 informationsmateriale

Lørdag den 12. maj 2012 klokken 13 i Strib Fritids- og
Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens
beretning
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 næstformand, kasserer
og to bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
*) Forslag der ønskes behandlet
på årsmødet, skal være indsendt
til sekretariatet senest 20 dage
før årsmødet.
■

at vi kan informere offentlig-

3 heden om ordblindhed

at vi kan informere andre med-

4 lemmer over telefon og pr. mail
Jo flere medlemmer vi er, jo mere
tryk kan vi lægge på politikkerne,
derfor håber vi, at mange vil støtte
os med et familiemedlemskab eller
skaffe endnu flere medlemmer.


Bestyrelsen siger tak

for dit engagement ■
Ordblindebladet 1 · 2012
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70 årsdag for Ordblinde/Dysleksiforeningen / Feriekoloni 2012

70 årsdag for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
Ordblindeforeningen har eksisteret i 70 år i efteråret 2012.
Foreningen blev oprettet som
støtte til ordblindeundervisningen i 1942. Bestyrelsen vil gerne
benytte lejligheden til at give vores
flittige og engagerede medlemmer
en god oplevelse. Der skal både

være saglige og festlige indslag,
så det giver genlyd ud over hele
landet. Det er en enestående chance
for at fortælle pressen at Ordblindeforeningen eksisterer.
Det færdige program vil blive
trykt i det næste Ordblindeblad i
juni, men kryds allerede nu lørdag

den 17. november 2012 af i
kalenderen.
Læs mere om vore forberedelser på www.ordblindeforeningen.
dk. Her vil vi holde vore læsere
løbende opdateret.

På Bestyrelsens vegne

Lene, Jørgen og Erik ■

Feriekoloni 2012
Snart er det sommer, og nu er det tid for tilmelding til årets feriekoloni. Skynd dig –
først til mølle
I lighed med sidste år, afholder
Ordblinde/Dysleksiforeningen til
sommer en 4 dages feriekoloni for
medlemmer af foreningen.
Den finder sted d. 25.-28. juli på
Rågelund Efterskole på Fyn og er
for ordblinde børn og deres forældre samt ordblinde unge.
I løbet af de fire dage vil vi
servere en række oplæg om ordblindhed, dele vores erfaringer,
øve os på IT-værktøjer, præsentere seje apps, lege og lære,
spille bold og teater, trylle for

12
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hinanden, trave i skoven og hygge
os ved bålet i den lyse sommeraften. Alt sammen for at styrke
og udvikle fællesskabet mellem
mennesker med ordblindhed og
deres pårørende. Men også for at
vi alle sammen kan blive endnu
bedre til at klare hverdagens
mange udfordringer.
For dig som ordblind
er det gratis at deltage
Vi er meget glade for, at Handicappuljen under Socialstyrelsen

igen i år har givet tilsagn om
økonomisk støtte til feriekolonien.
Det betyder, at deltagelse er gratis,
men man skal betale et depositum
på 300 kr. pr. person, som ikke
tilbagebetales, hvis man ikke dukker op.
Tilmeld dig så
hurtigt som muligt
Ring til sekretariatet i Ordblinde/
Dysleksiforeningen på telefon 36
75 10 88 eller skriv en mail til
kontor@ordblind.org
Foruden navne og adresser på
deltagere, vil vi også gerne have
oplyst alder på de børn og unge,
som ønsker at komme med.
Da der er begrænset deltagerantal, gælder ført til mølle princippet. Dog vil der blive taget hensyn
til alderen på de børn og unge, som
tilmeldes, så alle kommer til at
møde jævnaldrende på året feriekoloni. ■

Gevinst for mange – revolution for folk med ordblindhed
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Gevinst for mange
– revolution for folk
med ordblindhed

Nu kan du tale dansk til din Android Smartphone og den skriver det du siger.
Dictus til Android telefoner er en hurtig og cool måde at skrive beskeder på.
Skærmen på en mobiltelefon er ikke særlig velegnet til at skrive på. Slip for
bøvlet med at taste sms’er, e-mail og andre beskeder på telefonen. Nu kan
du tale dine tekstbeskeder ind. Fantastisk mulighed for alle, men især for folk
med ordblindhed
Dictus til Android telefoner er nu
kommet på dansk. Den findes både
i gratis og betalingsversion.
»Dictus på telefonen bliver en
revolution for unge og voksne
ordblinde. Det har de set frem til
i rigtig lang tid. Nu kan de kommunikere på lige fod med deres

Her kan du tale din
tekst ind

venner og familie via sms, Facebook og andre sociale medier«,
udtaler Allan Madsen, lærer på
Institut for Kommunikation og
Handicap.
Ét klik på mikrofonen. Så er
Dictus klar til at tage imod dit diktat. Du skal blot tale tydeligt og så
skrives teksten på din telefon eller
tablet PC. Det er nemt – og hvis
du vil være sikker på at teksten er
genkendt korrekt, kan du få teksten læst højt.
Èt klik på sms-knappen så ligger teksten klar til at blive sendt til
den du ønsker. Du kan også sende
teksten som e-mail, status opdateringer i Facebook eller i andre
apps på telefonen.
Hvis du er ordblind er det en
fantastisk mulighed for at blive
inkluderet i det sociale samvær,
der er ved at være aktiv på sms
og andre sociale medier. Mange
ordblinde har tidligere opgivet sms
dels fordi det er svært at skrive og
dels fordi det er svært at læse modtagne sms’er. Problemet er løst og
en helt ny verden åbner sig.

