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Formanden har ordet

Erik K. Rasmussen, formand for 
Ordblinde/ Dysleksiforeningen 
i Danmark

mellem at være forkølet og ikke 
forkølet.

Det er uforståeligt, at forældre-
nes ønske om, at deres børn får 
lært at læse i skolen, ikke tages 
mere alvorligt, når man ved, at den 
rette undervisning, rådgivning og 
støtte til ordblinde børn i folkesko-
len kan bevirke, at de kan klare en 
videregående uddannelse. 

Ordblindeforeningen har pro-
testeret i pressen. Vi har i TV2 
fortalt om de mange forældrepro-
tester mod dårlig inklusion. Vi har 
i Berlinske Tidende beskrevet pro-
blemerne, hvis børn ikke får hjælp 
allerede i 0. klasse.

Det må derfor være et krav, at 
der gøres alt, for at inklusionen 
skal blive vellykket. Lærerne skal 
have den nødvendige efteruddan-
nelse. De skal vide, hvad ordblind-
hed er, og de skal kunne formidle 
denne videre til alle kassens børn 
og forældre. Når alle børn og 
forældre ved, at ordblindhed er 
uafhængig af intelligens, er det 
meget nemmere at være ordblind i 
en klasse.

Vi ved, at tolærerordningen fun-
gerer bedst, når den ene er klassens 
faste lærer, og den anden er uddan-
net speciallærer, og at de forbereder 
undervisningen sammen.

Vi må kræve, at der laves en 
god test, der meget nøje beskriver 
elevens problemer. Det er meget 
individuelt, hvilke vanskeligheder 
børn har med læsning. Barnets 
vanskeligheder med læsning skal 
lægges ind i elevplanen, så den 
specialuddannede lærer kan tage 
udgangspunkt i testen.

Det lyder dyrt, men samfundet 
vil tjene på det i den sidste ende, 
da vi ved, at hvis blot 5 % flere 
ordblinde får en uddannelse, vil 
samfundet spare mange penge i 
overførelsesindkomst.

Alle kommuner bør udarbejde 
en handleplan for god inklusion 
i Folkeskolen. Der findes gode 
ordninger for unge ordblinde over 
18 år, men hvorfor skal de vente så 
længe? Kan det danske samfund 
leve med at mange ordblinde børn 
får traumer inden hjælpen kom-
mer? ■

Forældre og lærere frygter, at 
inklusionen skal blive en spare-
øvelse for kommunerne. Dan-
marks lærerforening har allerede 
vist, at 51% af klasserne har elever, 
der tidligere har været i et spe-
cialtilbud. 52% får mindre støtte 
end for 5 år siden. 77% af lærerne 
oplever, at der ikke følger penge 
med, når de modtager en elev fra 
en specialklasse. 

Lærerne frygter også inklusio-
nen. Hvordan skal de håndtere de 
mange elever fra specialklasserne, 
hvis ikke den viden og den pæda-
gogiske praksis følger barnet ind 
i klassen. Desværre er der stadig 
mange kommuner, der ikke kender 
til at teste for ordblindhed. I Høje 
Taastrup vil man ikke bruge test, 
fordi de ikke afgrænser problemet. 
Det svarer til at sige, at man ikke 
er forkølet, for hvor går grænsen 

Det sidste møde i FU inden der vælges ny bestyrelse og Fu. 
Tak til de aktive for en god indsats.
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Årsberetning for  
Ordblindeforeningen 2012
Det forløbne år har været turbu-
lent. Den økonomiske krise har 
også ramt Ordblindeforeningen. 
Vi har mistet tilskud og vi har 
mistet medlemmer. Vi er dog ikke 
de eneste foreninger, der mister 
medlemmer. Det gør andre også. 
Tænk bare på organisationer som 
Folkekirken og fagforeningerne. I 
nedgangstider sparer folk, måske 
også på kontingenter og måske fø-
ler man sig ikke så solidarisk med 
andre. Mange ordblinde må derfor 
kæmpe deres egen kamp.

Nye indtægter
Der er mange muligheder for 
at forbedre det. Vi må blandt an-
det se på os selv og gå hver eneste 
udgiftspost igennem. Vi skal finde 
nye muligheder for indtægter og 
vi skal blive bedre til at synlig-
gøre foreningen. Vi må spørge, 
om vi har de rigtige tilbud til vore 
medlemmer? Vi skal finde frem til 
en effektiv struktur, som kan være 
med til at give Ordblindeforenin-
gen nye muligheder i fremtiden.

Der har da også været en livlig 
aktivitet i udvalgene. Bladudval-
get, det politiske udvalg, vedtægts-
udvalget, forretningsudvalget og 
hovedbestyrelsen har drøftet de 
mange udfordringer.

Specialklasser
Det er også blevet til mange hø-
ringssvar og møder med politikere.

Ordblindeforeningen har blandt 
andet afgivet høringssvar til nye 
lovforslag. Et af dem handler om 
inklusion i folkeskolen. Det vil 
sige at al specialundervisningen 
under 12 lektioner bliver afskaffet. 

Kun for de elever, der skal have 
over 12 lektioner, vil der blive op-
rettet specialklasser til.

Sparerunde 
Ordblindeforeningen frygter at 
det er en sparerunde regeringen 
og kommunerne er i gang med. 
Derfor har vi afholdt møder med 
undervisningsordførerne for de 
politiske partier. Vi har afholdt 
møde med ordførerne for Venstre, 
Enhedslisten, Liberal Centrum og 
de Konservative. Vi har deltaget i 
2 møder med Børne- og undervis-
ningsminister Christina Antorini 
og et møde med Socialminister 
Karen Hækkerup. Vi har været 
og vil også i fremtiden være en 
seriøs forhandlingspartner over for 
myndighederne.

Pressen
Det er foreningens mål, at alle ord-
blinde skal kende til foreningens 
eksistens. Det er vigtigt for os at 
oplyse og fortælle om ordblindhed 
og de vanskeligheder ordblinde 
udsættes for. Derfor deltager vi i 
samfundsdebatten, så meget det 
er muligt. Vi har haft artikler i 
Dagbladet Roskilde, Politiken og 
Berlingske Tidende. Vi har delta-
get i interview i Fyns Stiftstidende, 
og vi også har deltaget i en tema-
uge på P4 Fyn om ordblindhed. 
Nord Jyllands og Midt og Vest Jyl-
lands radio har også haft fokus på 
ordblindhed. Vi har medvirket til 
at Bubber deltog i et aftenshow på 
TV 1, hvor han fortalte om sin ord-
blindhed. Vi har deltaget i et inter-
view på TV 2’s Tv-avis kl. 19.00, 
hvor der blev gjort opmærksom på 

de urimelige forhold kommunerne 
byder ordblinde under den nye 
inklusionslovgivning.

Aktiviteter
Feriekolonien på Rågelund Efter-
skole blev en kanon succes. Der 
deltog 70 personer, både forældre 
og børn. 14 frivillige medlemmer 
var hjælpere og de gjorde et meget 
stort arbejde for, at kolonien kunne 
gennemføres. Vi forventer, at 
feriekolonien vil være på program-
met igen i 2013.

Lørdag den 6. okt. afviklede 
foreningen et rådgivningskursus. 
Deltagerne fik en grundig gennem-
gang af den nye inklusionslovgiv-
ning. Foreningen forventer til gen-
gæld, at deltagerne vil stille sig til 
rådighed og formidle deres viden 
til andre medlemmer. Såvel ferie-
kolonien som rådgivningskurserne 
har givet megen positiv omtale.

Kredsene 
Bornholms kreds deltog i Folke-
mødet på Bornholm med en stand. 
Der blev delt brochurer ud og 
snakket med fantastisk mange 
mennesker. En repræsentant for 
foreningen deltog i et møde med 
Børne- og undervisningsminister 
Christina Antorini.

En forældregruppe i Vejle har 
sammen med Netværkslokomoti-
vet og Center for Kommunikation 
og Handicap arrangeret 2 store 
møder med henholdsvis 80 og 120 
deltagere. Forældregruppen arbej-
der på at skabe et forældrenetværk 
i Vejle og omegn.

Kredsen i København er 
blevet slået sammen med alle 
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omegnskommunerne til en kreds. 
Kredsen hedder nu Storkøbenhavn 
og omfatter Amager, København, 
Frederiksberg og alle omegnskom-
munerne i Storkøbenhavn.

Indvielse
Den 12.12.12. kl. 12 indviede 
Dronningen det nye domicil i Høje 
Taastrup ved en festlig højtidelig-
hed. Vore 2 dygtige medarbejdere 
havde dog allerede påbegyndt 
arbejdet den 4. december og nogle 
frivillige havde gjort et stort ar-
bejde for at pakke de effekter, der 
skulle flyttes, ned – og ud.

Udvalg
Medlemmerne af de mange udvalg 
har været meget aktive: Politisk 
udvalg har arbejdet med mange 
emner fx inklusion og struktur. 

Bladudvalget har produceret 4 
flotte blade med mange vigtige 
artikler. Vedtægtsudvalget har set 
på foreningens struktur og ansæt-
telsesudvalget, forretningsudvalget 
og hovedbestyrelsen har været 
samlet mange gange i årets løb.

Foreningens repræsentanter 
har deltaget i det nordiske møde 
i Finland og foreningens ung-
domsrepræsentant har deltaget i 
et ungdomstræf i Sverige. EDÀ s 
repræsentant har været til gene-
ralforsamlingen i San Marino og 
EDA er ved at planlægge en 4. fler-
sproget konference om dysleksi.

Frivillige 
Det at være frivillig i en organisa-
tion som Ordblinde/Dysleksifor-
eningen i Danmark giver mange 
udfordringer. Der er meget, der 

skal arbejdes med og det kræver et 
utal af lange møder.

Tak til alle, der tog en tørn med 
i 2012. Vi er vældig glade for, at 
så mange tager sig tid til at deltage 
aktivt i foreningsarbejdet. Der er 
skabt praktiske og kreative løs-
ninger på mange udfordringer. De 
mange møder giver da også mulig-
hed for at drøfte egen virkelighed 
og opbygge et netværk. Det er ofte 
de samme udfordringer, vi står 
over for.

De mange nye folk er gle-
det godt ind i samarbejdet, og vi 
håber at se mange nye i det kom-
mende år. Tak til alle og vi i be-
styrelsen ser frem til at fortsætte 
det gode samarbejde i det nye år.

På bestyrelsens vegne
Erik K. Rasmussen ■

EDA – 2012
EDA er den fælles Europæiske 
ordblindeforening, hvor Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark har 
valgt at understøtte et medlem af 
bestyrelsen. 

Her blot ganske kort lidt om 
2012. 

I juni afviklede vi EDA’s Sum-
mer School i samarbejde med uni-
versitetet i San Marino. Tre dage 
med workshops, foredrag og gode 
diskussioner. Vi er i gang med at 
planlægge 2013 udgaven af EDA 
Summer School – også i samarbej-
de med universitetet i San Marino, 
som har været en fantastisk partner 
at arbejde sammen med. Det bliver 
fra den 6. til den 8. juni 2013. Te-
maerne for 2013 bliver:

Preliminary Program: 
Day 1: Inclusive teaching met-

hods for students with dyslexia
Day 2: ICT
Day 3: From national provisi-

ons towards an European strategy 
for students with dyslexia 

I får dem på engelsk, som også 
er det sprog mødet gennemfø-
res på. Yderligere information 

kommer senere – og vil kunne ses 
på EDA’s hjemmeside.

www.dyslexia.eu.com
Generalforsamlingen for 2012 

blev også gennemført i San Ma-
rino i forbindelse med Summer 
School’en. Dette års generalfor-
samling indeholdt ikke dramatiske 
beslutninger, så videre til næste.

Bestyrelsen har haft diskussio-
ner om at forandre kontingentmo-
dellen. Bl. a. har der været tanker 
om, at foreninger, der bærer udgif-
ten til et bestyrelsesmedlem, skal 
få en eller anden form for særligt 
kontingent. Vi arbejder videre, 
men indtil videre fortsætter den 
nuværende model. Angående kon-
tingent, så har 2012 været et godt 
år, hvor de fleste har betalt uden at 
der har været behov for at rykke. 

EDA er direkte eller indirekte 
involveret i en række EU pro-
jekter. Der er EUPALT, READ 
ME, DYSSpeLD, OER4ALL. Det 
er vigtigt for os at være synlige, 
men samtidig er udfordringen, at 
vi uden et sekretariat – dvs. uden 
lønnede medarbejdere – har svært 
ved at have kræfter til at deltage, 

og samtidig svært ved begrunde 
udgifter. Derfor er det ofte en af 
medlemsorganisationerne, der age-
rer på EDA’s vegne.

