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Formanden har ordet

Formanden har ordet

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

Undervisningen halter i folke-
skolen. Lærerne skal undervise 2 
timer mere i folkeskolen, derved 
bliver der mindre tid til forberedel-
se og det forringer undervisningen. 

Der er kommet flere elever i 
klasserne med særlige behov efter 
at lov nr. 409 om inklusion trådte 
i kraft i august 2014. Om det er de 
nye arbejdstidsregler for lærerne 
eller den ny reform af folkeskolen, 
der er skyld i forringelsen, er van-
skeligt at afgøre.

Det er skolelederne, der bestem-
mer, hvordan lærerne bruger ar-
bejdstiden, men deres muligheder 
er væk på grund af den stramme 
økonomi.

En meget frustreret lærer skrev 
følgende til os: 

»Jeg har haft alle de ordblinde 
med it-rygsæk på min skole i 5 år, 
men efter sommerferien fik jeg at 
vide, at nu skulle jeg have et ekstra 
hold i matematik, fordi jeg var en 
dygtig og erfaren matematiklærer.

Jeg brændte for ordblindeun-
dervisningen og havde bygget det 
op igennem 5 år. De ordblinde fik 
ikke nogen anden lærer. Inklu-
sionen var sat på stand by og der 
var ingen dialog mellem leder og 
lærer. Alle inklusionslærerne blev 
brugt som vikarer ved sygdom, så 
her fik inklusionseleverne heller 
ikke kvalificeret undervisning.

Lederen får resultatløn, hvis 
man holder budgetterne og lederen 
får mere prestige jo højere karak-
tergennemsnit skolen har. Der-
for er det bedre for skolelederen, 
hvis han kan hæve en hel klasses 
gennemsnit end en enkel eller to 
elever med særlige behov.«

Der er således ingen incitamen-
ter for skolelederen til at gøre en 
ekstra indsats for børn med særlige 
behov. Derfor modtager Ordblin-
deforeningen dagligt lignende 
indlæg som nedenstående:

 »Som mor til en søn, der har 
gået på kommunens nyeste og 
mest digitaliserede skole er det 
rystende at opleve, at IT-ryg-
sækken udsættes i 3 år. At PPRs 
vurdering om: Betydelige fag-
lige vanskeligheder i skriftlig 
fremstilling, slet ikke bemærkes. 
At dansklærerne ikke er med til 
møder omkring den ordblinde. Ja, 
det er nemlig slet ikke nødvendigt 
siger skolen. At det tager dem 1,5 
år efter en udleveret rygsæk at få 
eleven på NOTA. At NOTA aldrig 
bliver brugt. Eleven »mobbes« 
ved at man ikke udleverer forlæn-
gerledning til rygsækken, når der 
flyttes pladser. Når eleven så langt 
om længe tør spørge om den, så 
får eleven STADIG ikke en for-
længerledning osv.

Reformernes mål er, at eleverne 
skal være dygtigere, især i dansk 
og matematik. Men det er ikke me-
ningen, at det skal ske på bekost-
ning af de børn, der har særlige 
behov. Derfor bør undervisnings-
ministeren og kommunerne alle-
rede nu revidere reformen. Der er 
alt for mange skoler hvor lektieca-
fe, understøttende undervisning 
og bevægelse ikke fungerer endnu. 
Børn med særlige behov bliver 
inkluderet uden særlig støtte. 
Midlerne og lærerne, der har været 
brugt i støttecentrene, bliver spredt 
for alle vinde.

Det optimale for børn med ord-
blindhed ville være, hvis de hver 
dag kunne komme i lektiecafe og 
få støtte af en faguddannet spe-
ciallærer. Læreren og forældrene 
skal samarbejde om de mål, der 
er sat for eleven. Lektiecafeer og 
faglig fordybelse er metoder til at 
nå målet. Det kan vi ikke vente år 
på bliver gennemført. Derfor må 
kommunerne tilføre de nødvendige 
ressourcer nu.