Læs mere om Dictus på www.
dictus.dk og se videoer, der viser
hvordan det virker på telefon og
PC. Dictus bygger på Nuance teknologi, som længe har haft succes
på store sprog og benyttes verden
over på iPhone og iPad.
Hvis læsere har iPhone/iPad så
kan de benytte Dragon Dictation ■

Nu kan jeg indtale
sms i stedet for at
taste.
Og mine sms kan
læses højt.
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En åbenbaring for et lille menneske

En åbenbaring for
et lille menneske
Turen gik til Bruxelles, en mulighed ikke mange handicappede får. Men det gjorde jeg
Af Melanie Nielsen,
kredsen i Sydjylland
Vi er først i august, og det er en
ganske almindelig dag. Jeg er i
skole, som jeg plejer, og havde
heldigvis en pause, da telefonen
ringede.
Der fik jeg en mulighed, jeg aldrig troede jeg skulle få. Jeg fik et

Melanie er her på vej
til galla i Bruxelles
med en gøgler.

tilbud om at komme til Bruxelles,
hvor jeg skulle være med til at lave
en konklusion på spørgsmålet om
inklusion af handicappede i det
almindelige samfund.
Jeg var overrasket og overvældet, men også en smule skræmt, da
jeg sagde ja til tilbuddet. Men jeg
sagde ja til en oplevelse, jeg aldrig
glemmer.
Rejsen til Parlamentet
Den 5. november var der afrejse
til Bruxelles sammen med 2 piger
på omkring min alder. Men som
en større overraskelse for mig, da
jeg ankom til Bruxelles og så byen,
var der overvældende smukt.
Men det største chok af alle var,
at jeg følte mig som alle andre
endnu en gang. Som dengang jeg
gik på Emmerske Efterskole. Ingen
pegede fingre ad andre, for vi var
så mange samlede, der alle havde
et eller andet handicap.
Inklusion i Europa
I Bruxelles fik vi en opgave. Vi
blev sat i flere forskellige grupper,
hvor hver gruppe skulle diskutere
inklusion. Hvilke fordele og ulemper det har for handicappede så
vel som for de ikke handicappede.
På grundlag af vores diskussioner
skulle vi udarbejde et power-point
show, som skulle fremvises den 7.
november i Europa Parlamentet.
I Europa Parlamentet skulle
hver gruppe vise sit power-point
show for nogle af politikerne og
derefter var der mulighed for at

alle kunne deltage i en debat, hvor
også politikerne deltog. Efter vi
havde været i Parlamentet, gik turen hjem for os danskere.
Drømmen om en skole
Jeg havde ikke købt souvenirs med
hjem, men jeg havde en kuffert
fyldt med gode oplevelser og et
smil på læben efter at have set så
mange andre handicappede være
så livsglade.
Der var specielt en pige, der
gjorde særlig indtryk på mig. Det
var en af dem, jeg rejste med. Sofie
hedder hun. Sofie er blind, men
så livsglad og smilende, og meget
selvstændig. Hun var jo helt fantastisk og gav mig lidt af et skub til
at ville arbejde videre med mit projekt og gennemføre min drøm.
Jeg har siden mit efterskoleophold ønsket at komme til at arbejde
med ordblinde og være med til at
give dem en bedre tilværelse i det
danske samfund, men også give det
danske samfund lidt af mig som
ordblind. Jeg mener ordblinde skal
havde en håndsrækning af samfundet, men samfundet skal også havde
en håndsrækning af os som ordblinde til at forstå netop vores handicap.
Og denne drøm er blevet større
med denne tur. En gang vil jeg
gerne havde min egen skole, hvor
der er plads til alle ordblinde,
blinde og ikke-handicappede, hvor
mobning ikke findes.
Denne tur har alt i alt givet mig
en åbenbaring for at kæmpe videre
for os, som er ordblinde.
■

En åbenbaring for et lille menneske

Ta’ på Vrigsted Efterskole - mere end ord
8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag eller EUD-rettet 10. klasse
Spændende valgfag inden for sport/gymnastik, musik/performance, natur/adventure,
kunst/håndværk

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-efterskole.dk
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De fantastiske fem

De fantastiske fem
Du skal nok ikke regne med at
kunne tage en 9. klasse! Så hård
var dommen fra Katrine Find Jensens folkeskole.
Men Katrine fik sin niende
klasse – godt bakket op af forældrene, og selvtilliden blomstrede,
da hun kom på ordblindeefterskole.
I dag er hun så en af fem kursister, som er i gang med at tage en
hf i Glamsbjerg over tre år.
Palette af fremtidsdrømme
Efter endt hf-eksamen spænder
kursisternes mål fra at ville være
festarrangør til at komme på

kontor, blive tandlæge, og uddanne
sig til revisor.
Det viser sig i en time, hvor
ordblindelærer Alice Nielsen gennemgår dansk-lektierne med de fem
ordblinde hf-kursisterne.
Styk teksten op
Vi prøver lige at slå op i en anden
bog, siger Allis, under en gennemgang af begrebet »myter«.
– Orker I at læse det her, spørger hun og vender siderne ud mod
de »De fantastiske fem«, som hun
kalder sine kursister.
Nej, bliver der mumlet fra de
fem ordblinde kursister.

Det gør jeg heller ikke, siger
Allis og viser, hvordan teksten er
tæt skrevet, uden afsnit og uden
små overskrifter. Det gør teksten
uoverskuelig. Men lad os tage det
fra en ende af, siger hun.
Og klassen tager så teksten bid
for bid – i fællesskab.
Fjerner stres
og giver overskud
Ideen med ordblindeklassen er at
træne staveregler og generel sprogforståelse som begrebsforståelse,
fonologi, grammatik etc.
Det kunne klassen gøre med
mange forskellige tekster.