Et stort punkt i arbejdet i 2012 
har været planlægningen af den 4. 
flersprogede konference om dys-
leksi. Den løber af stabelen fra den 
19. til den 22. september i Växjö 
i samarbejde med Lineus Univer-
sitetet. I kan allerede se planen og 
hvem der bliver hovedtalere på 
følgende hjemmeside: www.lnu.se/
EDA-2013

Danmark bliver også repræsen-
teret på talerlisten, så gå ind på 
hjemmesiden og læs mere.

Bestyrelsen vil, ud over Växjö, 
mødes i Athen i april og i Würz-
burg i november. Generalforsam-
lingen bliver den 30. november 
i Würzburg, i forbindelse med 
bestyrelsesmødet.

Foreningen takker for støtten fra 
Danmark.

/ Lars Sander
Kasserer i Ordblinde/Dysleksi-

foreningen i Danmark.
Vice Præsident i EDA ■
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Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 4. maj 2013 kl. 11.00 
i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, 
Ny Billeshavevej 1-3,  
5500 Middelfart

Program for årsmødet:
Kl. 11.00 Foredrag
Kl. 12.00 Sandwich
Kl. 12.30 Generalforsamling
Kl. 15.00 Forventet afslutning
Kl. 15.30  Nyvalgt bestyrelse 

konstitueres

Generalforsamling har følgende 
dagsorden:
•  Velkomst og valg af dirigent
•  Aflæggelse af bestyrelsens 

beretning
•  Fremlæggelse af det reviderede 

årsregnskab til godkendelse
•  Orientering om det nuværende 

års budget
•  Beholdning af indkomne  

forslag *)
•  Fastsættelse af kontingent fra 

medlemmer
•  Valg af formand og to 

bestyrelsesmedlemmer
•  Eventuelt

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

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Timetal
9 timer dansk, 4 timer 

matematik, 2 timer engelsk, 
orienteringsfag 

og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det må gerne være SJOVT 

at gå på efterskole!

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk

Nislevvej 11 . 5450 Otterup



8  Ordblindebladet 1 · 2013

Lidt om at være lidt ordblind

Af Herman Stilling (1925-1996)

Jeg vil gerne skrive et par trøstens 
ord til de børn og unge, der lige 
har siddet rundt omkring i landet 
og været svedige og fugtige ved 
eksamensbordene.

Det luner og gør godt at læse 
om andre, der har haft det endnu 
vanskeligere, end de selv har. I mit 
tilfælde udsprang vanskeligheder-
ne af den kendsgerning, at i min 
skoletid var det at være ordblind 
det samme som at være dum.

Stillet over for dette, er det me-
get tit, at denne lidelse ikke bliver 
den eneste, nervøsiteten breder sig. 
I mit tilfælde var det en talelidelse.

Vi var toogtredive drenge i min 
klasse, i kommuneskolen på Nørre-
bro, og jeg var nummer toogtredive.

Jeg blev anset for at være ufat-
telig dum, og det fulgte mig, til 
jeg forlod skolens sjette klasse 
med en uendelig lettelse! Jeg var 
den dreng, der i den skoles halv-
tredsårige historie var flest gange i 
strafprotokollen.

Som sagt før, hang det sammen 
med, at jeg var ordblind, og der 
blev ikke skelnet mellem ordblind-
hed og dumhed.

Besværet med alle de fejl var 
der kun en ting at gøre, man byg-
ger sig en skanse og bliver i den.

Ord, som jeg ikke turde sige el-
ler stave til, gik jeg udenom. For 
eksempel ord som havde, billede, 
situation og næsten alle de ord, 
som endte på ' de', jeg kunne ikke 
sige lejlighed, eller ordene: bede til 
Gud.

Derfor blev jeg hurtigt smidt ud 
af Frivilligt Drenge Forbund. Når 
andre sagde en sætning på fem 

ord, måtte jeg bruge ti ord for at 
komme uden om de ord, som var 
svære for mig.

Men jeg var stærk, derfor var 
der aldrig nogen jævnaldrende, der 
fandt på at røre mig. Medens jeg 
skriver dette på maskine ( brug altid 
skrivemaskine, hvis du er ordblind), 
slår jeg hvert andet ord op i en 
retskrivnings-og fremmedordbog.

Eller også spørger jeg min kone, 
som har studenterhue. Da jeg var 
ung og ledig, ville jeg kun have 
med piger at gøre, som havde stu-
dentereksamen.

Jeg er nogle gange gået så vidt, 
at jeg har sprunget ud af en seng, da 
pigen kun havde realeksamen.

Indrømme skal jeg, at megen 
skønhed kan opveje megen skole-
gang.

SOM SAGT før, var jeg ung, og 
jeg skrev et brev til en ung dame, 
som var lærerinde, jeg skrev det 
med hånden og med blæk. Når 
man ikke kan stave, så skriver man 
utydeligt, for at skjule sine fejl. Jeg 
skrev til hende, at hun var meget 
smuk, og jeg gerne ville i lag ( 
Lag,-et, i L. med, Lagkage, lag-
vis) med hende, og jeg mente det 
bogstaveligt. Med brevet fulgte en 
meget smuk buket blomster, som 
ikke var billig, jeg havde dengang 
en byttehandel med en af den indre 
bys fineste blomsterhandlere.

Han fik et maleri, og jeg fik 
blomster. Jeg fik kun brevet tilba-
ge, og som en rigtig lærerinde hav-
de hun rettet brevet, som om det 
var en stil, med rødt. Af tohundre-
de ord var syvogfyrre forkert 
stavet, og jeg som havde tilbragt en 
hel dag med at skrive det brev. Jeg 
brændte det med det samme, men 

jeg glemmer det aldrig, men i dag 
ville jeg gerne have haft brevet, så 
jeg kunne vise det frem.

I SKOLEN, hvor jeg gik, havde 
vi morgensalmesang og megen 
religion.

Vor klasselærer, som var med-
lem af et af de partier, som kun de 
rige stemmer på, var godt sur over, 
at han var endt på en skole på Nør-
rebro, på det Nørrebro, hvor arbej-
derne boede. Han havde altid tårer 
i øjnene, når han fortalte os, hvor 
god Vorherre var. Vi var altid et 
par stykker, som ikke vidste, hvor 
god Herren havde været. Vi havde 
ikke læst på det, vi kunne nemlig 
ikke læse, ordblinde som vi var. 
Så blev vi straffet, han slog med 
spanskrør; men først efter at vi var 
blevet stillet op, med plads uden-
om. Så sagde han: »Buk dig«, og 
så slog han. Så sagde han: »Den, 
man elsker, tugter man«. I mange 
år sluttede jeg min aftenbøn, som 
var meget enkel, det var i midten 
af trediverne, og alle var arbejds-
løse, i hvert fald dem vi kendte.

Jeg bad ikke om det daglige 
brød eller legetøj, jeg bad kun om 
en ting, og det var ganske enkelt, 
om samtlige lærere på min skole 
ville blive ramt af lyn, eller kørt 
ned af sporvogne. Men min bøn 
blev aldrig hørt, og jeg mistede 
min barnetro.

En enkelt lærer holdt jeg dog 
uden for min aftenbøn, det var 
en ung vikar, vi havde ham kun i 
kort tid, han talte pænt til os. Han 
hed Thomas Sigsgaard. Så tog jeg 
sagen imin egen hånd og meldte 
mig ind i bokseklubben Hermod 
og gik så rolig og stille og boksede 
og ventede på, at jeg skulle blive 

Lidt om at være 
lidt ordblind
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stor nok. Så blev jeg fjorten år og 
kom ud af skolen, og i lang tid, i 
flere år, så jeg efter klasselæreren 
og prøvede på at møde ham et eller 
andet stille sted i en tom gade eller 
en park.

Til sidst vandt mit forholdsvis 
gode sind over mig, og det endte 
med, at jeg malede hans portræt på 
min boksebold, det slog jeg efter, 
hårdt og præcist. Det sker en gang 
imellem, at jeg tjatter til boksebol-
den, når jeg går forbi, i dag, lige nu, 
går jeg forbi, og han får for sidste 
gang en lige venstre mod kæben.

HELE SOMMEREN prøvede 
jeg mindst tyve steder at finde 
en læreplads, men der var ingen, 
som ville have mig, tilfældigvis på 
grund af skolens karakterbog. Jeg 
havde hver gang min far med, vi 
havde vores bedste tøj på, og jeg 
lod ham altid føre ordet for ikke at 
afsløre mig alt for hurtigt. Vi var 

en dag ude at tale med en hånd-
værksmester, som lavede møbler, 
det jeg helst af alt ville.

Min fader viste ham min karak-
terbog, han så i den, imedens han 
udspurgte mig om forskellige ting. 
Til sidst rystede han på hovedet og 
sagde: »Han kan jo hverken regne, 
skrive eller tale«. Så blev jeg ar-
bejdsdreng, flere forskellige steder, 
højst et par dage eller en uge. Det 
endte med, at jeg var mest glad, 
når jeg var ude at søge arbejde, når 
der var blevet sagt, at pladsen var 
optaget.

Jeg har helt glemt at fortælle, at 
mine tre brødre kom i lære og blev 
dygtige svende.

Et sted, hvor jeg fik arbejde, 
førte en mand mig lige hen mod 
et sted med nogle store kedler, 
hvorunder der ikke var gjort rent i 
flere år, og sagde, at jeg skulle gøre 
rent. Jeg sagde nej og blev smidt 

ud med det samme. Til sidst endte 
jeg på en skotøjsfabrik på Nørre-
bro, hvor jeg var i fire år hos nogle 
rare mennesker som arbejdsdreng. 
Det meste af mit arbejde var at feje 
fabrikken og gå byærinder, bære 
materialer frem og tilbage og om 
vinteren holde tre store kakkelovne 
i gang. Det skal siges, at de flere 
gange prøvede at lære mig et par 
fornuftige ting, som havde med 
deres fag at gøre, men det satte sig 
ikke fast hos mig, og så opgav de 
mig, og jeg fortsatte med at feje og 
bære på min ryg.

DA JEG var tyve år, fandt jeg 
ud af det med højre og venstre, det 
vil sige, at jeg ikke mere behøvede 
at tegne et v på min venstre hånd 
(altid så godt skjult for andre som 
muligt).

Nu kunne jeg det udenad. Jeg 
blev så glad over, at jeg havde fun-
det ud af det, at jeg helt alene gik 

Herman Stilling er blevet uddannet på 
Kunstakademiet 1945-51. Hans billed-
verden er præget af det eventyrlige og 
fantastiske, der især kommer til udtryk 
i hans skildringer af trolde, både i gra-
fisk, maleri og tekster.
Mosaikken her forstiller en mand, der 
bærer en tung byrde – symbolet på 
ordblindhed!
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ud på Statens Taleinstitut for tale-
lidende. I lang tid gik jeg der, hver 
anden dag, en time ad gangen, for 
at bekæmpe min nervøse hak-
kende stemme, og der sad jeg så og 
øvede mit talebånd ved at sige lyde 
som Yyyy, Iiii, Dddd, Ssss, og så 
fremdeles.

Jeg har gået meget til dansk og 
skrivning. To gange har jeg fuld-
ført et kursus i maskinskrivning, 
men er stadig væk nødt til at se, 
hvor bogstaverne er på maskinen. 
Jeg har gået til sprog, men det vil 
ikke sidde fast. Jeg har en fransk-
lærerinde, en rigtig madame, som 
en dag sagde til mig: »Jeg har kun 
haft en elev, som var dårligere 
til fransk end Dem, det var Niels 
Bohr, jeg ville hellere undervise en 
stol ...«. Set fra min side var det jo 
ikke så dårligt.

Da fruen altid kaldte mig for 
»monsieur«, skiltes vi som bedste 
venner.

Med hensyn til at telefonere, det 
har jeg brugt en formue på, når man 
skal til at dreje på den runde skive 
med bogstaverne og tallene på. Det 
er jo ikke altid, der kommer et ven-
ligt menneske forbi, som kan dreje 
nummeret for en. Men kedeligt er 
det jo, når man en gang imellem 
ringer til sin mor og så skal dreje 
otte gange, og så står med røret og 
hører en stemme sige »hallo, det 
er London«. Eller en og anden by i 
Jylland, man aldrig har hørt om

FOR NOGLE år siden fik jeg 
kørekort til bil efter at være dum-
pet fem gange til teorien og to gan-
ge i at køre selve bilen. Jeg må vel 
have brugt firs eller halvfems timer 
for at få det kort. Han var ikke helt 
glad, manden, som skulle sige ja til 
mig. Men han sagde det og tilfø-
jede: »De skal vel bare køre rundt 
på de små veje her i sognet, ikke?«. 
( Jeg bor ude på landet). Og jeg 
svarede: »Ja, jeg skal ikke ind til 

nogen by«. Dagen efter kørte jeg 
ned til vor lokale Brugs og købte 
kokosnødder og masser af appel-
sinsaft på dåser, der fyldte halvde-
len af vognen. Det var til at leve af. 
Fra Brugsen kørte jeg direkte til 
Rom. Værst var det at finde ud af 
Hamburg, der for mig var ligesom 
en kæmpestor rundkørsel.