 ■
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Årsberetning 2014

Af bestyrelsen 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark er blevet et år ældre. Når 
dette blad udkommer, har forenin-
gen netop eksisteret i 72 år. I alle 
de år har foreningen kæmpet mod 
fordomme om ordblindhed. Vi 
blev oprettet for at støtte Ordblin-
deinstituttet og i efteråret måtte vi 
igen rykke ud for at støtte forældre 
til Ordblindeinstituttet. Ballerup 
kommune ville lægge Ordblinde-
instituttet ind under deres sko-
lestruktur, men det lykkedes at 
bevare hele skoleledelsen intakt 
i denne omgang, mod at det blev 
flyttet til en anden adresse.

Vi har kæmpet for bedre un-
dervisning, for bedre It-støtte i 
undervisningen, for længere for-
beredelsestid og for bedre støtte til 
voksne med ordblindhed. Det har 
vi gjort gennem oplysningskam-
pagner, foredrag, feriekolonier, 
ungelejr og ikke mindst gennem 

Ordblindebladet. Men med den nye 
lov fra 2012 om inklusion og den 
nye folkeskolelov nr. 409 fra 2014, 
er det blevet op ad bakke. Mange 
kommuner har lukket specialcen-
trene ned og bruger pengene og 
lærerkræfterne andre steder i un-
dervisningen.

Årsmødet 2014 
I den første time på Ordblinde/
Dysleksiforeningens årsmøde 
2014 fik medlemmerne mulighed 
for at komme med forslag. Der 
fremkom over 20 forslag, som alle 
er meget relevante og de vil blive 
gennemført i den udstrækning, 
der er frivillige og overskud fra 
sekretariatet.

På generalforsamlingen blev der 
vedtaget nye regler for deltagelse i 
afstemningerne på generalforsam-
lingerne. Alle medlemmer kan få 
stemmeret. De skal blot tilmelde 
sig på sekretariatet 20 dage før ge-
neralforsamlingen. Der var rigtig 

mange medlemmer der stillede op 
til bestyrelsen. Det var dejligt at 
se, at der er så mange, som vil gøre 
en indsats for foreningen. 

Ungdomslejr  
og Feriekoloni
For første gang i foreningens hi-
storie er det lykkedes at etablere en 
ungdomslejr.

Nogle af foreningens voksne 
medlemmer fik i samarbejde med 
deres børn arrangeret en week-
endlejr på Fyn. Det blev en stor 
succes for de over 20 deltagende 
unge, som fik snakket om deres 
udfordringer med ordblindhed. 
Ligeledes fik de nyttig viden om de 
gængse IT-hjælpemidler. 

Nogle af medlemmerne har 
oprettet en Facebook-profil. Den 
hedder Ordblindeforeningen-unge. 
Ordblindeforeningen har derfor 
nu en Facebook-profil for hele 
foreningen og en profil særligt for 
unge medlemmer. 

Årsberetning 2014
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Årsberetning 2014

Feriekolonien blev i år afholdt 
på Nislevgaard på Fyn. Den er 
hvert år et tilløbsstykke. Børn, 
unge og voksne får ny viden og 
en god oplevelse. Mens de voksne 
og unge hører foredrag, bliver 
børnene underholdt med leg og 
forskellige aktiviteter. Det ville 
ikke være muligt at gennemføre de 
lejre, uden den store indsats fra de 
frivillige medlemmer af Ordblin-
deforeningen. 

Nye blogge  
om ordblindhed
På vores hjemmesider henviser vi 
til to blogge: Den ene hedder http://
etlivsomordblind.dk og den anden 
hedder Ordklar.dk – Hjælp til dig, 
som er ordblind. På disse sider 
foregår der en meget seriøs debat 
med ordblinde og om ordblindhed. 
Det kan anbefales at kikke ind på 
disse sider. Desuden ligger der 
en meget seriøs side, der hedder 
»Tanker om ordblindhed«. Tanker 
om ordblindhed er en gruppe på 
Facebook af Rikke Madsen.

Sekretariatet 
Juliane Øhlenschlæger er stoppet 
og Karen Bangert blev ansat den 1. 
november 2014. Sekretariatet be-
står nu igen af 2 dygtige medarbej-
dere. Derudover har vi fået en del 
nye dygtige telefonrådgivere. Dette 
er et stort aktiv for foreningen og 
vi får mange positive tilkendegi-
velser fra forældre, der har modta-
get rådgivning. 