Joachim Brathtz Foged

Ulrik Nielsen

Katrine Find Jensen

Jeg har altid knoklet meget med
mine lektier, selv om det har
været svært. Når jeg har læst
en tekst har jeg måske forstået
halvdelen, og jeg havde aldrig
troet, at jeg skulle nå så langt
som til at tage en hf. Men med
både it-hjælp og de ekstra timer
går det faktisk helt godt. Og nu
er mit mål at blive tandlæge.

Jeg var faldet langt ud på
HHX, kom ud at sejle og
var faktisk meget nedtrykt
over situationen. Jeg ville jo
gerne være revisor og tvivlede på, at det kunne lykkes.
Men så fandt min far en
brochure med tilbuddet her,
og nu tror jeg faktisk på, at
det lykkes.

Da jeg kom på ordblindeefterskole lærte jeg at håndtere
min ordblindhed.
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Det gav en fantastisk selvtillid, og så gik det pludselig
meget stærkt for mig.
Mit mål på sigt er at blive
festarrangør.

De fantastiske fem

Men Alice og kursisterne synes,
det er mest oplagt at bruge de tekster, kursisterne har for til de andre
timer.
– Det giver den sidegevinst, at
jeg virkelig får en forståelse for
teksterne. Og pludselig kan jeg
være på bølgelængde med de andre
i timerne og blande mig i diskussionerne. På den måde er ordblindeundervisningen med til at fjerne
stress og give overskud, siger
Kristian Jon Hulebæk – en anden
af De fantastiske fem.
Positiv energi
Netop kursisternes overskud er en
af de ting, som har givet ordblinde
holdet tilnavnet »De fantastiske
fem«.
– De er videbegærlige, de vil i
dybden og har bare så megen positiv energi. Det er netop »fantastisk« – ikke kun for kursisterne

Maibritt Anneberg Hansen

Fakta
Ordblindeundervisning tilbydes de fleste undervisningssteder på VUC FYN. I undervisningen lærer kursisterne at
bruge it-hjælpemidler til henholdsvis læsning og stavning,
ligesom de træner en generel
sprogforståelse.
Undervisningen foregår i
små hold – typisk med 3-6
deltagere – så undervisningen
kan målrettes efter de enkeltes
behov.

selv men også for de lærere, som
har med dem at gøre, siger Allis
Nielsen.

VUC FYN &

FYNs HF-kursus ■

Kristian Jon Hulebæk

Hvis du
vil
vide
Hvis
du
Hvis
du
mere...
vil vide
vil
vide
mere...
mere...

ViHs (Videnscenter
Dansk
Videnscenterfor
for
Ordblindhed
Handicap og Socialpsykiatri)
Landemærket
9 A for
Kongevejen
256
Dansk
Videnscenter
1119 København
K
2830
Virum
Ordblindhed
Telefon: 72
42
3741
Telefon:
45
11
Kongevejen
256 00
A 81
Dansk
Videnscenter
for
Dansk
Videnscenter
for
E-mail:
ordblindhed@
E-mail:
dvo@dvo.dk
2830 Virum
Ordblindhed
Ordblindhed
servicestyrelsen.dk
www.dvo.dk
Telefon:
45 11 41 81

Kongevejen
www.dvo.dk 256
Kongevejen
256 A
A
www.dvo.dk
Telefon:
41
Telefon: 45
45 11
11 Kanal
41 81
812
Frederiksholms
E-mail:
dvo@dvo.dk
Undervisningsministeriet
E-mail:
dvo@dvo.dk
1220
København
K
www.dvo.dk
www.dvo.dk
Frederiksholms
Telefon:
33 92 Kanal
50 002
1220 København
K
E-mail:
uvm@uvm.dk
Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet
Telefon: 33 92 50 00
www.uvm.dk
Frederiksholms Kanal 2

E-mail: dvo@dvo.dk
Undervisningsministeriet
2830
Virum
www.servicestyrelsen.dk
2830
Virum

Frederiksholms
Kanal 2
E-mail: uvm@uvm.dk

1220
København
1220
København K
K
Danmarks
www.uvm.dk
Telefon:
00
Telefon: 33
33 92
92 50
50(DBB)
00
Blindebibliotek
E-mail: uvm@uvm.dk

Danmarks
Nota
E-mail: uvm@uvm.dk
Teglværksgade
37
www.uvm.dk
(DBB)
Blindebibliotek
www.uvm.dk
– Nationalbiblioteket
2100 København Ø
Teglværksgade
37
for
mennesker
med
Danmarks
Danmarks
Telefon:
39 13 46Ø00
2100
København
læsevanskeligheder
(DBB)
Blindebibliotek
(DBB)
Blindebibliotek
E-mail: dbb@dbb.dk
Telefon:
39 13 46
Teglværksgade
3700

Teglværksgade
www.dbb.dk
og37
Teglværksgade
37www.e17.dk
E-mail:
dbb@dbb.dk
2100 København
København
Ø
2100
Ø
2100
København
Ø
(netbibliotek)
www.dbb.dk
og
www.e17.dk
Telefon: 39 13 46
00
Telefon:
Telefon: 39
39 13
13 46
46 00
00

(netbibliotek)
E-mail:
KLO
– biblioteket@nota.nu
E-mail:
dbb@dbb.dk
E-mail:
dbb@dbb.dk
www.nota.nu
og www.e17.dk
www.dbb.dk
og
KLO
–
og
Litteratur
Kulturwww.dbb.dk
og www.e17.dk
www.e17.dk
(netbibliotek)
(netbibliotek)
og Litteratur
KulturOrientering
for
(netbibliotek)
Orientering for
læse-handicappede
KLO
KLO ––

læse-handicappede
Kulturog
Torvegade
1 • 6600 Vejen
og Litteratur
Litteratur
KulturTorvegade
• 6600
Orientering
Telefon:
751for
36
31 78Vejen
Orientering
for
Telefon:
75
36
31
læse-handicappede
E-mail: klo@klo.dk78
læse-handicappede
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk
Torvegade
Torvegade 1
1 • 6600
6600 Vejen
Vejen
www.klo.dk •

Telefon:
Telefon: 75
75 36
36 31
31 78
78
Lydbogsforlaget
E-mail:
klo@klo.dk
Lydbogsforlaget
E-mail:
klo@klo.dk
INFOKO
www.klo.dk
INFOKO
www.klo.dk

Jernbanegade 24

Jeg fik en handelseksamen
efter tre år og begyndte at
skrive ansøgninger. Men
mit skriftlige dansk var bare
ikke godt nok. Så jeg tog
imod tilbuddet om at tage
en hf over tre år. Helt ærligt
havde jeg aldrig troet, det
kunne lade sig gøre. Men
det kan det.