Hele tiden kørte jeg i den inder-
ste kørebane mod midten, og jeg 
skulle ud mod højre, først hen mod 
aften, da trafikken blev mindre, 
lykkedes det for mig. Turen op 
over Alperne var dejlig, men ikke 
ufarlig. Syv dage efter min rejse 
hjemmefra var jeg i Rom. Og jeg 
følte, at jeg talte bedre, og læste 
bedre, jeg mærkede, at jeg var ble-
vet bedre til alting. Og det har jeg 
følt lige siden.

Kronik af Herman Stilling,  
blev bragt første gang i  
Politiken 8. juli 1971 ■

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag, forberedelse til alle ungdomsuddannelser  
-  erhvervsuddannelse eller gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport 
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Inklusionsproblemet i skolerne skal løses nu 

DHs formand Stig Langvad har 
skrevet nedenstående indlæg på 
nyhedswebsitet altinget.dk 

Forældre er bekymrede over, at 
flere børn med særlige behov skal 
inkluderes i almenskolen. Det har 
vi hørt før, og det blev igen påvist. 
Denne gang i Danmarks Lærerfor-
enings (DLF) undersøgelse blandt 
forældre til børn i folkeskolen. Går 
der et barn med særlige behov i 
klassen, svarer to tredjedele af for-
ældrene, at de oplever, at der er for 
lidt støtte til barnet med særlige 
behov. Og halvdelen af alle foræl-
drene ser det som en af folkesko-
lens største udfordringer. 

Lærerne er også bekymrede for 
udviklingen mod en øget inklusi-
on. De giver udtryk for, at de ikke 
er klædt godt nok på til opgaven, 
og at der ikke er tilstrækkelige 
ressourcer til at løfte opgaven. 
Bekymringerne udspringer af en 
blanding af viden, erfaringer og 
forestillinger om det, der skal ske, 
og er et klart udtryk for, at der 
mange steder ikke tages godt nok 
hånd om inklusionsopgaven. Det 
er et reelt problem, der skal tages 
alvorligt, hvis ikke vi skal risikere 
at tabe inklusionen på gulvet.

Forældre til børn med handicap 
er også bekymrede.

Jeg forstår godt de mange for-
ældre, der i DLF's undersøgelse 
giver udtryk for deres bekym-
ringer. Jeg hører tilsvarende 
bekymringer fra forældrene i 
Danske Handicaporganisationers 

medlemsorganisationer – altså  
fra forældrene til de børn, der nu 
i stigende grad skal inkluderes i 
almenundervisningen frem for at 
gå i specialiserede tilbud. 

Forældrene er bekymrede for, 
om deres børn nu skal rives ud af 
det specialiserede tilbud, som de er 
endelig er faldet til ro i og trives i, 
efter år med mistrivsel og nederlag 
på den lokale folkeskole. Nu spør-
ger deres forældre bekymret, om 
det betyder, at de nu skal tilbage til 
den folkeskole, de forlod? 

Og de er bekymrede for, om 
deres børn fremover i almenskolen 
vil få den støtte og hjælp, som de 
har behov for, om de vil blive ud-
fordret på det rette faglige niveau, 
om de bliver overset af læreren i  
en klasse med 25 andre elever, og 
om de vil blive mødt i øjenhøjde af 
de nye klassekammerater, eller om 
de vil blive mobbet og frosset ude 
af klassens sociale fællesskab. 

Forældrenes bekymringer er 
udtryk for, at alt for mange kom-
muner ikke er kommet godt nok 
fra start og ikke har fået løftet in-
klusionsopgaven tilfredsstillende. 
Havde de det, er jeg overbevist  
om, at de hurtigt havde manet for-
ældrenes bekymringer i jorden, og 
at DLF’s undersøgelse så havde set 
helt anderledes ud.

Inklusion tager tid
»Inklusion er en langvarig pro-
ces«. Det udsagn hører jeg ofte. 
Desværre ofte som argument for, 
at tingene ikke fungerer og at sko-
len og undervisningen endnu ikke 
er lykkedes med at inkludere børn 
med særlige behov, og underfor-
stået – hvis vi bare væbner os med 
tålmodighed, så skal det nok blive 
godt en gang i fremtiden. Men 
det er ikke godt nok. Hvis skolen 
ikke satser massivt på at skabe en 
succes på inklusionsområdet her 

Inklusionsproblemet i  
skolerne skal løses nu 
Forældrene er bekymrede over, hvordan børn med særlige behov skal inkluderes  
i den almindelige folkeskole
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og nu, svigter vi de børn, der har 
særlige behov, og det fører til nye 
nederlag for børnene. 

Samtidigt må det ikke tages for 
givet, at de bekymrede forældre, 
der er blevet spurgt i DLF's under-
søgelse ikke bare vil sætte sig med 
hænderne i skødet og vente på den 
dag, inklusionen pludselig virker. 
De gør kort proces og stemmer 
med fødderne. Så hvis skolen ikke 
er god nok, vil mange finde et pri-
vat alternativ til den lokale folke-
skole. Det er kun en uge siden, en 
undersøgelse viste, at flere højtud-
dannede flytter deres børn over på 
privatskoler. Det gør ikke kommu-
nernes inklusionsopgave lettere i 
fremtiden. 

Inklusion handler blandt andet 
om, at undervisningen skal  
tilrettelægges, så alle børn kan 
deltage og få et fagligt udbytte. 
For mange skoler vil det kræve 
nytænkning af den måde, man 
tilrettelægger timerne på, når der i 
klassen fremover også vil være et 
stærkt ordblindt barn, et barn med 
ADHD og et barn med en diagno-
se inden for autismespektret. 

Jeg kan godt forstå, at man ikke 
kan skabe en fuldt ud inkluderende 
grundskole på alle klassetrin fra 
det ene skoleår til det næste. Der-
for ser jeg også inklusion som en 
langvarig proces. Men det er ikke 
ensbetydende med, at vi skal ac-
ceptere, at skolen skal være dårlig 
indtil den dag om ti år, hvor vi har 
opnået fuld inklusion. Det handler 
om, hvordan man vælger at gribe 
opgaven an.

Inklusion fra neden
I DH mener vi, at inklusionen 
langsomt skal realiseres hen over 
en tiårig periode, så de børn, 
der fra dette skoleår og de kom-
mende år begynder i 0. klasse i 
langt højere grad bliver fastholdt i 
almenundervisningen i stedet for 
at være i specialiserede tilbud. På 
den måde kan man arbejde massivt 
og målrettet med at implementere 
inklusion »franeden« i et tempo, 

hvor lærere, forældre og ikke 
mindst elever har en chance for at 
følge med og for at opleve en suc-
ces med en styrket inklusion. 

År efter år vil inklusionen i et 
naturligt tempo følge med op i de 
større klassetrin og det vil lang-
somt blive normen, at der i klas-
serne er elever med særlige behov. 
Og i 2022 vil der være kommet 
mange flere elever med særlige be-
hov på alle klassetrin, sammenlig-
net med i dag. Uden at det er blevet 
et spørgsmål om børn, der bliver 
flyttet fra specialiserede tilbud 
over i almenundervisningen.

Stadig behov for specialiserede 
tilbud
Når vi taler om inklusion af børn 
med handicap, er det vigtigt for 
mig at fremhæve de børn, der 
fremover fortsat vil være i specia-
liserede tilbud, fordi de har så sær-
lige behov, at de ikke umiddelbart 
kan understøttes i almenskolen. 
Samtidigt med at vi er optagede af, 
om der er ressourcer til de elever, 
der skal inkluderes i almenskolen, 
skal vi altså også sikre, at vi ikke 
dræner de specialiserede skoler for 
viden, ressourcer og kvalitet.

Vi skal blive bedre til at tænke 
på en styrket inklusion for denne 
gruppe børn, som kan foregå gen-
nem tvillingeskoler med fælles 
timer i for eksempel kreative fag 
på tværs af de almene og de spe-
cialiserede klasser eller etablering 
af venskabsklasser på tværs af 
specialskoler og almenskoler. Det 
vil være til gavn og glæde for alle 
børn. 

Inklusion er en god investering 
Der er ingen tvivl om, at det for 
kommunerne vil være en god 
investering at satse på inklusion. 
Også selvom det koster penge her 
og nu. På sigt skal gevinsten nok 
komme i form af lavere udgifter til 
den specialiserede undervisning. 
For ikke at nævne en større mang-
foldighed, forståelse for hinandens 
forskelligheder og alle de andre 

positive sidegevinster ved styrket 
inklusion. 

Børn har brug for at opleve 
mangfoldighed og tolerance, hvis 
de skal lære at respektere forskel-
ligheder. Derfor er mødet mellem 
børn med og uden et handicap 
afgørende for at sikre respekten 
for hinanden som unge, voksne og 
ældre. Min opfordring til kom-
munerne er derfor, at I skal tage 
forældrenes bekymringer alvorligt 
og tage ansvar for, at inklusions-
opgaven bliver løst på en ordentlig 
måde, så vi i fællesskab får skabt 
en succes. Det skylder vi vores 
børn. 

DH Bornholms formand: Ovenstå-
ende er hentet på DH Hjemmeside, 
men jeg mener det er en så vigtig 
sag, at jeg sender den ud til alle.

Ole Erling Lærke, formand, 
Danske Handicaporganisationer 

Bornholm ■

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon:  9865 1155

kontor@mejlbyefterskole.dk

     • Boglig undervisning
     • Mange forskellige værkstedsfag
     • Udenlandsrejser
     • Mulighed for afgangsprøver

Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

www.mejlbyefterskole.dk
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Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

Tlf.: 5814 1152  Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 

  
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 matematik 

-to-lærerordning i de obligatoriske fag 

-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  

 

 

 

 

 

 

Markdannersvej 3 
St. Andst 
6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
www.storeandst.dk

Unge med læse- og 
skriveproblemer
 
Mange børn og unge har 
problemer med læsning 
og skrivning. 
På St. Andst Efterskole 
har vi specialiseret os i 
dette. 
 
Ring 75 58 84 22 og lad 
os tage en snak 

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

✂
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Den ordblinde tillidsmand blev nægtet hjælp 

Kan ikke få bevilget computer af Jobcenter

Anders Berg Munch er svært 
ordblind. Han arbejder til daglig 
på Roskilde Sygehus som ser-
viceassistent, og så er han tillids-
repræsentant. Men på grund af 
problemer med læsningen, har han 
brug for en computer med spe-
cielle programmer for at læse de 
papirer, som hører til arbejdet som 
tillidsrepræsentant. Men den vil 
Jobcenter Roskilde ikke sponso-
rere længere.

Han har ellers tidligere kvalifi-
ceret sig til at få computeren. Men 
nu er budskabet fra jobcenteret, 
at det er en frivillig post, han har 
valgt sig, og derfor får han den 
ikke. Men for Anders Berg-Munch 
gør det en stor forskel.

– Jeg var rigtig glad for at være 
tillidsrepræsentant. Det er ikke altid 
så spændende at gøre rent, så det 
var dejligt med lidt adspredelse.

Anders Berg-Much er uforstå-
ende overfor afgørelsen.

– De kan jo ikke bare sige, at det 
er valgfrit. Nogen skal jo gøre det, 
og hvorfor skulle jeg ikke have lov.

Men afslaget fra jobcenteret 
er ikke den eneste afvisning som 
Anders Berg-Munch har fået. Han 
har også fået et andet afslag, med 
stik den modsatte begrundelse. 
Specialcenteret i Roskilde har også 
afvist at hjælpe med en computer. 
De giver grunden, at Anders Berg-
Munch netop skal bruge compute-
ren til arbejde, altså lige omvendt 
af, hvad jobcenteret siger.

– Det er jo virkelig paradok-
salt, når man ser, at der er så delte 
meninger om, hvad jeg skal bruge 
computeren til, siger han.