Foreningen har etableret beta-
lingsservice for medlemmer med 
Dankort. Medlemmerne kan nu 
selv tilmelde sig betalingsser-
vice og derefter vil kontingentet 
automatisk blive betalt hvert år. Vi 
håber, at dette er en service mange 
medlemmer vil benytte sig af. 

Reglerne for tilskud til de lokale 
kredse/foreninger og netværk er 
blevet ændret. Der udbetales hvert 
år 2000 kr. til foreninger. Dette 
beløb er til afholdelse af møder. 
Har lokale foreninger planer om 
større arrangementer, der koster 

mere end de selv har økonomi til, 
kan der søges om tilskud i hoved-
foreningen.

Lokale netværk kan få oprettet 
en konto i foreningens sekretariat. 
På denne konto kan de trække op 
til 2000 kr. til møder og vil de 
arrangere større møder, kan der 
søges tilskud i hovedbestyrelsen. 
For at få en konto skal netværket 
få godkendt en kontaktperson. 

Det er foreningens mål at der 
etableres netværk i alle kommuner. 

Ordblindebladet
Det er igen i år lykkedes at ud-
give 4 Ordblindeblade ved hjælp 
af frivillige medlemmer. Artikler 
og billeder er samlet og skrevet 
af frivillige, og da udgifterne til 
trykning er faldet og annoncerne 
steget, er der blevet et lille over-
skud det sidste år.

Nordisk møde 
Nordisk møde blev i år afholdt på 
Færøerne. På det årlige nordiske 
møde bliver der udvekslet erfarin-
ger og viden om ordblindhed. De 
6 foreninger er meget forskellige, 
og det er derfor meget lærerigt at 
deltage i disse møder.

Folkemødet
Folkemødet på Bornholm blev en 
stor succes. Ordblindeforeningen 
blev i den grad synliggjort for 
publikum. Over 80.000 Men-
nesker passerede forbi Dansk 
Handicapforeningens bod, som 
vi var en del af. Vi deltog 5 
medlemmer fra landsforeningen 
og lige så mange fra den lokale 
forening på Bornholm. Alle de 4 
dage folkemødet varede, blev der 
delt materiale ud til publikum. 
Vi deltog i møder med politikere 
og embedsmænd. Vi lavede selv 
en event med en cykel, der var 
udsmykket som en ged, (Klods-
hans ged), det fangede publikums 
opmærksomhed. På denne måde 
fik vi gjort opmærksom på de 
problemer mennesker med ord-
blindhed har. 

EDA (European  
Dyslexia Association)
Målsætningen for EDÀ s arbejde 
er at informere om dysleksi, at 
udveksle viden om dysleksi, at 
etablere samarbejde til gavn 
for mennesker med dysleksi og 
påvirke beslutninger, som har 
betydning for mennesker med 
dysleksi. Som et eksempel på dette 
arbejde, har der været afholdt 
internationale konferencer. Den 
første i Budapest, og senest i 2013 
i Vaxjø. Her var det i samarbejde 
med Linnèuniversitetet.

Pressen
Der har været en livlig aktivitet 
mellem pressen og Ordblinde-
foreningen. I 2014 har enten TV, 
radio eller aviserne ofte henvendt 
sig til Ordblindeforeningen for at 
få foreningens mening om inklu-
sion, Ordblindeinstituttet eller 
tilgængelighed til offentlige steder. 
Foreningen har et godt samarbejde 
med Danmarks Radios hjemme-
side der hedder »Ligetil«.

Ordblindeforeningen har også 
deltaget i en del videnskabeligt 
arbejde og stillet viden og erfarin-
ger til rådighed for journalister og 
universiteter.

Udvalg
Rigtig mange medlemmer deltager 
nu flittigt i foreningens forskellige 
udvalg. Politisk udvalg, arbejds-
markedsudvalget og bestyrelsen 
mødes hver anden måned. Bladud-
valget mødes hver tredje måned og 
feriekoloniudvalget mødes hvert 
forår for at planlægge feriekolo-
nien. Der kommer mange gode og 
konkrete forslag og løsninger på 
de forskellige opgaver. 