Jeg gik i specialklasse gennem flere år, før det gik op
for mig, at jeg er ordblind. Jeg
kom på ordblindeefterskole,
hvorfra de fleste fortsatte i
lære i en eller anden form for
håndværk. Jeg kunne godt
tænke mig at tage en hf – også
selv om det lød lidt uoverskueligt. Men det er det faktisk
ikke – specielt ikke med den
ekstra tid vi får til det.
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Folkemødet 2012

Folkemødet 2012
Af Lone Njor Hulth,
sekretariatsleder i Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
I dagene fra den 14. til den 17. juni
i år vil den nordbornholmske by
Allinge danne rammen om en stor
politiker-festival. Det er anden
gang, et sådant arrangement løber
af stablen, og med den massive
deltagelse og pressedækning fra
stort set alle medier, er det nu slået
fast, at der er tale om en landsdækkende begivenhed.
Ideen er at samle de politiske
partiers Folketingsmedlemmer og
regeringens ministre, regionale
og kommunale politikere samt

organisationsfolk fra såvel vores
mange folkelige organisationer som
erhvervslivets interesseorganisationer fra både arbejdsgiver- og
arbejdstagerside.
Der skal med andre ord diskuteres politik udenfor Borgens mure.
Med mange forskellige grupper og
interesser. Og sidste sommer blev
Folkemødet en succes. Alle partier
stillede op til livlige debatter og
events.
Nu stiller Ordblinde/
Dysleksiforeningen også op
Og hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. I år vil vi i vores forening
også stille op med en stand, så vi

www.kragelund-efterskole.dk

kan udnytte den store trafik på
festivalpladsen til at oplyse om
ordblindhed og om vores forening.
Vi vil forsøge at få politikere i tale
og vi vil indbyde til diskussioner
om de store ressourcer, vi som
ordblinde udgør for det danske
samfund.
Vi vil med andre ord være med
til at sætte dagsordenen for velfærdsdebatten – også i krisetider.
Læs mere om vore forberedelser
på www.ordblindeforenmingen.dk
Her vil vi holde vore læsere løbende opdateret. Og husk: Du er også
velkommen på vores stand og til
vores arrangementer på Folkemødet 2012 på Bornholm.
■

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

• Boglig undervisning
• Mange forskellige værkstedsfag
• Udenlandsrejser
• Mulighed for afgangsprøver
Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

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

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon: 9865 1155
kontor@mejlbyefterskole.dk

www.mejlbyefterskole.dk
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Fra ordblind til ordblind

Fra ordblind
til ordblind
Når man dagligt lever med en funktionsnedsættelse, kan livet til tider virke
meningsløst, men når man kan udnytte det, der har begrænset store dele af
ens barndom og voksenliv, til noget positivt, så giver det alligevel mening.
Mød Christian Bock, 40 år, der har levet hele sit liv med ordblindhed, og som
nu har fundet ud af at hjælpe andre i samme situation
Af Jeannette Venderby,
Hjælpemiddelinstituttet
Christian Bock (billedet), Gråsten,
har i mange år været pedel og hjælpeunderviser på ordblindeefterskolen Strand. Her går han også til
hånde, når undervisere og elever
har brug for råd og vejledning i
forbindelse med hjælpemidler til
ordblinde. Han er den nærmeste til
det, for modsat underviserne, har
han ikke blot lært programmerne
at kende, han bruger dem selv
dagligt.
»Jeg læser som en, der går i 3.4. klasse, og jeg kan slet ikke undvære programmerne selv. Jeg er jo
afhængig af dem og kender dem
helt ned til mindste detalje. Og så
gør jeg meget ud af at følge med i,
hvad der sker inden for området«,
siger Christian Bock.
Han har indkøbt og afprøvet en
hel del forskellige hjælpemidler.
Han eksperimenterer og sammensætter dem selv, og han indrømmer gerne, at der ligger flere ting i
skabet, der er udsprunget af gode
ideer, men som alligevel ikke har
kunnet holde vand i virkeligheden.
Men der er også en del ting imellem, som fungerer rigtig godt, og

som eleverne på efterskolen nyder
godt af.
Fra pedel til konsulent
Når man er ordblind og i job, kan
man få vejledning og hjælpemidler til arbejdspladsen udleveret
gennem en fastholdningskonsulent
på Jobcentret. Konsulenterne på
Jobcentret kender de mest grundlæggende problematikker, som
ordblinde ofte sidder i, men de kan
og skal ikke vide alt. Christian

Bock har også været tilknyttet en
konsulent, og han har siden opdateret hende med nye tiltag og ideer
til, hvad man kunne gøre anderledes og bedre.
»Jeg har selv har lært mig alt,
hvad jeg ved omkring it og ordblindhed, fordi jeg jo ikke har
kunnet læse mig til det. Jeg ved
rigtig meget, og jeg syntes, det
var vigtigt, at andre også fik del i
de muligheder, jeg kom frem til«,
fortæller han.
Ordblindebladet 1 · 2012
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Fra ordblind til ordblind