3F har hjulpet Anders Berg-
Munch med at klage over afgø-
relsen. Først blev Jobcenterets 
beslutning stadfæstet af Beskæf-
tigelsesankenævnet, men sagen 
gik videre til Ankestyrelsen, 
som vurderede, at det at være 

tillidsrepræsentant netop er en del 
af hans ansættelse. Derfor skal 
Jobcenteret tage hans sag op igen.

Roskilde Avis har forsøgt at få 
en kommentar fra Jobcenteret, 
men de har ikke svaret på henven-
delser, og Specialcenteret ønsker 
ikke at udtale sig om en konkret 
sag.

Af Marie Milling,  
mm@roskildeavis.dk ■

Den ordblinde 
tillidsmand blev 
nægtet hjælp

Anders Berg-Munch og Gitte Nielsen 
faglig sekretær hos 3 F kigger på 
papirerne, der omhandler klagen.
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Hvor skal der være punktum?

Af Mikael Galmar, underviser på 
Emmerske Efterskole og udvikler 
af FarvOrd, 20.12.12
farvord@gmail.com 

Ideen til FarvOrd
Som dansklærer på en efterskole 
for unge med læse- og stavevan-
skeligheder, har jeg rettet mange 
tekster. En del af de typiske skri-
vevanskeligheder er knyttet til 
udsagnsord. 

En problemstilling er forskel-
len mellem nutid og datid. Ofte 
mestrer eleverne nutid og datid i 
det mundtlige sprog, men på skrift 
går der kludder i ordbøjningerne. 
Denne vanskelighed kan visua-
liseres med FarvOrd. Her farves 
udsagnsord i »nutid« og »datid« 
forskelligt. 

Den anden problemstilling er kor-
rekt tegnsætning. Når jeg møder 
mine elever, sætter de ofte ikke 
punktummer i deres tekster. Det 
nødvendigt at finde udsagnsled og 
grundled for at kunne sætte punk-
tum. På dette område fandt jeg 
ikke et værktøj, der kunne hjælpe. 

Før jeg lavede FarvOrd, brugte 
jeg enormt meget tid på at finde 
og undervise eleverne i, hvordan 
de skulle finde udsagnsord. Nu er 
eleverne efter en kort instruktion 
selv i stand til at lave den grund-
læggende tegnsætning. 

Tilblivelsen af FarvOrd
Efter en del frustrationer over at 
spilde undervisningstid og fritid på 
udsagnsord, gik jeg i gang med at 
lave den første version af FarvOrd 

til Word 2003. Kort tid efter blev 
FarvOrd oversat til OpenOffice. 

I den nyeste version til Word 
2007/2010 kom flere forbedrin-
ger: »Linjeskift efter tegn ,.!?;:«. 
Dette gør teksten mere overskuelig 
i rettefasen. Til min store glæde 
oplevede jeg, at eleverne nu meget 
lettere selv kunne sætte punk-
tum, når deres tekst blev farvet og 
havde linjeskift ved tegn. 

Til underviseren kom der en 
ordliste med udtræk af Words re-
gistrerede stavefejl, statistik på an-
tallet af punktummer og kommaer 
mm. før og efter gennemretning. 
Bindeord fremhæves nu med grå 
highlight. Bindeord er interessante, 
da det ofte er her, der kan være 
komma foran. Mit fokus er pri-
mært på placeringen af punktum. 

Hvor skal der  
være punktum?
Sæt farve på udsagnsled og grundled automatisk med FarvOrd

FarvSætning 
FarvSætning  er  et  lille  program  til  Word  2007/2010,  som  automatisk  fremhæver  sætninger,  der  afsluttes  
med  et  spørgsmålstegn  ” ?” .  Derved  bliver  tekstens  struktur  mere  synlig,  og  der  kan  komme  fokus  på  svar  
og  argumenter  for  og  imod.  FarvSætning  god  til  skabe  overblik  i  refleksioner.  

Fremtidige udfordringer 
FarvOrd  kigger  kun  på  det  enkelte  ord  og  har  en  ordbase  på  de  250  mest  hyppige  udsagnsord.  Det  betyder,  
at  FarvOrd  ikke  altid  kan  farve  korrekt,  fordi  programmet  ikke  kigger  på  konteksten.    
Det  er  min  erfaring,  at  flere  og  flere  elever  bruger  andre  skriveprogrammer  end  Word.  Derfor  kunne  jeg  
godt  tænke  mig  en  web  version  af  FarvOrd,  så  værktøjet  kan  bruges  på  tværs  af  alle  platforme.  

Hurtig video introduktion 
Sådan  sætter  du  punktum  med  FarvOrd  http://tinyurl.com/cfxwetf    

Links: 
FarvOrd  https://sites.google.com/site/farvord  
Mere  om  punktum  http://www.bedredansk.dk/rettenoeglen/tegnsaetning/punktum    
Mere  om  komma  http://www.mikrov.dk/produkter/laese-‐skrive-‐stoette/kommaforslag.aspx    
  

  

  
FarvOrds	  værktøjsline	  i	  Word2010	  
	  
  

  
Eksempel	  på	  tekst	  efter	  farvning	  med	  FarvOrd.	  

Det  er  rigtig  dejligt  vejr  i  dag  jeg  kører  på  min  cykel  og  synger.  Der  er  en  ganske  særlig  duft,  for  det  
har  lige  regnet.  Hvem  der  dog  bare  kunne  tage  til  stranden  og  sejle  i  havkajak.  

FarvOrds værktøjsline i Word2010

FarvSætning 
FarvSætning  er  et  lille  program  til  Word  2007/2010,  som  automatisk  fremhæver  sætninger,  der  afsluttes  
med  et  spørgsmålstegn  ” ?” .  Derved  bliver  tekstens  struktur  mere  synlig,  og  der  kan  komme  fokus  på  svar  
og  argumenter  for  og  imod.  FarvSætning  god  til  skabe  overblik  i  refleksioner.  

Fremtidige udfordringer 
FarvOrd  kigger  kun  på  det  enkelte  ord  og  har  en  ordbase  på  de  250  mest  hyppige  udsagnsord.  Det  betyder,  
at  FarvOrd  ikke  altid  kan  farve  korrekt,  fordi  programmet  ikke  kigger  på  konteksten.    
Det  er  min  erfaring,  at  flere  og  flere  elever  bruger  andre  skriveprogrammer  end  Word.  Derfor  kunne  jeg  
godt  tænke  mig  en  web  version  af  FarvOrd,  så  værktøjet  kan  bruges  på  tværs  af  alle  platforme.  

Hurtig video introduktion 
Sådan  sætter  du  punktum  med  FarvOrd  http://tinyurl.com/cfxwetf    

Links: 
FarvOrd  https://sites.google.com/site/farvord  
Mere  om  punktum  http://www.bedredansk.dk/rettenoeglen/tegnsaetning/punktum    
Mere  om  komma  http://www.mikrov.dk/produkter/laese-‐skrive-‐stoette/kommaforslag.aspx    
  

  

  
FarvOrds	  værktøjsline	  i	  Word2010	  
	  
  

  
Eksempel	  på	  tekst	  efter	  farvning	  med	  FarvOrd.	  

Det  er  rigtig  dejligt  vejr  i  dag  jeg  kører  på  min  cykel  og  synger.  Der  er  en  ganske  særlig  duft,  for  det  
har  lige  regnet.  Hvem  der  dog  bare  kunne  tage  til  stranden  og  sejle  i  havkajak.  

Eksempel på tekst efter farvning med FarvOrd.
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Sådan sætter du 
punktum med 
FarvOrd: 
Hurtig video introduktion
http://tinyurl.com/cfxwetf 

Links:
FarvOrd 
https://sites.google.com/site/
farvord

Mere om punktum 
http://www.bedredansk.dk/
rettenoeglen/tegnsaetning/
punktum 

Mere om komma 
http://www.mikrov.dk/ 
produkter/laese-skrive-stoette/
kommaforslag.aspx

Fakta
FarvOrd kan også arbejde med 
highlight. Det kan være en fordel, 
når du skal arbejde med per-
sonbeskrivelser i dansk. Du kan 
give hver person i en historie en 
highlight farve. I sig selv giver det 
et godt overblik over teksten. Med 
FarvOrd kan du nu lave et udtræk 
med 6 farver, der samler al den 
highlightede tekst, og sortere den 
efter farve i et nyt dokument. Du 
kan se hvilke farver, der laves 
udtræk på i FarvOrd. 
Du kan også bruge highlight til at 
fremhæve argumenter for og imod, 
egne tanker mm. Denne strategi 
har jeg selv anvendt med succes 
under efteruddannelse. Det endte 
med et nyt program til Word. 

FarvSætning
FarvSætning er et lille program til 
Word 2007/2010, som automatisk 
fremhæver sætninger, der afslut-
tes med et spørgsmålstegn »?«. 

Derved bliver tekstens struktur 
mere synlig, og der kan komme 
fokus på svar og argumenter for 
og imod. FarvSætning god til 
skabe overblik i refleksioner.

Fremtidige udfordringer
FarvOrd kigger kun på det enkelte 
ord og har en ordbase på de 250 
mest hyppige udsagnsord. Det 
betyder, at FarvOrd ikke altid kan 
farve korrekt, fordi programmet 
ikke kigger på konteksten. 

Det er min erfaring, at flere og 
flere elever bruger andre skrive-
programmer end Word. Derfor 
kunne jeg godt tænke mig en web 
version af FarvOrd, så værktøjet 
kan bruges på tværs af alle plat-
forme. ■

Holte-Hus Efterskole – en skole for dig med 
læse- og stavevanskeligheder. 

•  Ta´ 8., 9. eller 10. klasse 
på efterskole

•  Her er både dag-elever 
og kollegie-elever

•  Prøv computerbaseret 
undervisning

•  Kontakt os vedrørende 
skoleåret 2013 / 2014

Holte-Hus Efterskole, Vejlesøvej 41, 2840 Holte
Tlf. 45420622 • kontor@holte-hus.dk • www.holte-hus.dk

•  Vi har dansk-hold med 
højest seks elever

•  Vi har fokus på din 
uddannelsesvejledning

•  Vi tilbyder undervisning som 
passer til dig

•  HHE har mere end 50 års 
erfaring med ordblinde   
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Ordblindhed og inklusion

Af: Karl-Åge Andreasen, for-
ældrerådgiver i Ordblinde-/
Dysleksiforeningen

1. august 2012 kom der nye regler 
for støtte til børn med særlig behov 
i skolen – den såkaldte inklusi-
onsreform. Som forældrerådgiver 
i Ordblindeforeningen har jeg nu 
et halvt års erfaring med virknin-
gerne af reformen.

Reformen har afskaffet special-
undervisning for langt de fleste 
børn, herunder mange tusinde 
børn med ordblindhed. I den nye 
ordning taler man kun om spe-
cialundervisning, hvis elever har 
behov for 
• mere end 12 lektioners (9 klok-

ketimers) støtte om ugen
• specialklasse eller specialskole

Børn med læsevanskeligheder 
og ordblindhed er ubetinget den 
største gruppe, som får reformen 
at mærke. Det er børn, der tidligere 
typisk fik 5-10 timers støtte om 
ugen, specielt i dansk og matematik.

Hvad kan man nu tilbyde de 
børn? 
Som et led i reformen har man ind-
ført, at den enkelte skole kan tilby-
de »supplerende undervisning eller 
anden særlig tilrettelagt undervis-
ning«. Det står i Lov om folkesko-
len, §3a og §5, stk.6. Dette tilbud 
træder i stedet for det tidligere 
tilbud om specialundervisning.

Men der er nogle meget store 
forskelle i måden, støtten tildeles 

på, og i forudsætningerne for at få 
støtten. For det første skal sko-
len først have prøvet at inkludere 
eleven med undervisningsdifferen-
tiering og holddannelse, før den 
kan bevilge supplerende undervis-
ning. For det andet er kommunens 
Pædagogisk-Psykologiske Rådgiv-
ning (PPR) næsten helt sat ud af 
spillet i processen. Vurde-
ringen af den enkelte elevs 
behov er helt overladt til 
skolens leder, og foræl-
drene har ikke mulighed 
for at klage over lederens 
konkrete afgørelser.

Dette er en meget kraf-
tig forringelse af elevens 
og forældrenes rettigheder. 
Den enkelte skoleleder 
har selvfølgelig ikke den 
nødvendige faglige indsigt 
og tilstrækkeligt kend-
skab til de enkelte børn på 
skolen til at kunne vurdere 
behovet for støtte. Derfor 
må skolens leder sørge for 
at trække på den fagkund-
skab, der er på selve sko-
len og i kommunen, men 
forældrene kan ikke være 
sikre på at lederen gør det.