Bestyrelsen takker de mange 
frivillige, som er til stor gavn for 
foreningen. Det har stor betydning 
for mennesker med ordblindhed 
hvad enten du »bare« betaler kon-
tingent, deltager i udvalg, eller er 
rådgiver. ■
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Betalingsmuligheder  /  ROAL konferencen i Odense

Ordblinde/Dysleksiforeningen har 
deltaget på ROAL konferencen i 
Odense vedr. den nye tværgående 
ordblindetest den 3. februar 2015

Af Nina Lundberg Dohm

Formand Erik K. Rasmussen, 
kredsformand for Kbh. Birte 
Jensen, administrativ medarbejder/ 
sekretær Nina Lundberg Dohm 
samt Christian Bock fra Netværks-
lokomotivet deltog på seminaret.

Det var en rigtig god og lærerig 
dag med en god debat omkring 
den nye test.

Nu bliver der endelig skabt en 
ensartethed og det er godt. Frem-
over vil ordblindhed blive opdaget 
tidligere og man vil formentlig 
ikke skulle screene så meget efter 
folkeskolen. 

Det bedste ved testen er, at der 
nu er kommet en anerkendelse af 
ordblindhed. Her er der nu et præ-
cist redskab til at bevise det.

Der er stor fokus og enighed om 
vigtigheden af at samtlige kommu-
ner får en fælles strategi.

Det er kun der hvor der er 
mistanke om ordblindhed at man 
bør teste. Det skal altså ikke være 
obligatorisk for alle skoleelever 
påpeger formand Erik K. Rasmu-
sen. Det er vigtigt at testen bliver 
indarbejdet i alle centrale under-
visningsplaner. ■

Betalingsmuligheder 
Vedr. betaling af medlemskab/abonnement til Ordblindeforeningen

Der findes 3 måder at betale på:

1.  Dankort via hjemmesiden 
med mulighed for tilmelding 
til betalingsservice  
– der er desværre IKKE 
mulighed for at betale med 
MasterCard. 

2.  Betaling via banken på: 
NORDEA Reg. nr. 2273 
Kontonummer 9740 053 128 
 
HUSK at oplyse dit medlems-
nummer – nummeret står 
bagpå bladet eller man kan 
ringe til sekretariatet for at få 
det oplyst. 

3.  Elektronisk fakturering 
til dem som har et EAN 
nummer (13 cifre) eks. 
5798000XXXXXX.
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Ordblindetesten, op og ned

Ordblindetesten, op og ned

28. januar 2015, Blog: Et liv som 
ordblind af Jesper Sehested Jensen

Der var ikke mange pladser tilbage 
i UCC festsal få minutter før kl 
15:00 til informationsmødet om 
ordblindetesten, hvor mange læse-
vejledere og ordblindeundervisere 
var samlet. Mødet blev indledt af 
Trine Nobelius fra Undervisnings-
ministeriet, som fortalte om testen, 
der skulle være et simpelt og sik-
kert værktøj, der sikrer en mere 
smidig overgang mellem uddan-
nelser og uddannelsesniveauer.

Håbet er, at testen bliver et 
redskab, der kan sikre støtte og 
undervisningsmuligheder for ord-
blinde i uddannelsessystemet. Så 
det ikke først er efter grundskolen, 
at mange opdager deres ordblind-
hed, fordi de kommer over i et 
nyt system, SPS. Håbet er også, at 
kommunerne kommer til at bruge 
ordblindetesten, der ikke i sig selv 
giver adgang til specialundervis-
ning eller specialpædagogisk bi-
stand, men i sidste ende er det op 
til skolelederne.

Testen er gratis,  
digitalt og er kun  
for nye ordblinde
Testen er gratis og udviklet af 
professionelle, derfor er der ikke 
nogen undskyldning mere for 
kommunerne, at de ikke har  

de rigtige redskaber til at teste 
ordblinde. 