For et lille års tid siden ringede
Christian Bocks konsulent fra
Jobcentret til ham og spurgte, om
han kunne tænke sig at blive konsulent for hende. Hun manglede
en, der vidste noget omkring ordblinde, og som både kunne vejlede
og levere hjælpemidler. Christian
sagde ja til jobbet og startede en
enmandsvirksomhed op ved siden
af sit faste arbejde som pedel og
hjælpeunderviser. Han fungerer nu
også som både indkøber, leverandør og vejleder for flere jobcentre
rundt i Sønderjylland.
»Nogle gange ringer de fra
jobcentrene og vil bestille hjælpemidler, men andre gange er der
tale om mere komplicerede sager,
og så beder de mig tage ud på
arbejdspladsen til brugeren for at
klarlægge, hvad der er behov for«,
siger han.
Gør en forskel
Det er Christian Bocks erfaring,
at langt de fleste ordblinde er flove
og føler, at omverdenen ser ned
på dem, når emnet falder på deres
funktionsnedsættelse. Nogle har
endda gemt på deres problematikker igennem mange år. Derfor
sætter de typisk en facade op, og
den skal brydes ned, før
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det er muligt at afhjælpe deres
problemstillinger mest hensigtsmæssigt. Men her kommer Christian Bocks egen ordblindhed også
til hjælp.
»Det er altid en udfordring at få
paraderne til at falde, men når jeg
sætter mig ned og fortæller dem, at
jeg selv er ordblind, så falder facaden hurtigt. De får hurtigere tillid
til mig og opdager hurtigt, at jeg
har en anden tilgang til programmerne og mulighederne, fordi jeg
selv er superbruger« fortæller han.
Christian er i gang med at opbygge sit netværk til andre konsulenter og sparrer også i det små
med andre professionelle på området. Hans nye bijob gør ham glad,
fordi han ser, at brugerne bliver
glade og lettede.
»Jeg er glad for at min ordblindhed, der har fyldt meget for mig
igennem rigtig mange år, endelig
kan bære lidt frugt. Det er dejligt
at se, man kan hjælpe andre med
at få tingene til at fungere. Og jeg
tror, vi ordblinde er spået en god
fremtid. Allerede nu kan man skrive sms via talesprog på engelsk.
Det kommer også til Danmark på
et tidspunkt. I fremtiden bliver det

i det hele taget meget nemmere at
være ordblind«.
Foredragsholder og
hjælpemiddelsælger
Christian Bock holder også foredrag omkring ordblinde og opstart
af virksomhed som ordblind. Han
har desuden oprettet en hjemmeside, hvor jobcentre kan købe ind
direkte via et login. Han leverer
lige nu hjælpemidler fra dag til
dag, hvilket jobcentrene er glade
for. Det er hans intention, at hurtig
levering fortsat skal være et mål i
sig selv, også selvom virksomheden skulle vokse i fremtiden.
Hjemmesiden findes på adressen
■
www.cbock.dk

Tekst.hmi.dk
Artiklen om Christian Bock er
også publiceret på Hjælpemiddelinstituttets online-netværk
tekst.hmi.dk. Tekst.hmi.dk er
et netværk for fagpersoner,
der arbejder med teknologiske
hjælpemidler, der giver støtte til
læsning og skrivning og hjælper
med at organisere dagligdagen
for bl.a. ordblinde og personer
med aspergers eller ADHD.
Netværket samler den nationale
viden og kompetence på området og henviser til ressourcer,
erfaringer, materialer m.m. fra
Danmark og fra udlandet. Læs
mere på tekst.hmi.dk
Hjælpemiddelinstituttet er et
landsdækkende videnscenter og
en del af den nationale vidensog specialrådgivningsorganisation (VISO).
Hjælpemiddelinstituttet udvikler og formidler viden om,
hvordan hjælpemidler og andre
teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe
bedst mulige vilkår i samfundet
for personer med funktionsnedsættelser.

Projekt: Dys-ART

Projekt Dys-ART
Læseafdelingen, CSU – Slagelse holdt kick start møde for projekt Dys-ART
den 9. – 12. november
Af Læsekonsulent
Anne Mette Poulsen,
CSU – Slagelse, læseafdelingen
Det europæiske projekt Dys-ART,
er et Grundtvig – læringspartnerskab under programmet Livslang
Læring og blev godkendt juni 2011.
De godkendte partnere er: Italien, England, Tyrkiet og Danmark.
I venteposition står Letland og
Cypern og i december afgøres det
endeligt om de er med i projektet.
Projektets formål er at fremme
en korrekt forståelse af ordblindhed og forbedre kendskabet til de
behov og rettigheder ordblinde
mennesker har.
Det er en opgave at finde kunstneriske udtryksformer, der knytter

bånd mellem ordblindes livsvilkår
og samfundet.
Formålet vil bl.a. blive nået
ved hjælp af nye og forskellige
værktøjer, såsom kunstneriske og
teknologiske hjælpemidler, som er
beregnet til at få indvirkning på
den offentlige mening.
Samtidig har projektet til hensigt at fremme viden om teknologiske værktøjer, metoder og udstyr
som i øjeblikket er til rådighed
for voksne med ordblindhed, og at
fremme deres anvendelse og brug.
Til dette formål sigter projektet mod at finde alle tilgængelige
kanaler, som kunne udgøre udtryksformer til at kommunikere
indhold og oplevelser som direkte er forbundet med dysleksi.