I næsten alle kommu-
ner har man meldt alle 
midler ud til kommunens 
skoler på forhånd, og en 
skole har ikke mulighed 
for at søge ekstra timer til 
enkelte elever. Det betyder 
at skolens leder kun har 

et bestemt antal timer at gøre godt 
med, uanset hvor mange af skolens 
elever der har særlige behov. Der-
for oplever forældre meget ofte, at 
der bliver skelet mere til økonomi 
end til pædagogik, når der er brug 
for hjælp til deres barn.

Samtidig har man besluttet, 
at forældrene ikke kan klage til 

Ordblindhed 
og inklusion
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kommunen over skolelederens 
konkrete afgørelser om støtte til 
den enkelte elev. Derfor kan en 
kommune stille og roligt skære ned 
på skolernes budgetter og samtidig 
slippe for en masse forældreklager. 
Og det er der også mange kommu-
ner der gør.

Inklusion
Formålet med skolereformen er at 
skabe mere inklusion i folkesko-
len. Eller med andre ord: At færre 
børn skal udskilles af de almin-
delige klasser i folkeskolen. Hvad 
kan skolen og lærerne så gøre for 
at inkludere de mange børn, som 
tidligere fik specialundervisning? 
I loven er der nævnt 2 redskaber: 
Undervisningsdifferentiering og 
holddannelse.

Undervisningsdifferentiering 
betyder, at »undervisningen skal 
varieres, så den svarer til den 
enkelte elevs behov og forudsæt-
ninger.« Det står i Lov om folke-
skolen, og er derfor en pligt for alle 
skoler og alle lærere. Der står også 
i loven, at skolens leder skal holde 
øje med at det finder sted (§18, 
stk.1 og 2).

I praksis betyder det, at hele 
klassen skal undervises i samme 
emner, men at læreren skal plan-
lægge sin undervisning sådan, at 
alle elever bliver udfordret til-
strækkeligt og kan deltage med 
udbytte. Det kan læreren gøre 
ved at eleverne fx læser i forskel-
lige bøger, arbejde med forskellige 
opgaver og har forskelligt hjem-
mearbejde for. Undervisningsdif-
ferentiering gælder alle fag og alle 
emner i skolen!

Når forældrene er i dialog med 
skolen, skal de altså være klar 
over, at undervisningsdifferentie-
ring er et must i skolen, og ikke 
noget de skal bede pænt om!

Holddannelse betyder, at sko-
len kan organisere undervisnin-
gen i hold inden for den enkelte 
klasse eller på tværs af klasser 
og klassetrin. Man kan indrette 
holdene efter elevernes niveau i 

fx dansk og på den måde fx tilgo-
dese elever, der skal have særlig 
læse- og skriveundervisning. 
Holddannelse giver mange pæ-
dagogiske fordele for elever med 
ordblindhed, men de fleste skolers 
muligheder for holddannelse er 
begrænsede – igen på grund af 
økonomien.

Hvorfor er undervisningsdiffe-
rentiering ikke nok for ordblinde 
elever?

Undervisningen i et fag på et 
klassetrin følger fælles mål og er 
blandt andet baseret på hvad elever 
normalt kan læse på klassetrinnet. 
Når et barn med ordblindhed fx er 
nået til 4. klasse og stadig ikke har 
fået rigtig gang i læseudviklingen, 
er barnet derfor kommet på dob-
belt arbejde:

– for det første skal den ordblinde 
stadig arbejde med den basale 
læse- og skriveindlæring. Et hårdt 
og slidsomt arbejde, som stiller 
store krav til eleven, lærerne og 
forældrene.

– for det andet skal den ordblinde 
arbejde med de fag og emner der 
hører til klassetrinnet, og tilegne 
sig den samme viden som klassens 
øvrige elever.

Det er ikke nok at give eleven it-
hjælpemidler. I praksis er det altid 
langsommere og mere besværligt 
at læse og skrive med it-støtte. Og 
it-støtten hjælper ikke på behovet 
for grundlæggende læseundervis-
ning.

Undervisningsdifferentiering og 
holddannelse kan heller ikke hjæl-
pe den ordblinde med at løse begge 
problemer. Arbejdet med læse- og 
skriveindlæringen kræver særlig 
tilrettelagt undervisning ved siden 
af den øvrige undervisning. Ofte 
breder problemerne sig til andre 
fag, typisk matematik og engelsk, 
hvor der også er behov for støtte.

Derfor har ordblinde elever 
brug for særligt tilrettelagt under-
visning!

Denne opgave skal skolen stadig 
løse, men det er tydeligt, at det 

bliver mere og mere vanskeligt for 
forældrene at trænge igennem, hvis 
skolen ikke selv tager initiativ og 
vil bruge de nødvendige ressour-
cer.

Hvad kan forældrene gøre?
Forældrene er næsten altid de før-
ste, som bliver opmærksomme på 
deres barns vanskeligheder. Især 
forældre, der selv er ordblinde og 
har deres egne skoleerfaringer at 
trække på. Derfor kan forældrene 
være på forkant i forhold til skolen 
og tage en dialog med lærerne. 
De kan fortælle om de tegn de 
ser derhjemme, om besværet med 
lektierne, osv. Det skal være så 
tidligt som muligt. Det er også 
vigtigt at fortælle, om der er ord-
blindhed i familien. Børn er gode 
til at skjule problemet i skolen 
ved fx at lære udenad, og læreren 
har ikke altid set de samme tegn 
tidligt nok.

Forældrene kan sørge for, at læ-
rerne bliver mere opmærksomme 
på barnet, tager mere hensyn i 
forhold til hjemmearbejde, diffe-
rentierer opgaverne osv, men på et 
tidspunkt er det ikke tilstrækkeligt 
og skolens leder må ind i billedet. 
Hvis klasselæreren ikke kan kom-
me igennem, må forældrene være 
med til at presse på. Skolens leder 
kan sørge for at det bliver foretaget 
en individuel læseundersøgelse. 
Enten har skolen selv en læsespe-
cialist, eller man kan trække på 
specialister hos PPR. Hvis skolens 
leder ikke vil være med til at gøre 
noget, kan forældrene selv hen-
vende sig til PPR med den begrun-
delse, at de er alvorligt bekymrede 
for barnets skolegang.

En individuel læseundersøgelse 
vil vise, hvilke former for læse-, 
skrive- og stavevanskeligheder 
barnet har. Den vil også vise noget 
om barnets potentialer for indlæ-
ring, og hvordan der skal arbejdes 
med vanskelighederne. Den er 
grundlaget for at vurdere, hvilken 
støtte barnet skal have, og hvor 
meget.
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Hvis skolen ikke selv sætter den 
nødvendige støtte i gang, må foræl-
drene henvende sig til skolens leder 
og bede om at det bliver gjort. Hvis 
man drøfter det i et møde, skal der 
være referat af mødet. Hvis man 
skriver, bør det være i et gammel-
dags brev. E-mails har en tendens 
til at forsvinde eller blive overset. 
Det er vigtigt, at forældrene senere 
i forløbet kan dokumentere, hvad 
de har bedt om.

Skolens leder har pligt til at 
svare forældrene skriftligt, hvis de 
ønsker det. Skolens leder skal også 
begrunde sine beslutninger om fx 
hvor meget støtte barnet skal have. 
Disse regler står i Forvaltningslo-
vens § 24.

Skolen skal meddele forældrene, 
når støtten går i gang, hvad og 
hvor meget den omfatter, hvad 
målet er. Forældrene skal vide på 
forhånd, hvor lang en periode støt-
ten varer og skal have besked, når 
der sker ændringer. Der er meget 
vigtigt for samarbejdet, at foræl-
drene er godt informeret. Så kan 
de også bedst bakke op hjemme. 
Følgende er vigtigt, for at støtten 
kan fungere optimalt:

• Støtten skal spredes på flest 
mulige dage og må ikke være 
klumpet sammen. Det giver den 
bedste effekt for ordblinde børn.

• Støtten kan gives uden for det 
almindelige skema, før og efter 
skoletid.

• Hvis støtten ligger inden for 
barnets skema, må støtten i fx 
dansk ikke ligge i timerne i de an-
dre fag. En ordblind elev har brug 
for de samme fag som de andre 
elever.

• Der må ikke være flere lærere 
om opgaven. Det er forvirrende for 
barnet og forældrene, og der går 
for meget tid og for meget tabt i 
koordinering mellem lærerne.

• Støtten skal varetages af en 
lærer med forstand på ordblindhed. 
Ordblindhed og læsevanskelighe-
der er ikke en del af den almin-
delige læreruddannelse, derfor er 
videreuddannelse nødvendig.

• Forældrene skal henvende sig til 
skolens leder og evt. skolebestyrel-
sen, hvis der er aflysninger, fordi 
læreren fx bliver brugt som vikar 
eller til andre opgaver på skolen. 
Ordblinde børn har meget brug for 
stabilitet i undervisningen.

Specialundervisning
Elever i folkeskolen kan stadig 
få specialundervisning, hvis de 
har behov for støtte i mere end 
12 lektioner om ugen eller skal 
visiteres til et specialtilbud. Her er 
proceduren, at skolens leder beder 
kommunens PPR om en såkaldt 
pædagogisk-psykologisk vurdering 
(en PPV). Denne vurdering skal 
blandt andet indeholde forslag til, 
hvordan elevens behov bedst kan 
tilgodeses. Det kan fx være i form 
af en læseklasse eller et andet 
tilbud for ordblinde. Det kan også 
være i form af støtte i mindst 12 af 
barnets timer i skolen. I »Bekendt-
gørelse om folkeskolens specialun-
dervisning« står fremgangsmåden 
meget præcist beskrevet.

Hvis skolens leder ikke vil tage 
initiativ til at der bliver lavet en 
PPV, og forældrene ønsker det, kan 
de selv henvende sig til kommu-
nens PPR, men de har ikke krav på 
at få det gjort.

Hvis forældrene ikke er enige i 
skolens eller kommunens afgø-
relse om specialundervisning, 
kan de klage til »Klagenævnet for 
specialundervisning« som afgør 
sagen. 

Det skal ikke være nemt
Som sagt er det ikke blevet nem-
mere at være forældre til er barn 
med ordblindhed. Det er op til 
den enkelte skoleleders skøn om 
et barn kan få støtte, og det er 
skolens pengekasse som styrer 
beslutningerne. Det er mere vigtigt 
end nogen sinde, at forældrene er 
aktive i dialogen med skolen, og 
det er ofte nødvendigt at være me-
get opsøgende i forhold til skolens 
leder for at få en rimelig ordning 
for barnet. ■
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Indvielse af Handicap organisationernes Hus

Dronningen  
indviede Handicap- 
 organisationernes Hus
»Det er ikke mærkeligt, at det er en stor dag i dag for handicaporganisationerne, 
der nu står med et færdigt hus« Sådan sagde Dronningen, da hun den 12.12.12  
kl. 12.00 indviede søstjernen, som det nye 
domicil bliver kaldt.
Ordblindeforeningen var repræsenteret 
ved medarbejdere, rådgivere og medlem-
mer af FU. Det var en festlig dag og alle 
var begejstrede for de nye rammer for 
foreningens sekretariat.
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• Foredrag og workshop om ordblindhed, inklusion, hjælpemidler, og IT-værktøjer.
• Aktiviteter for børn, unge og forældre.

Handicappuljen under Socialstyrelsen giver økonomisk støtte, 
derfor betales et depositum på 500 kr. som tilbagebetales ved fremmøde. 

Tilmeld dig på tlf. 36 75 10 88 eller kontor@ordblind.org
Deltagerne bliver optaget efter princippet. Først til mølle.
NB. Husk at opgive navn, adresse, evt. mailadresse og alder.

Feriekolonien 
Fra den 24. – 27. juli afholder  
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark feriekoloni på Rågelund Efterskole

brandehs.dk

Din fremtid   
 Dansk på rekordtid
Tid til opgradering

starter her

Frisk start 

ErhvErvs- og uDDannElsEsrETTET – især For orDblinDE!

O
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 . 
13

19
8

Forår 23 uger 
EFTErår 19 uger
Tjek brandehs.dk
ring 97 18 45 45
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Unge ordblinde læser og staver med fingrene 

Af Thomas Mose og Mikael  
Højbjerg, ordblindelærere på  
VUC Vest i Esbjerg

De unge er med på Bølgen
At være ordblind i et informations-
samfund som det danske er ingen 
dans på roser. Ordblindheden kan 
spænde ben for mange ting – ikke 
kun drømmeuddannelsen og -jobbet, 
men også almindelige dagligdags-
ting som fx det at læse dagens nyhe-
der eller se en tekstet film på TV.