Hele testningen foregår digital, 
og ikke som før i tiden på papir. 
Så resultatet kommer også med det 
samme. En smart ting er, at man 
kan sætte testen på pause. Det kan 
bruges, hvis eleven ikke kan kon-
centrere sig i så lang tid, hvilket 
måske ville give udslag i ordblind-
hed, selvom problemet måske lå 
et andet sted. Det kan også bruges 
hvis der ikke er mulighed for at 
tage testen på en gang, men over 
flere gange.

Sidder du og tænker, skal jeg 
eller mit barn testes igen, så er 
svaret nej. Alt dette gælder kun for 
nye elever, hvor der er mistanke 
om dysleksi/ordblindhed.

Hvad indeholder 
ordblindetesten
Den nye ordblindetest, er delt 
op i 4 dele. Den første del består 
af spørgsmål omkring elevens 
læsefærdigheder. Derefter kommer 
selve testen, hvor man til hver del 
først bliver sat ind i hvordan de 
efterfølgende opgaver skal laves. 
Denne hjælp, kan man genhøre 
indtil man er helt sikker på hvad 
man skal, derefter er man klar til 
testen.

Første del: Spørgsmål omkring elevens 
læsefærdigheder

Find stavemåden
I den første del af ordblindetesten, 
skal man finde det ord som bli-
ver læst op. I denne del er der 40 
opgaver, og eleven har 5 minutter, 
til at nå igennem så mange man 
kan. Opgaverne er af forskellige 
sværhedsgrader med 2-7 lyde, der 
skal omkodes til ord.

Det skal siges, at et forkert svar 
trækker point fra, så man skal ikke 
bare gætte løs og håbe på det bedste.

Eksempel på opgave i Find stavemåde i 
den nye ordblindetest

Find det, der lyder  
som et ord
I den efterfølgende del er der 
forskellige ord og et af ordene 
lyder som et rigtigt ord, som man 
skal finde. Eksemplet herunder, er 
det ordet håkke, som er det rigtige 
svar, fordi det lyder som hugge, fx 
»at hugge brænde«.

Denne del af ordblindetesten 
består af 44 opgaver, som man har 
7 minutter til at løse. Opgaverne er 
lavet med forskellige sværhedsgra-
der og så lidt vægt på ens ordfor-
råd som mulig.

Find det der lyder som et ord, dette er 
en af opgaverne i den nye test.
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Ordforrådstjek 
Ordforrådstjekket er ikke som så-
dan en del af selve ordblindetesten. 
Det er 15 opgaver, som skal sikre 
at man også har haft baggrunden 
for, at besvare opgaverne i testen. 
Hvis man ikke har ordforrådet, der 
skal til at kunne besvare opga-
verne, er det ikke ensbetydende at 
man er ordblind. Så er det måske 
fordi man har andre vanskelighe-
der, der skal tages hånd om først.

Efter en pause med kaffe og 
kage, fortalte Helene Møller videre 
omkring resultater og grundlaget 
for testen.

Dette skal sikre at eleverne også har 
grundlag for at lave opgaverne i testen.

Testen opdager 
ordblindhed
Ordblindetesten tester for ordblind-
hed. Det lyder måske dumt, men 
testen er lavet sådan, at den måler 
ikke hvorfor man har læsevanske-
ligheder, hvis man ikke er ordblind. 
Man kan godt have vanskeligheder 
med læsning og ikke være ord-
blind, testen kan ikke fortælle hvad 
problemet så er. Dette skal der en 
faglig vurdering af en læsevejleder 
eller speciallærer til.

Ordblindetesten måler på afkodnin-
gen af læsefærdigheder, for at opdage 
ordblinde 

Derfor kræver det også, at test-
vejlederne ikke kun kender til ord-
blindhed, men også andre vanske-
ligheder, hvis testen er negativ. Det 
er også fagpersonerne, der bestem-
mer, hvem der skal have testen, 
hvis der er mistanke om ordblind-
hed pga. dårlige nationaltest eller 
lavere niveau end de andre elever.

Testen bliver gemt så længe eleven 
er i uddannelsessystemet eller 15 
år. Derfor kan fagpersonerne, med 
tilladelse, på nye studiesteder også 
let gå tilbage, og finde et testresul-
tat fra f.eks. grundskolen. Derfor 
vil det i fremtiden heller ikke være 
nødvendigt at forny din ordblinde-
test, til SPS, fordi den er over 2 år 
gammel.