Kunstneriske og teknologiske
værktøjer kan være effektive til
at nå det størst mulige antal mennesker.
Projektet har til hensigt i alle
europæiske lande at planlægge
arrangementer rettet mod at bekendtgøre, udbrede og formidle
nye kunstneriske og teknologiske
produkter, i troen på, at samfundets fulde forståelse af dysleksiproblematikken lettere opnås ved
anvendelse af sådanne virkemidler.
■

Susanne Dalum fra Ordblinde/Dysleksiforeningens kreds i Vestsjælland er
tilknyttet projekt Dys-ART. Her ses i
udvalg af Susannes billeder.
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Nota inviterer til forfatteraften: Flammen og Citronen – fra terrorister til helte

Nota inviterer til forfatteraften:

Flammen og Citronen
– fra terrorister til helte
Den 25. april kl. 19 – 21.30 i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1,
København. Gratis adgang for Notas medlemmer, gerne med en ledsager.
Oplev forfatteren bag bestseller-romanen – Michael Holbek Jensen
Af Vibeke Rieneck,
specialkonsulent, Nota
Flammen og Citronen blev danskernes frihedshelte under den tyske
besættelse. Der opstod massevis af
myter om de to modstandsfolk, der
var kendt for deres frygtløshed og
idealisme.
Forfatteren til bestseller-romanen »Flammen og Citronen«,
Michael Holbek Jensen, fortæller
historien om de to unge mænd, der
fik heltestatus i frihedskampen,
fordi de udførte det nødvendige,

men beskidte arbejde med at likvidere stikkere. Men hvem var de i
virkeligheden? Hvor kom de fra,
og hvad ville de? Ved dette arrangement går forfatteren bag om
myterne og tæt på det flamboyante
makkerpar.
Program:
Kl. 19.00-20.00:
Flammen og Citronen
– fra terrorister til helte.
Oplæg ved Michael Holbek
Jensen; forfatteren bag bestsellerromanen »Flammen og Citronen«

Kl. 20.00-20.30:
Stil spørgsmål til
Michael Holbek Jensen .
Publikum opfordres til at gøre brug
af den vandrende mikrofon
Kl. 20.30-21.30:
Arrangementet afsluttes
med en let anretning.
Tilmelding sker efter først til
mølle-princippet. Tilmelding kan
ske på mail usk@nota.nu eller
telefon 3913 4620. Tilmeldingsfrist
er 25. marts.
■

Fakta
Om Michael Holbek Jensen:
Michael Holbek Jensen, f. 1961,
er uddannet journalist og har
arbejdet som kulturskribent og
redaktør ved bl.a. Danmarks
Radio, Ekstra Bladet, Urban og
forskellige magasiner.
Han er i dag freelance-journalist
og forlagsredaktør og har som
forfatter udgivet romanerne
»Pusher« og »Flammen og
Citronen«.
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EN NY CHANCE!
Succes • Bliv bedre til at læse
og skrive • Oplevelser • Bliv
fagligt dygtigere • Læring •
Venskaber for livet • Idrætsfag
(fx. motorcross, klatring,
fodbold, ridning, maratonløb)
• Kreative fag (fx. billedkunst,
glasmaling, smykkefremstilling)

Læs mere om os på WWW.RAAGELUND.COM

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!

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

Erhvervs- og uddannelsesrettet højskole – især for ordblinde
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Nyt format letter brugen af Notas e-bøger / Ny og hurtigere søgefunktion på E17

Nyt format letter
brugen af Notas e-bøger
Af: Linda Gjaldbæk Hansen,
kommunikationsmedarbejder, Nota
ePub er et e-bogsformat, der
er særligt velegnet til dig, der
gerne vil læse Notas e-bøger
på din smartphone, tablet eller
e-bogslæser.
Hvad er ePub-formatet?
ePub-formatet er en e-bogs
standard, der bruges af langt de

fleste producenter af e-bøger,
herunder Nota. Derfor er det også
det format, du skal vælge, hvis
du vil læse Notas e-bøger på en
e-bogslæser, en tablet eller på en
smartphone, der har en e-bogslæser installeret.
Kom godt i gang med ePub
Notas e-bøger kan downloades til
din computer fra netbiblioteket
E17 og herefter overføres til din

e-bogslæser. Hvis du har en iPad,
en iPhone eller en iPod Touch,
kan du logge på e17.dk direkte via
browseren og downloade e-bogen
direkte til en e-bogs app – eksempelvis iBooks.
Hvis du har nogle spørgsmål i
forbindelse med ePub-formatet, er
du velkommen til at ringe til E17Support på telefon 39 13 46 00 –
tast 3.
■

Ny og hurtigere
søgefunktion på E17
Af: Linda Gjaldbæk Hansen,
kommunikationsmedarbejder, Nota

– eksempelvis efter emner og forfattere – i søgningen.

Den enkle søgefunktion på Notas
netbibliotek E17 er blevet forbedret
og er nu meget hurtigere og lettere
at bruge. Udviklingen af søgefunktionen er sket på baggrund af
brugernes ønsker.
- Brugerne har efterspurgt
en hurtigere søgefunktion, hvor
det er lettere at finde den bog, de
er på jagt efter. Og det ønske vil
vi selvfølgelig meget gerne efterkomme, siger projektleder Simon
Moe.
Med denne mere brugervenlige version får brugerne også
flere muligheder for at navigere

Søger først i Notas bøger
Som bruger søger du som udgangspunkt i Notas samling af
bøger. Hvis du vil afspille, downloade eller bestille en bog, skal du
nu klikke på bogens titel, hvorefter
du kan se, hvilke formater, du kan
få bogen i. Du kan også søge i
materialer fra folkebibliotekerne
og de nordiske blindebiblioteker.
Her skal du bruge den udvidede
søgning.
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Løbende udvikling
Søgefunktionen på e17.dk udvikles
og forbedres løbende. Til efteråret

forventes en opdatering af den
udvidede søgefunktion på netbiblioteket E17. Hvis du har kommentarer til den nuværende søgefunktion, er du velkommen til at sende
en mail til biblioteket@nota.nu ■

Download og streaming vinder frem

Download og
streaming vinder frem
Af: Linda Gjaldbæk Hansen,
kommunikationsmedarbejder, Nota
Med tæt på 6.600 download af
lydbøger og over 2.000 streamingsessioner i juli måned er selvbetjeningsmulighederne på Notas
netbibliotek E17 nu blevet en fast
del af brugernes hverdag.
»Vi er rigtig glade for, at der er så
mange, der downloader og streamer
lydbøger på E17. For med de selvbetjeningsmuligheder kan brugerne
hente og lytte til lydbøger på alle
tidspunkter af døgnet«, siger biblioteksleder Lene Harder.