I august 2011 startede det før-
ste Bølgen-forløb på VUC Vest 
i Esbjerg med målet om at gøre 

unge ordblinde mellem 18 og 29 år 
selvhjulpne i forhold til deres læse- 
og stavevanskeligheder og dermed 
gøre dem klar til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

Siden da har 35 ordblinde væ-
ret igennem fuldtidsforløbet, og 
mange af dem er efterfølgende 
gået i gang med videre uddannelse, 
fx på AVU, erhvervsuddannelser 
og lignende.

Der er 12 kursister på holdet og 
altid 2 lærere. Bølgen har løbende 
optag, og lige så snart kursisterne 
er klar til videre uddannelse, ud-
sluses de fra forløbet. 

Fælles for de unge mennesker er, 
at de endnu ikke har gennemført 
en uddannelse. Flere af kursisterne 
har end ikke en 9. klasses afgangs-
eksamen fra folkeskolen. Herud-
over har mange af kursisterne det 
til fælles, at deres folkeskoletid har 
været præget af nederlagsoplevel-
ser. De har ikke mødt forståelse for 
deres læsehandicap og har ofte ikke 
fået sat ord på, hvorfor de gennem 
hele deres liv har haft så svært ved 
læsning og stavning. Herved har de 
udviklet en mindreværdsfølelse i 
forhold til det at gå i skole. 

Udredning af læse- og 
stavekompetencer
Inden forløbet starter, udreder læ-
rerne kursisternes læse- og stave-
kompetencer, herunder tester dem 
for ordblindhed. Denne udredning 
munder ud i en skriftlig rapport, 

der beskriver kursistens aktuelle 
læse- og staveniveau. Foruden 
rapporten udarbejder lærerne – i 
samarbejde med kursisten – en 
individuel undervisningsplan, der 
sikrer, at kursisten har en klar 
målsætning med forløbet. Dette 
forarbejde gør, at kursisterne fra 
første dag i Bølgen føler sig mødt 
i øjenhøjde. Som Djinnie, kursist i 
Bølgen, udtrykker det: »For første 
gang i mit liv føler jeg, at jeg bliver 
taget seriøst. Jeg ved, hvad der 
skal til, for at jeg kan nå mit mål, 
og det ved mine lærere også«. 

Opgør med fortiden
Når kursisterne starter i Bølgen, 
møder lærerne typisk to kursist-
typer: Den stille, nærmest selv-
udslettende kursist og den urolige 
kursist, som har tilbragt det meste 
af sin folkeskoletid uden for døren. 
Opstarten handler således om at få 
gjort op med de gamle skoleroller 
og give de unge mennesker troen 
på, at de med hårdt arbejde nu har 
en unik og realistisk mulighed for 
at komme videre i uddannelsessy-
stemet. Det er især vigtigt, at kur-
sisterne lærer, hvad ordblindhed 
er, og at de får sat ord på, hvorfor 
de gennem hele deres liv har haft 
så svært ved læsning og stavning. 
Samtaler i klassen om kursisternes 
personlige oplevelser med det at 
være ordblind er en naturlig del 
af opstartsfasen. Et obligatorisk 
projekt om ordblindhed er også 

Unge ordblinde læser og 
staver med fingrene 
I skoleforløbet Bølgen på VUC Vest i Esbjerg læser og staver unge ordblinde 
med fingrene. De går i klasse med fagligt ligesindede, de gør op med en svær 
folkeskoletid, og vigtigst af alt finder de glæden ved at gå i skole. Det giver 
gode resultater!

Bølgen startede i august 2011. 
Kursisterne har 19 danskti-
mer og 6 matematiktimer om 
ugen. Bølgens lærere har et 
tæt samarbejde med UU-vejle-
dere, sagsbehandlere m.fl.. 
Materialet »Fono-LOGISK« 
udkommer på forlaget Alfa-
beta primo marts 2013. Læs 
mere om materialet og de 
kurser, de to lærere tilbyder, 
på www.fonologisktræning.
dk. Thomas Mose og Mikael 
Højbjerg privatunderviser 
desuden børn og unge med 
ordblindevanskeligheder, lige-
som de tester og udreder for 
ordblindhed. 

Fakta
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Unge ordblinde læser og staver med fingrene 

Ung og ordblind?
Tag en hel hf på 3 år

VUC i Sønderborg tilbyder en hf på 3 år – specielt for ordblinde. 
Det betyder, at du får:

• Et ekstra år til at tage din hf - eksamener fordeles over 3 år.

• En fast vejleder hjælper dig med ansøgninger om elektroniske 
bøger og ekstra tid til eksamen.

• Læse/skrivestøtte program til din rådighed.

• Ordblindeundervisning som en del af hele forløbet.

7361 3334
post@vucsyd.dkvucsyd.dk

Vi tilbyder alle former for kurser til 
ordblinde - også fjernundervisning.

Du låner en iPad/MacBook, så længe du studerer 
hos VUC Sønderjylland.

Læs mere på

en del af opstarten. Herved kon-
fronteres kursisterne med deres 
vanskeligheder. 

Blandt ligesindede
En af årsagerne til Bølgens succes 
er netop, at kursisterne går i klasse 
med ligesindede. De er alle unge 
mennesker, og de har alle proble-
mer med læsning og stavning. For 
mange af de unge er det en lettelse 
at opleve, at de ikke er alene med 
problemerne, og sammen kan de 
støtte hinanden om at nå deres mål. 

Lærerne behandler kursisterne 
i Bølgen som voksne mennesker, 
og i fællesskab vedtages nogle 
overordnede rammer for, hvordan 
miljøet i klassen skal være. Det 
skaber et trygt læringsmiljø.

Læringsmiljøet er desuden tilsat 
en god portion humor; det hele skal 
ikke være så skoleagtigt og højtide-
ligt. Det gør, at kursisterne har lyst 
til at komme i skole hver dag. 

Multisensorisk undervisning 
Undervisningen i Bølgen tager 
udgangspunkt i den multisensoriske 
undervisningsmetode, der udfordrer 
flere sanser på samme tid. Lærerne 
har bl.a. udviklet et multisensorisk 
læse-stavemateriale: »Fono-LO-
GISK«, der – med udgangspunkt i 
tapping-teknikken (fingerstavning) 
– træner kursisternes primære 
vanskeligheder, nemlig at sætte 
de rigtige lyde til bogstaverne ved 
læsning og stavning. 

Ud over den grundige fonolo-
giske træning lærer kursisterne at 
bruge kompensatoriske IT-hjælpe-
midler, ligesom de lærer at bruge 
de nyeste hjælpeprogrammer til 
smartphone. Endelig har kursister-
ne almindelig danskundervisning, 
altså læsning af artikler, noveller 
mv.. 

Kursisterne har også 6 mate-
matiktimer om ugen i Bølgen. 
Nogle af kursisterne er talblinde, 

og andre har det meget svært med 
de matematiskfaglige begreber. 
Derfor gør de to matematiklærere, 
Dorthe Rytter og Lisbeth Jørgen-
sen, meget ud af at møde kur-
sisterne, hvor de er. De scanner 
teksterne ind, og de vejleder kur-
sisterne i, hvordan de bedst muligt 
kan læse og tilegne sig indholdet 
af fagets tekster. 

Mange succeshistorier
Selvom Bølgen kun har eksiste-
ret i to år, er der allerede mange 
succesoplevelser. Tag fx Jannik 
fra det første Bølgen-forløb, som 
i dag næsten er færdig med den 
pædagogiske assistentuddannelse. 
Eller Patrick og Mikkel, for hvem 
ordblindheden var ved at spænde 
ben for drømmeuddannelsen. Efter 
et halvt år i Bølgen er Patrick nu 
i gang med tømreruddannelsen, 
og Mikkel har nu endelig bestået 
Forsvarets sessionsprøve. ■
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Gammel skole – Ny skole

Man må konstatere, at ordet ord-
blindhed er slået an, uanset om man 
kan lide det eller ej. Det er da også 
opslagsord i »Den Store Danske 
Encyklopædi«, hvor Carsten Elbro 
definerer det således: »markante 
vanskeligheder ved at lære at læse 
og skrive, som skyldes langsom og 
upræcis omsætning af bogstaver og 
bogstavfølger til sproglyde.«

 For nylig kunne man notere sig, 
at ordblindhed blev ramt af den po-
litiske korrektheds fortrængninger, 
da en kommune som sin principielle 
holdning erklærede, at man ikke an-
erkendte begrebet. Man løser imid-
lertid ikke elevernes problemer ved 
at lade, som om de ikke eksisterer, 
og de fleste erfarne lærere ved da 
også, at den ordblindes skriftsprog 
ud over at rumme mange af de al-
mindelige stavefejl (r-fejl, særskriv-
ning af sammensatte ord, stave-
måder som »forviret«, »diskution« 
osv.) ofte bærer præg af specifikke 
fejl som reversalfejl (»salme« for 
»samle«, »kongers« for »kongres«, 
»barnd« for »brand«) og helt defekte 
ord som »gynder« for »gødning« og 
»fliti« for »fjendtlig«.

  Men blinde er eleverne heldig-
vis ikke, de kan godt se ordene, 

og hvis der gives systematisk og 
kvalificeret faglig undervisning, er 
udsigterne slet ikke så mørke.
 

Artiklen er lånt fra fagbladet 
Folkeskolen nr. 22 og er skrevet af 
Jørn Lund. ■

Børn med stave- og læseproblemer 
blev i gamle dage ofte opfattet som 
svage og udygtige. Ordet ordblind 
blev, da det blev lanceret, fortrins-
vis brugt af læger, men skolepsy-
kologer og lærere var ikke altid lige 
begejstrede for ordet og foretrak 
læseretarderet, læse-stavesvag eller 
læsestavehæmmet. For ordblindhed 
kunne opfattes som en uhelbredelig 

sygdom, og brugen af ordet blind 
lader alt håb om forbedring ude. 
Hvis man er blind, bliver man nor-
malt ikke bedre til at se med årene, 
men elever med specifikke læse- 
og stavevanskeligheder kan som 
bekendt gøre gode fremskridt, og 
jo før der sættes ind med undervis-
ning desto bedre. Dispositionen for 
ordblindhed er arvelig. ■

Uhelbredelig Sygdom
(Gammel skole)

De er ikke »blinde«
(Ny skole)

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
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Ordblind

Diagnose: I midten af 1900-tallet 
blev begrebet ordblindhed inten-
sivt drøftet blandt læger og skole-
folk. Diagnosen blev opfattet som 
central for at sikre barnet den rette 
specialundervisning.

Problemet ved ikke at kunne 
genkende, adskille og gengive ord 
og bogstaver blev beskrevet i den 
internationale videnskab omkring 
1900, men blev alment kendt i Dan-
mark i begyndelsen af 1940’erne. 
I 1943 udgav neurologen Hen-
ning Skydsgaard en stor disputats 
om fænomenet, og samme år blev 
Landsforeningen for Ordblindesa-
gen i Danmark grundlagt.

I 1900-tallets begyndelse var 
man så småt begyndt at bruge 
IQ-test til at vurdere elever, der 
skulle have specialundervisning. 
Det medførte opmærksomhed på 

en gruppe af børn, der var håb-
løst bagud i læsning, stavning og 
skrivning, men som havde helt 
normal intelligens ifølge prøverne. 

Landsforeningen, lærere og 
læger begyndte i 1940’erne og op 
gennem 1950’erne at informere 
offentlighed og skolevæsen om, 
at der burde tages særlige hensyn 
til disse børn, der var i en dob-
belt ubehagelig situation: dels var 
de uden skyld i deres problem, 
dels var de på grund af deres gode 
intelligens ubehageligt bevidste 
om deres handicap. På den måde 
forsøgte man at lave et klart skel 
mellem de ordblinde børn og den 
gruppe af børn, der endnu blev 
betegnet som »sinker«; dvs. folke-
skolens svagest begavede, der ofte 
blev overført til såkaldte hjælpe-
klasser. 

Informationskampagnerne inde-
holdt udsagn fra voksne ordblinde, 
der fortalte om hvordan handicap-
pet havde præget deres liv og sær-
ligt deres skolegang. Og ordblind-
hedens uheldige følger blev bl.a. 
eksemplificeret med en sød lille 
skolepige, der i stedet for »luren-
drejer« læste »luderdrengen«.

Den massive opmærksomhed 
medførte, at såkaldte »læseklas-
ser« for ordblinde i 1950’erne blev 
den helt dominerende form for 
specialundervisning, hvor det før 
havde været »sinkeklasserne«. 
Mange skolefolk erkendte samti-
dig at ordblinde børn i tidens løb 
havde været regnet netop for sinker 
og behandlet i tidens ånd derefter.