Grundlaget for 
ordblindetesten
I løbet af den tid, testen har været 
undervejs, har man testet ele-
ver med og uden ordblindhed, i 
forskellige test. Grunden til dette, 
var at finde ud af hvad den nye 
ordblindetest skulle indeholde af 
opgaver.

De startede med seks delprøver, 
og man endte tilbage med tre. Un-
dervejs fandt man ud af, at testen 
med stavning af nonsensord, ikke 
hjalp bedre til at opdage ordblind-
hed. Derfor valgte man at fjerne 
denne del af testen, så den ikke 
blev for lang. Dette gjorde man 
også med to opgaver omkring fo-
nologisk opmærksomhed: Find det 
ord, der ikke har en lyd til fælles 
med de andre og tæl lydene. 
Det bliver spændende at følge den 
nye ordblindetest og se hvad frem-
tiden bringer. Men en af de vigtig-
ste ting jeg synes der blev sagt var: 
Brug krudtet på undervisningsind-
sats, og ikke testning. ■

Hvis du
vil vide
mere ...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.or

g

www.ordblindeforeningen.dk

Nota 
 – Nationalbiblioteket 
 for mennesker med 
 læsevanskeligheder
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 13 46 00
 E-mail: biblioteket@nota.nu 
 www.nota.nu
 www.e17.dk
 (netbibliotek)

ViHs (Videnscenter for 
Handicap, Hjælpemidler 
og Socialpsykiatri)
 Landemærket 9
 1119 København K
 Telefon: 72 42 41 00
 E-mail: bdj@socialstyrelsen.dk 
 www.socialstyrelsen.dk/ 
 handicap/ordblindhed 

Ministeriet for 
Børn og Undervisning
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 København K
 Telefon: 33 92 50 00
 E-mail: uvm@uvm
 www.uvm.dk
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Kongevejen 256 A
2830 Virum
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E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk
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Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail: kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
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Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

Teglværksgade 37
2100 København Ø
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www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)
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Kultur- og Litteratur
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Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk
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Jernbanegade 24
6270 Tønder
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Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 25. april 2015  
Tidspunkt: kl. 11.30 - 16.00 

Strib Fritids- og Aktivitetscenter,  
Ny Billeshavevej 1-3,  
5500 Middelfart

Birgit Dilling Jandorf kommer og fortæller 
om den tværgående ordblindetest som 
Undervisningsministeriet har lanceret i januar 2015.

Årsmødet
Kl. 11.30  Vand og sandwich
Kl. 12.00   Chefkonsulent Birgit Dilling 

Jandorf fortæller om de nye 
tværgående ordblindetest.

Kl. 13.00 - 13.15  kaffepause
Kl. 13.15 - 16.00  Generalforsamling: 

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
4. Orientering om det nuværende års budget 
5. Behandling af indkomne forslag * ) 
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer 
8. Eventuelt 

Husk at tilmelde dig senest den 5. april, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.
Indkommende forslag skal sendes til sekretariatet inden den 5. april.
 
*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage 
før årsmødet dvs. den 5. april. 
 
Tilmeldingen sker til sekretariatet på kontor@ordblind.org eller på telefon: 36 75 10 88.
Man bedes venligst give besked om man deltager af hensyn til bestilling af sandwich m.m.

Birgit Dilling Jandorf
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Adsbøl vil have Antorini til at følge, om den nye ordblindetest bliver brugt

Adsbøl vil have Antorini til 
at følge, om den nye  
ordblindetest bliver brugt
Dansk Folkepartis Karina Adsbøl vil have 
undervisningsministeren til at følge op på, om den 
nye ordblindetest bliver brugt ude i kommunerne. 
Ordblindeforeningens formand beklager, at testen 
bliver frivillig, men hverken læsekonsulenter eller 
læsevejledere deler bekymringen.

Af Henrik Stanek  
Kilde: Folkeskolen 

Karina Adsbøl har stillet undervis-
ningsminister Christine Antorini 
(S) en række spørgsmål til den 
nye test. Ministeren svarer blandt 
andet, at det ikke bliver obligato-
risk for skolerne at bruge testen, 
fordi kommunerne har ansvaret 
for skolevæsenet og dermed for 
undervisningen.