Notas sms- og
tast-selv-services stopper
Til gengæld er to andre af Notas
selvbetjeningsmuligheder, nemlig
Notas sms- og tast selv-services,
ikke rigtig slået igennem hos
brugerne.
»Vi havde håbet, at der var blevet
taget lige så positivt imod de to
telefonbaserede muligheder for
selvbetjening, men det har ikke
været tilfældet. Brugen af begge
services er yderst minimal. Derfor
har vi valgt at stoppe dem«, forklarer Lene Harder.

Selvbetjening fortsætter på E17
Nota arbejder stadig på at forbedre
mulighederne for selvbetjening
og håber derfor, at rigtig mange
brugere også fremover vil benytte
sig af mulighederne for download
og streaming på E17:
»På den måde kan brugerne få
lydbogen med det samme. Og så
slipper de også for at vente på at
få den tilsendt med posten«, siger
Lene Harder.
Brugerne kan fortsat også bestille bøger via Biblioteket på telefon 39 27 44 44 eller ved at sende
en mail til biblioteket@nota.nu ■
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Hjælpemidler er lykken, men hvad når min skanner ikke er hurtig nok?

Hjælpemidler er lykken,
men hvad når min skanner
ikke er hurtig nok?
Det er ofte at jeg hører, at med
en test og derefter en It-rygsæk.
Bliver det til en sovepude for
den ordblinde. Jeg har masser af
begrundelser for at dette ikke er
tilfældet tværtimod. Her det sidste
stykke tid har jeg fundet endnu en
ny ting.
Jeg har børn og også en dreng.
Jeg kan kender forskellen mellem en traktor, frontlæsser,
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rendegraver m.m. Jeg kan også
alle bilmærkerne og en del biltyper. Jeg kan for det meste se
hvilket land bilen kommer fra.
Men så er der så bare logo, sjov
tekst m.m. på biler og lastbiler. Jeg
kan se på jer andre, at det er noget
I ser, læser og finder interessant
eller sjovt.
Det er jo lige meget hvor langsomt jeg kører. Jeg når ikke at

skanne teksten. Med min It-rygsæk-skanner. Jeg tror nu også at
politiet ville synes at det går ind
under loven om brug af mobiltelefoner. Er det så vigtigt at kunne
læse bilreklamer? Nej, men det er
endnu en af de mange ting som jeg
ikke kan, som I kan. Og som jeg
rigtig gerne vil kunne. Bare for at
kunne det.

Susanne Dalum ■

Ordblindebladet 1 · 2012

27

Nyt fra Ordblindemuseet

Nyt fra
Ordblindemuseet
Ordblindemuseet modtager fortsat
effekter og lytter til beretninger,
der kan medvirke til at belyse
ordblindeundervisningens opståen
og udvikling.
Og vi er fortsat også interesseret i at tale med tidligere elever og
personale fra Ordblindeinstituttets
første år.

Steder, hvor læsesvage elever
og lærere kan hente hjælp:
Vi er en efterskole for normaltbegavede unge med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager 70 elever og
de er fordelt på 6 bo-områder.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

· 5 niveauer i dansk, engelsk og
·
·
·
·
·

70 elever
og de er fordelt
6 bo-områder.
Ærtebjergvej
71,påTjæreby

4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152
forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk
tilbyde
dig:
Vi kan bl.a.

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
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•	Netbiblioteket E17
www.e17.dk/kontakt

•	Gyldendals
lærebøger
www.syntetisktale.dk
- kun tekst

med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager
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•	Materialebasen
	www.emu.dk/gsk/skolebib/
materialer/materialebasen.
html

matematik-to-lærerordning i de
•	Specialundervisning
obligatoriske fag
på EMU
Masser af
sund mad
Ærtebjergvej
71,bevægelse
Tjæreby, 4230og
Skælskør
3 vejledere
www.emu.dk/gsk/
årgang
medforstander@efterskolensolbakken.dk
brobygning
Tlf.:10.
5814
1152 Mail:
specialundervisning
Spændende og afvekslende valgfag
Lejrskoler
Hjemmeside:
efterskolensolbakken.dk

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge

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

§ 4. Der kan ydes personlig
assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund
af en betydelig fysisk eller
psykisk funktions-nedsættelse
har behov for særlig personlig
bistand.

Fakta

(»Skriftens stamme«,
tegning: A.K. Petersen)

Vi tilbyder bl.a.:
• 2 lærer ordning i dansk, matematik
og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• Mulighed med håndværkerlinje
og studielinje brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

Ordblinde og manglende itog læsemæssige kompetence:

Lovtekst, 6. juli 2007,
Handicap og beskæftigelse
02-10 (SFI Det nationale
Forskningscenter for velfærd).