Artiklen er fra bladet Folkeskolen og 
skrevet af Anne Katrine Gjerløff ■

Sættekasse
Der blev udviklet både nye 
metoder og nye pædagogiske 
specialer til den specialunder-
visning, der blev indført med 
skoleloven i 1937 og blev et 
krav fra 1958. Til talepædago-
gen Edith Norrie, der grund-
lagde Ordblindeinstituttet i 
København, udviklede denne 
sættekasse, hvor bogstaverne 
var grupperet efter deres lyde 
og tilhørende mundbevægel-
ser. Kassen indeholdt et spejl, 
så eleven kunne se sin mund 
når lydene blev udtalt.

Ordblind

Ordblind 1 Ordblind 2

Edith Norries Sættekasse 
for ordblinde og normale 
læsere, Nyt Nordisk Forlag, 
Arnold Busck, 1960 (lånt på 
DPB), foto: Karoline Baden 
Staffensen

Er jeg ordblind?
Oplysningskampagner
Moderne IT giver nye mulig-
heder for ordblinde, med f.eks. 
lydbøger, læsevenlige opsæt-
ninger på skærmen og avance-
rede undervisningsmaterialer. 
I 2009 anmeldte Folkeskolen 
cd-rommen Er Jeg Ordblind? 
der helt parallelt til 1940’ernes 
og 50’ernes informations-
kampagner lader ordblinde 
fortælle om deres erfaringer, 
tanker og muligheder i et liv 
med ordblindhed.
folkeskolen.dk ti. 3. mar. 2009
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Ordblinde skriver bog

Den idé fik AOF – ordblinde – lærer Frede Hansen 
fra AOF Vendsyssel, da han på et daghold i Hjallerup 
har en kursist, som har skrevet en børnebog, og på 
sit aftenhold en kursist, som har skrevet en roman på 
over 300 sider! 

Så nu efterlyser Frede Hansen ordblinde, der vil 
være med til at udgive en bog.

– Jeg stiller krav om kvalitet – det er ikke nok, at 
man som ordblind kan skrive 10 linjer. Der skal være 
en idé i det, man skriver. Læseren skal føle, at her er 
én, som trods sit handicap, har noget, han eller hun vil 
fortælle omverdenen, siger Frede Hansen til Ordblin-
debladet.

Hvordan får man lige et hold kursister til at gribe 
den idé? Frede Hansen skrev et digt, som han læste op 
for sine kursister:

Ordblind
Jeg var på jagt efter ord
der hvor jeg bor,
jeg satte musefælder op
og håbede på et ord med en sprællende krop et ord, 
der havnede i fælden med et lille hop, men hver fælde 
var tom, så jeg jagtede ord med en fluesmækker – den 
er jo ikke så stor – jeg slog og smækkede, fik ingen 
fangst, jeg blev efterhånden grebet af angst, intet ord 
skù  føle sig fredet Jeg ledte og ledte, var brødkassen 
stedet?
Nej, der var krummer, ikke et ord,
jeg kiggede under mit skrivebord,
jeg var tæt på at give op, gå helt i stå; intet ord, hvor 
end jeg så; til sidst gik jeg til lægen, ja, øjenlægen; lyt 
til mig, mine ord er ynkelig brægen, jeg har søgt efter 
ord, men fandt kun krummer, nej hør, sagde lægen, 
det er en ommer:
du fandt jo de ord, du lige har sagt:
musefælde og krummer er også ord,
dem har du lært af din egen mor,
de ord, som du ikke så, er som en vind;

du ser dem ikke, fordi du er blind;
du er dyslektiker, blind for ord,
men din evne til at beskrive din jagt er jo stor, du har 
evner, du er slet ikke dum; du kan snakke, du er ikke 
stum; du tror, du ikke kan finde ord; måske gør det 
ikke spor, ikke spor, Du skal lytte til ordene der, hvor 
du bor, skriv et digt, en novelle, skriv dine følelser 
ned; så tror jeg, du får den indre fred.

Digtet har foreløbig gjort, at tre kursister arbejder 
seriøst med at få en tekst med i den bog, der måske 
bliver til noget.

Måske, for der skal nok mere end tre kursister til at 
få skrevet en hel samling af tekster. Måske er der blandt 
Ordblindebladets læsere »digtere«, der får lyst til enten 
at sende det, de har skrevet, eller lyst til at forsøge sig 
med digte, noveller eller farverige erindringer. Send din 
tekst til fh@aof-vendsyssel.dk – så hører du fra Frede, 
der vil gøre alt for at realisere sin idé.

Frede Hansen ■

Ordblinde 
skriver bog
Hvorfor ikke udgive en bog med 
noveller, digte, fortællinger  
– skrevet af ordblinde?
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En næsten helt almindelig dag, i en næsten helt almindelig 5. klasse / Bestyrelsesmedlemmer fortæller

Vi spillede »firkant« og alt var lutter 
glæde, da alle hørte klokken. Fri-
kvarteret var slut. 5. klasse stivnede, 
de vidste de skulle have Katrine i 
første time, men de vidste ikke at 
denne dag ville blive særlig slem. 
Vi gik blege mod klasseværelset, og 
satte os og ventede på Katrine. Hun 

Det er redaktionens ønske, at alle 
bestyrelsesmedlemmer, der har tid 
og lyst, vil fortælle lidt om sig selv 
og deres arbejde i bestyrelsen. Det 
er vigtigt, at medlemmerne kender 
de enkelte bestyrelsesmedlem-
mer og ved, hvad de er optaget af 
i Ordblindeforeningen. Vi har valgt 
at starte vores interview med de 
ældste medlemmer først.

70 år som ordblind
Den 20. marts 2013 fylder Tom 
West 70 år. Derfor har vi spurgt 
ham om hvilken betydning hans 
ordblindhed har spillet for hans liv 
og uddannelse?  

Ordblindearbejdet har fyldt me-
get i mit liv, som forening og som 
rådgiver for foreningens medlem-
mer. Jeg ved, hvordan de ordblinde 
børn føler, da jeg selv først begynd-
te at lære at læse, da jeg var 19 år 

gammel og havde gået på et voksent 
ordblindekursus i København.

I et lille samfund som det born-
holmske, bliver man hurtigt kendt 
som »ham, der er formand for Ord-
blindeforeningen« det kan være en 
rigtig stor fordel, hvis man ellers 
opfører sig ordentligt.

Jeg ville gerne slippe formands-
posten, for at bruge mere tid på de 

andre 6 foreninger, jeg arbejder 
for, men lige nu er der ingen, der 
har lyst til at overtage jobbet.

De nye tider er ikke til gunst for 
de ordblinde med den nye skolelov, 
som kan vise sig, som en katastro-
fe for mange ordblinde, men lad 
os alle håbe på det bedste, det har 
i hvert tilfælde afstedkommet en 
meget stor omtale af de ordblindes 
vilkår.

Hvor længe har du været med i 
Ordblindeforeningen?
Jeg har været med til at starte 
Ordblindeforeningen på Bornholm 
i 1988 og har været formand her i 
25 år. Jeg har tillige været næst-
formand i Landsforeningen i 16 år 
under 3 formænd, samt nordisk re-
præsentant i det nordiske ordblinde 
samarbejde i 14 år, desuden har jeg 
været medlem af forretningsudval-
get i rigtig mange år. 
Interview af Erik K. Rasmussen ■

Lektier
En næsten helt alminde-
lig dag, i en næsten helt 
almindelig 5. klasse.

Bestyrelsesmedlemmer fortæller

Læserindlæg af Asger Johan Madsen fra Greve der er ordblind og går i 5 kl. på Hundige Lilleskole.
Historien er skrevet som et led i at lære at anvende cd-ord og for at vække en motivation for at fortælle på 
skrift. »Lektier« er en bunden opgave, fra i år (5. kl), hvor hele hans klasse har arbejdet med genren GYS.  
Klassen skulle som stileemne skrive en gyser og dette er Asgers bud på en gyserhistorie.
Asger syntes selv at det kunne være sjovt at sende dem til Ordblindebladet, da der jo på sommerkolonien  
blev efterlyst input fra læserne til Ordblindebladet.

Jeg har valgt at tage min kone, Maud, 
med på billedet, da en ordblind, og i 
særdeleshed mig, som skriver rigtig 
meget til mange forskellige steder, har 
været afhængig af hjælp i alle de 55 år, 
vi har været sammen.

kom i det samme som alle havde sat 
sig ned.

Der var noget mærkeligt over Ka-
trine denne dag. Hun havde kun sort 
tøj på, det plejer hun kun at have på 
når hun var ekstra ond. Jeg håber 
ikke det har noget at gøre med det 
spejl jeg tabte under stigen da jeg så 
den sorte kat løbe over vejen. 

Vi sad alle skræmte og turde ikke 
sige noget, da stilheden blev flæn-
get af et skingert »GODMORGEN, 
Kære elever«. Vi for sammen og 
koldsveden begyndte at pible frem 
på panden. Katrine forklarede hvad 
vi skulle lave i denne time. Vi skulle 
skrive en gyser-stil, men havde kun 

denne time til det, for ellers… Jeg 
vidste at de fire ordblinde var slagtet 
på forhånd.

Vi havde kun fået resten af timen 
til at løse opgaven. Uhyggeligt lidt 
tid. Vi sad alle krumbøjede over den 
skræmmende opgave og kæmpede 
en forgæves kamp. Alle vidste det 
var umuligt at nå. Vi var dødsdøm-
te. Udover lidt spredt gråd fra klas-
sen kunne man kun høre urets »Tik 
Tak – Tik Tak – Tik Tak«. Plud-
selig flængedes luften af klokkens 
normalt så befriende lyd, men ingen 
havde klaret det. Alle brød sammen 
og vidste at de nu havde fået LEK-
TIER for til på fredag.  ■
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Det lå ikke i kortene, at Erik skulle 
beskæftige sig med ordblindesa-
gen, da han gik på pension. Men 
interessen for ordblindes proble-
mer med læsning og skrivning 
blev for alvor vagt, da han blev 
valgt som repræsentant for Ord-
blindeforeningen til Dansk Viden-
center for Ordblinde: DVO.

Hvilken betydning har din ord-
blindhed spillet for dit liv og 
uddannelse?  
»Ingen, er det korte svar, men det 
er naturligvis ikke helt rigtigt. 
Ordblindheden har altid spil-
let en rolle for mig og mit valg 
af erhverv. I skoletiden var det 
vanskeligt at følge med de andre i 
klassen, derfor valgte jeg også en 
praktisk uddannelse som maskin-
arbejder først, men jeg har dog 
altid interesseret mig for littera-
tur, historie og samfundsforhold. 
Derfor tog jeg efter endt uddan-
nelse på højskole. Her blev mine 
interesser styrket, og jeg besluttede 
at se, hvor langt jeg kunne komme 
som ordblind. Det lykkedes at 
tage en realeksamen, en HF og 
en lærereksamen. Jeg modtog 
ingen form for støtte, da der ikke 
var opfundet nogen IT- rygsæk 
dengang, og Ordblindeforeningen 
hørte jeg først om et af de sidste 
år som lærer. I 29 år arbejdede jeg 
som lærer på en efterskole med ho-
vedsagelig praktiske fag. Et af de 
sidste år fortalte en forældre mig 

helt tilfældigt, at der eksisterede en 
Ordblindeforening. Jeg meldte mig 
straks ind. De første mange år som 
passivt medlem, men efterhånden 
optog ordblindesagen mig mere og 
mere.

Jeg betragter mig først og frem-
mest som den »praktiske gris«. 
Det handler om af få skabt et godt 
samarbejdsklima for alle de frivil-
lige og ansatte«. 

Hvilke forhold, synes du, er vigtigt 
for Ordblindeforeningen at be-
skæftiger sig med? 
»Det er vigtigt, at Ordblindefor-
eningen bliver synlig. Alle ord-
blinde skal vide, at der eksisterer 
en forening, der kæmper for deres 
muligheder i samfundet. Alle ord-
blinde skal have mulighed for at få 
de nødvendige hjælpemidler. Hvad 

enten du er på arbejdsmarkedet, SU 
eller overførselsindkomster skal du 
kunne deltage i samfundet. Alt for 
mange, der har mistet fodfæstet på 
arbejdsmarkedet, føler at der ikke 
er brug for dem. Alle har dog en 
værdi og ret til at deltage i samfun-
det på lige fod, uanset om man er 
på arbejdsmarkedet eller ej«. 