Det bliver ikke obligatorisk 
for skolerne at 
bruge den nye 
ordblindetest.
Karina Adsbøl 
har også spurgt 
ministeren, 
hvordan man 
sikrer et ensartet 
tilbud til ordblinde elever i hele 
landet, og hvilke initiativer Chri-
stine Antorini vil tage over for de 
kommuner, der ikke anerkender 
ordblindhed.

Her henviser Christine Antorini 
til, at ministeriet med blandt andet 
den nye test og med vejledning 
om indsatser målrettet elever med 
ordblindhed har skabt det bedst 
mulige grundlag for, at kommu-
nerne anerkender ordblindhed. 
Men det svar rækker ikke for Ka-
rina Adsbøl.

Adsbøl efterlyser en 
kvalitetssikring

Et er at stille en test gratis til 
rådighed. Noget andet er, om 
kommunerne så også bruger den 

og følger op på de elever, som 
har brug for hjælp, mener Karina 
Adsbøl.

Stor forskel på om skoler og 
kommuner anerkender ordblind-
hed.

»Jeg har talt med lærere, som 
siger, at ordblindhed ikke findes 
i deres kommuner, og forældre 
til elever på Ordblindeinstituttet 

i Ballerup er 
også bekymret 
for, om ord-
blinde elever 
får den rette 
støtte. Jeg 
mangler derfor 
garanti for, at 

der sker en kvalitetssikring, så vi 
skaber klarhed over, om testen rent 
faktisk bliver brugt«.

Der bliver tit lavet gode redska-
ber, men der bliver ikke altid fulgt 

»Jeg mangler en garanti for, at der sker en 
kvalitetssikring, så vi skaber klarhed over, 
om testen rent faktisk bliver brugt«, siger 
Dansk Folkepartis Karina Adsbøl.
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op på, om de fungerer efter hensig-
ten, tilføjer Karina Adsbøl.

»Vi er nødt til at se på, om 
testen kan stå alene, eller om der 
skal ske yderligere tiltag. Vi har 
set for mange unge, som kommer 
ud af skolen uden at kunne læse, 
fordi de ikke har fået den nødven-
dige støtte. Med en opfølgning 
kan vi også se, hvilke kommuner 
der gør det godt«, siger Karina 
Adsbøl, der vil følge op på sagen 
med endnu et spørgsmål til Chri-
stine Antorini.

Det sidste skridt 
mangler
I Ordblindeforeningen er formand 
Erik Rasmussen bekymret over, 
at det bliver frivilligt for kommu-
nerne at anvende den nye test.

»Testen bliver et fremskridt, 
men det sidste skridt mangler, og 
det er uheldigt. Det ville være rart 
med ensartet testning over hele 
landet, så vi ikke oplever, at elever 
får god ordblindeundervisning i 
én kommune, men slet ikke i en 
anden kommune. Der er også reg-
ler for, hvor mange timer i dansk 
eleverne skal have, og for at køre 
i højre side af vejen«, siger Erik 
Rasmussen.

Ordblindetest klar til at blive 
præsenteret på gratis møder.

Det kommer ikke bag på ham, 
at testen ikke bliver obligatorisk i 
folkeskolen.

»Vi har prøvet at sige, at der skal 
stå skal bruge i stedet for bør bru-
ge, men Folketinget vil ikke sige 
skal til kommunerne. Det kommer 
først i ungdomsuddannelserne, når 
staten overtager ansvaret. Det er 
trist, at børn risikerer at skulle lide 
nederlag i ti år, før de kan blive 
testet«.

Vigtigt med  
en diagnose
Det er vigtigt med en diagnose 
for at kunne give den rette støtte 
og undervisning, mener Erik 
Rasmussen.

»Hvis man ved, at ordblindhed 
er årsagen til en elevs læsepro-
blemer, kan man sætte ind med 
lyd- og ordtræning. Det er det, der 
skal til, for at eleverne virkelig kan 
rykke«.