Kontaktperson: Jørgen Petersen.
Træffes efter forudgående aftale
på Ordblindeinstituttet i Ballerup.
Tlf. 44 77 61 31. ■

Har du læse- og
stavevanskeligheder
- så er vi skolen,
der gør noget ved det

Fakta

-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere

•	KLO
www.klo.dk
•	SPS fra SU-styrelsen
www.spsu.dk
du skal være oprettet

Nyt fra kredsene

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Fyn

København
Frederiksberg
Amager
Tirsdag d. 20 marts 2012
holder kredsen den årlige generalforsamling. Postomdelt indkaldelse udsendes i henhold til
vedtægterne.
Hovedstadens Ordblindeskole,
Trondhjems plads 4, holder cafemøde hver den første onsdag i
måneden fra kl. 19.00 til 21.00. Er
du over 17 år og voksen kan du
møde frem og dele din viden med
andre ordblinde. Nogle aftener vil
der være oplæg fra en voksen om
f. eks. IPad, SmartPhone, Dictus
og andre hjælpemidler til ordblinde. Du kan også få hjælp til at
gå ind på Nota og finde E-bøger.
Du kan komme og gå som du vil,
men det vigtigste er at du får en
uforpligtende samtale med andre
ordblinde.

Birte Jensen ■

kan der stilles spørgsmål til
formanden for Ordblinde /Dysleksiforeningen i Danmark, Erik K.
Rasmussen. Indkaldelse og dagsorden vil blive sendt til medlemmerne på mail.
Mødested: Frivilligcenter Hillerød, Kulturværkstedet, Marinestuen lok. 0.5. Bag ved biblioteket, Christiansgade 3, 3400
Hillerød

Bestyrelsen i Nordsjælland

Maj Mortensen ■

Magleby Efterskole havde uddannelsesdag den 30. november 2011.
I den anledning var Mads og Lene
fra kredsen dernede. Mads fortalte
om sit eget forløb i folkeskolen og
sit videre uddannelsesforløb.
Vi havde en rigtig god dag, alle
elever lyttede intenst og var gode
til at stille spørgsmål til Mads.
Den 22. november 2011 var Nathalia, foreningens rådgiver på Nislevgård Efterskole, hvor kredsens
medlemmer kunne høre oplægget
»Ordblind – hvad kan jeg (og hvordan får jeg hjælp)«.
Det var dejligt at se så mange
til denne aften, og hilse på den nye
forstander for Nislevgård.

Lene Baasch ■

Midtsjælland
Afholder generalforsamling den 6.
marts 2012 kl. 19.00-21.00 i Teaterbygningen Bag Haverne 1, 4600
Køge. Oplæg ved Karl-Åge Andreasen, der vil fortælle om de nye
love om inklusion i folkeskolen og
hvilke rettigheder de ordblinde har
i folkeskolen.

Esben Andersen ■

Nathalia besøger Nislevgård Efterskole, med oplægget »Ordblind – hvad kan jeg
(og hvordan får jeg hjælp)«

Nordsjælland
Kredsen afholder generalforsamling torsdag den 29. marts kl.
19-22.
Psykolog Laila Boye indleder
mødet med et foredrag om de psykosociale følger af ordblindhed.
Kl. 20.00 er der generalforsamling. Efter generalforsamlingen

Mads og Lene besøger Magleby Efterskole i forbindelse med uddannelsesdagen den
30. november 2011
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Nyt fra kredsene
Østjylland
•
•
•
•

Folkeskolen og ordblinde elever
Ung og ordblind
Voksen og ordblind
Hvordan bruger du
it-hjælpemidler,
• og hvordan bruger du din pc i
det hele taget

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Uddeling af legat
Medlemmer af Ordblinde/
Dysleksiforeningen på Fyn har
nu mulighed for at søge et legat.
Legatet uddeles to gange om året
i februar og august.
Kun skriftlige ansøgninger modtages
– telefoniske henvendelser frabedes.
Ansøgningsfrist 15. januar og 15 juli.

Det er alt sammen emner, du kan
få svar på i vores rådgivning.
Siden november 2011 har der
været åben rådgivning i Århus
hver tirsdag. Vi fortsætter rådgivningen i 2012 hver tirsdag fra 17
til 19 på Langenæs handicapcenter,
Langenæsallé 21, 8000 Århus C.
Rådgivningstelefon 25 38 78 31
besvares i samme tidsrum.
Her i begyndelsen er det repræsentanter fra bestyrelsen, der er til
stede. På sigt er vores drøm, at vi
også får skabt et forum, hvor ordblinde møder ordblinde og giver
hinanden inspiration og hjælp.

Annette Marke ■

Nordjylland
Nordjyllands kreds afholder generalforsamling den 8. marts kl.
20.00 i Maskinhallen – indgang fra
Parallelvej i Frederikshavn. Mød
op og vær med til at sætte mere liv
i kredsen.
Den 19. marts kl. 19.00 kommer
Erik Arendal til Aktivitetscenteret i Års. Aftenens tema vil være
»Hjælpemidler til ordblinde i skole,
uddannelse og erhverv«. Vi håber
mange vil tage mod dette tilbud.

Inger Pihl ■
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Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og en kort
beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til og sendes til:
Lene Baasch, Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.
Kun de ansøgninger, der bliver imødekomne, får besked ■

Information fra kredsene
Information om de aktuelle nyheder og aktiviteter
i kredsene kan altid ses på hjemmesiden:
www.ordblindeforeningen.dk under de enkelte kredse

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
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GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING
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ENGAGEMENT

NATUR
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MUSIK

GLÆDE
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VENSKAB

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk
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Læse- og skrivestøtte

Bliv selvkørende med ViTre !
Med ViTre får du mange fordele

Letforståelig oplæsning
Oplæsning direkte fra scanner
De bedste ordforslag
Gratis opgraderinger
Til skole, hjem og arbejde
Lær nye sprog med talestøtte
Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)

Højtlæsning

Skrivestøtte

Scan og Læs

med ViTal

med ViseOrd

med ViTex

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer

ScanDis annonce til bagsiden af ordblindebladet 2011 Release A4.indd 1
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