I 2012 bliver der vedtaget en ny 
folkeskolelov om inklusion i Folke-
skolen. Hvad mener du om den?
»Folkeskolen er for alle børn, og det 
har aldrig været meningen, at store 
grupper børn skulle sendes på spe-
cialskole. Men det kræver, at kom-
munerne ikke bruger lovgivningen 
som en spareforanstaltning«. 

Voksne, der har forladt folkesko-
len, kan få gratis specialundervis-
ning og IT- rygsæk. Er der så mere 
at kæmpe for på det område?
»Ja, der er stadig grupper, som fal-
der igennem det sociale netværk. 
På visse uddannelser kan eleverne 
ikke få IT-rygsække, og menne-
sker, der mister deres arbejde, har 
også svært ved at få den nødven-
dige støtte. Jobcentrene sender 
hellere penge tilbage til statskas-
sen, end de vil bruge dem på de 
arbejdsløses uddannelse.

Der er således nok opgaver at 
tage fat på i Ordblindeforeningen«. 

 Juliane Øhlenschlæger, 
Interviewer ■

Formanden 
bliver 70 år
I anledning af at Erik K. Rasmussen bliver 70 år i denne 
måned, har jeg lavet et kort interview med ham
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Torsdag den 25/10-12
Turen til Jönköping, hvor mødet 
blev holdt, gik fint. Jeg måtte dog 
tage en lille omvej pga. vejarbejde 
og et påkørt vildsvin.

På hotellet hvilede jeg til de andre 
ankom. Der kom 5 fra Norge, 4 fra 
Sverige, 1 fra Finland og mig fra 
Danmark. Desværre kom der ingen 
fra Island og Færøerne.

Vi blev enige om at tale svensk, 
da vi alle kunne svensk. Da vi havde 
fået fredagens program og hygget på 
hotellet, gik vi i seng.

Fredag 26/10-12
Vi startede kl. 9:00 og sluttede om 
aftenen kl. 21:00.

På folkehøjskolen i Jönköping 
foregik Dysleksimessen med stande / 
 udstillere med det nyeste inden for 
hjælpemidler og undervisningsmate-
rialer til ordblinde, desuden var der 
flere interessante forelæsninger. Jeg 
deltog i mange spændende forelæs-
ninger. 

Omkring 300 deltog i messen, 
som var åben for alle interesserede.

Mats Kollberg talte om »Hvordan 
vi knækker sprogkoden med Speak-
App«. 

Han gennemgik de forskel-
lige programmer, der kan hjælpe 
den ordblinde med at få læst op og 
skrive en SMS eller anden tekst. Det 
var næsten som at se på supermar-
kedernes hylder, så mange program-
mer var der at vælge imellem.

Bodil Andersson talte om »En-
gelsk og dysleksi – a happy marri-
age«.

Hun understregede, at det er vig-
tigt at lære engelsk som ordblind. 
Det er ikke kun vigtigt for ens selv-
værd, men for at komme videre i 
uddannelsessystemet. Bodil fortalte 
også om engelsksprogede hjælpe-
midler til ordblinde. 

I pausen besøgte vi de forskelli-
ge stande. Her var megen ny viden 
og nyttige informationer om hjæl-
peprogrammer, som kan hjælpe 
ordblinde i hverdagen.

Der var mange bøger og spil, som 
gennem leg kunne hjælpe børn fra 
0. til 10. klasse med at få en læseop-
levelse.

Efter en pause var der workshop, 
en person kom og demonstrerede, 
hvordan vi i hverdagen kunne bruge 
app, så man kunne tale til sin smarte 
phone i stedet for at skrive sms.

Om aftenen var vi på Guvanö-
ren – et spisested. Her hyggede vi os 
med de andre fra dysleksiforbundet 
i Sverige.

En stand på messen
Lørdag 27/10-12 
Lørdag formiddag tog de svenske 
værter os til Gränna, det er her 
Pollkagrisen kommer fra (en rund, 
rødstribet slikpind). Vi prøvede at 
koge Blochmasse.

På folkehøjskolen i Jönköping 
holdt Petra og Niklas en forelæs-
ning. Den hed »I hovedet på en 
dyslektiker«. Derefter fortalte vi om 
vores egen forening i vores respek-
tive lande. 

Efter en fin middag på Kulturhu-
set Spira sammen med Förbundsrå-
det (ca 40 personer) var der hygge-
ligt samvær. Vi snakkede om, hvad 
vi arbejdede med hjemme. Det var 
over midnat, før vi kom i seng. 

Søndag 28/10-12
Søndag prøvede vi at finde nogle 
punkter, vi kunne arbejde på, når vi 
kom tilbage til vores eget land 
• Mere samarbejde
• Sverige vil have ungdomsgrupper 

i afdelingerne 
• Finland og Danmark vil prøve på 

at stifte en ungdomsgruppe.
• I Norge er ordblinde ungdoms-

grupper mere synlig. De skriver i 
ungdomsblade

Sveriges dysleksiforbund fortalte 
om deres beslutninger på deres 
årsmøde. 

Endelig kl. 15:00 kunne jeg vende 
næsen hjem mod færgen. Jeg var 
hjemme i Randers kl. 03:15 mandag. 
Det var meget lærerigt og spæn-
dende, men også særdeles trættende, 
fordi der hele tiden blev snakket 
på svensk og jeg måtte også tale 
svensk.

Konklusion 
Det svenske dysleksiforbund har 
mange medlemmer, og de laver 
mange forskellige arrangementer, 
som medlemmerne kan deltage i.

De svenske medlemmer betaler 
et lille kontingent. Medlemspris for 
2013 er kun 200 svenske kr. og pen-
sionister og studerende betaler 100 
svenske kr. og de fik rabat til mes-
sen. 

 Anne-Marie Sørensen medlem af 
bestyrelsen i Østjyllands kredse  ■ 

Nordisk ungdomsmøde og Dysleksimesse i Sverige
Det svenske ungdoms dysleksiforbund havde i efteråret inviteret de unge fra  
nordiske lande til Jönköbing. Jeg deltog i mødet for Ordblindeforeningen i Danmark

Her er deltagerne fra Nordisk dysleksi 
ungdom, fotograferet på trappen på vej 
op til gallamiddagen på kulturhuset.
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Det kan nogle gange være svært at 
fortælle andre, hvorfor de som jeg 
skal melde sig ind i Ordblindefor-
eningen. Jeg fortæller alle, at det 
er vigtig at støtte arbejdet for at 
skolesystemet bliver bedre for de 
ordblinde. At arbejdslivet og vide-
reuddannelse skal bliver muligt – 
og at støtte forskningen.

Men jeg ved faktisk ikke rig-
tig, hvad foreningen laver. Jeg får 
bladet og bliver klogere på mange 
områder. Jeg synes, der er megen 
god viden i bladet. Der er bare 
ikke rigtig viden om, hvad forenin-
gen laver. Der er et punkt nyt fra 
kredsene, men her står ikke meget. 
Måske sker der ikke noget, hvorfor 
findes foreningen så? Jeg tænker, at 
sådan er det nok ikke. Der sidder jo 
bestyrelser rundt om i landet. Det 

kunne være godt for alm. medlem-
mer, som ikke lige har mulighed 
for at deltage aktivt i foreningen, 
at kredsenes arbejde kom med i 
bladet. 

Jeg forstiller mig at kunne læse 
om at bestyrelsen arbejder, måske 
datoer for planlagte bestyrelses- 
møder. Især hvis der var et emne 
på mødet. Det kunne være plan-
lægning af kulturnat, hvis det nu 
var i min by. Så kunne bestyrelsen 
jo opfordre til gode idéer, eller man 
kunne komme på hjælpe- hold og 
deltage i bestyrelsesmøder. 

Det vil også være rart at høre 
om de ting, der er blevet afholdt. 
Også selv om jeg måske vil ærgre 
mig over at være gået glip af det. 
Det giver jo os medlemmer et bil-
lede af foreningens arbejde. 

Ud over det, der lige sker 
omkring mig, er det også meget 
spændende, hvad foreningen laver 
på det store plan. Hvad er dagsor-
denen for lobby arbejdet? Hvilke 
planer er der? Hvad er der skrevet 
af artikler til de store aviser. Det 
kan være svært at få noget i avisen. 
Når noget så kommer i avisen, kan 
vi ikke nødvendigvis vide, at det er 
foreningen, der har skrevet det. 

Hvis vores blad også indeholder 
disse ting, ville bladet være noget, 
der sælger foreningen, som noget 
man skal støtte. Lige nu virker det 
som om jeg har købt et abonne-
ment på et blad. 

Venlig hilsen
Et af de passive medlemmer, som ar-

bejder aktivt andre steder (skolebesty-
relsen og en gymnastik- forening). ■

Kære alle de aktive  
i vores forening

Læserbreve

Kære passiv medlem
Mange tak for dit brev. Det giver mig endnu engang 
anledning til at beskrive det, vi arbejder med. Ordblin-
deforeningen arrangerer feriekoloni, rådgivningskurser 
og oplysningskampagner. Vi deltager i debatter i TV 
og den skrevne presse og udgiver et Ordblindeblad 4 
gange om året. Vi påvirker politikerne og embedsmænd 
på Christiansborg. Vi skaber netværker i hele landet 
de steder, der er aktive, der ønsker det. Vi er en lille 
organisation, der kunne bruge flere aktive og solidari-
ske medlemmer. Store eller små bidrag er velkommen. 
Aktive medlemmer eller medlemmer, der »bare« betaler 
kontingent er velkommen. Stod vi sammen kunne vi 
påvirke politikerne og skabe endnu flere aktiviteter. 

Du kan få yderlige oplysninger ved at læse bestyrel-
sens beretning på en af de første sider i dette blad. Der-
næst vil jeg bede dig læse Ordblindebladet nr. 3. 2012, 
på side 5 der er en beskrivelse af folkemødet på Born-
holm og på side 6 er der en beskrivelse af feriekolonien, 
der er blevet meget søgt af medlemmerne. I Ordblinde-
blad nr. 4 er der en beskrivelse af rådgivningskurset.

Du er altid velkommen til at henvende dig til din lo-
kale kreds og her bidrage med dine idéer og tanker. Jeg 
er sikker på bestyrelsen med glæde vil tage imod dig.

 Se på vores hjemmeside www.ordblindeforeningen.
dk under »kredse«, hvem du kan kontakte.

Form. Erik K. Rasmussen
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Vestsjælland
I forlængelse af foredraget ved 
Birgit Jandorf fra ViHS, som 
talte om projekt »Forstå dit barns 
Ordblindhed« der blev igangsat 
26.01.12, har vi arrangeret endnu 
to foredrag i et samarbejde mellem 
bestyrelsen i Ordblindeforeningen 
Vestsjælland og Tuse Skole.

Foredraget med læsekonsulent 
Anette Klint fra Kalundborg den 
28.11.2012. Hun talte om afdæk-
ning og undervisning i forhold til 
elever med ordblindhed. Et fore-
drag med 53 personer tilmeldte. 

Foredragsrækken fortsat med et 
foredrag 24.01.13. Her talte psyko-
log Laila Boye om ordblindhed og 
de psykiske-sociale og emotionelle 
følger af ordblindhed. Målgruppe: 

Foreningens medlemmer, forældre, 
lærere og andre interesserede, som 
kunne ønske at vide mere om dys-
leksiens indflydelse i forskellige 
livsfaser; børn, unge, voksne. 48 
tilmeldte. Der er endnu ikke fastsat 
flere foredragsaftener.

Bodil Hansen ■

Vejle
Den 26.11.12 afholdt vi vores første 
netværksmøde med 45 deltager, 
så det var en stor succes. Vi valgte 
at lave en brainstorm på ideer og 
ønsker fra deltagerne. Ud fra disse 
mødes vi i kreds Vejle den 14.01.12 
og planlagde kommende foredrag 
ud fra ønskerne. Efter hvert ar-
rangement vil der afsluttes med 
vidensdeling. Den 28.01.13 afholdt 
vi tema aften omkring it-hjælpe 
midler hvor der nu er tilmeldt 60 og 
derfor lukket for tilmelding. Den 
25.02.13 afholdt vi samme tema, er 
der behov holder vi en aften mere.

Brit Stromark ■

Nyt fra kredsene

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

Nordsjælland
I Nordsjælland havde lokalforenin-
gen en god generalforsamling og 
der blev valgt en bestyrelse med 7 
aktive medlemmer.  ■

Information
information om de aktuelle 
nyheder og aktiviteter i 
kredsene kan altid ses på 
hjemmesiden: 

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse
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