Erik Rasmussen håber, at alle 
kommuner tager testen til sig, men 
det vil tage et par år længere, end 
hvis det var et krav, at de skulle 
bruge den, vurderer han.

Ny test skal identificere ordblin-
de blandt børn og voksne.

»Det afhænger meget af, om 
skolelederen på den enkelte skole 
har forståelse for ordblindhed el-
ler ej. Heldigvis er der opmærk-
somhed om testen, og det er læse-
konsulenter og læsevejledere, som 
skal bruge den, og der er læsevej-
ledere på snart alle skoler. Derfor 
bliver det ikke så stor en proces 
at teste en elev, som dengang PPR 
skulle gøre det«, siger Erik Ras-
mussen.

Den nye test  
er enkel at gå til

Jane Nielsen fra Læsekonsulen-
ternes Landsforening er sikker på, 
at testen vil blive anvendt, fordi det 
er første gang, kommunerne får en 
egentligt ordblindetest.

»Hidtil har vi brugt en buket af 
redskaber til at afdække ordblind-
hed, og det har gjort arbejdet mere 
komplekst og har krævet mere 
tolkning. Med den nye test bliver 
det mere enkelt at gå til«, siger be-
styrelsesmedlemmet.

Testen og læsekonsulenternes 
rolle har allerede været til debat i 
foreningen.

»Foreløbig har vi kun set en 
demo-udgave, men jeg ved, at 
mine kolleger vil sætte testen på 
dagsordenen i deres kommuner. 
Jeg mødtes med læsekonsulen-
terne på Sjælland i sidste uge, og 
jeg hørte hele vejen rundt, at det 
her er et redskab, vi kan bruge. 
I min egen kommune skriver vi 
testen ind i den centrale handle-
plan for sprog og læsning«, siger 

Jane Nielsen, der er læsekonsulent 
i Frederikssund.

Fornuftigt at lade 
fagfolk vurdere 
redskaberne
I modsætning til Erik Rasmussen 
fra Ordblindeforeningen beklager 
Jane Nielsen ikke, at det bliver 
frivilligt for kommunerne, om de 
vil bruge den nye test.

»Ordblindhed er som en forkø-
lelse: Nogle gang har man feber, 
andre gange snøfter man kun. Hvis 
testen stod alene, ville der være 
risiko for, at vi ikke ville fange ele-
ver, som har læseproblemer uden 
at være ordblinde, og de skal også 
have hjælp. Derfor er det fornuf-
tigt at lade fagfolk vurdere, hvilke 
redskaber der skal bruges til den 
enkelte elev. Det er det, ministeren 
lægger op til«, siger Jane Nielsen.

Heller ikke formanden for 
Landsforeningen af Læsepædago-
ger, Karen Maass, er bekymret. 
Hun peger også på, at testen ikke 
kan stå alene.

Center for Læseforskning skal 
udvikle test til ordblinde.

»Den nye test er nem at hånd-
tere, fordi den er digital, så mange 
vil bruge den. Det er også, hvad 
jeg kan læse ud af debatten på 
vores interne platforme. Jeg kan 
sagtens forstå Ordblindeforenin-
gen, fordi det er klart bekymrende, 
når børn og unge ikke får den 
undervisning, de burde have. Men 
den nye test udløser hverken timer 
eller siger noget om, hvilken for-
anstaltning der skal til. Vi er nødt 
til at bruge supplerende test for at 
afdække yderligere, hvilke proble-
mer med afkodningen eleven har, 
så den rette understøttelse af ele-
ven kan iværksættes«, siger hun.

Ordblindhed kan være 
en stor lettelse for elev 
og forældre
Jane Nielsen fra Læsekonsulen-
ternes Landsforening er til gen-
gæld enig i, at læsekonsulenter og 
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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

læsevejledere har et stort ansvar 
for at forvalte testen.

»Når man kæmper med at lære 
at læse i 4.-5. klasse, kan man godt 
føle sig dum, så det kan det være 
en stor lettelse for både elev og 
forældre at få at vide, at det skyl-
des ordblindhed. Samtidig viser 
forskning, at forståelse kan være 
en hjælp til at sikre læring hos ele-
ven«, siger hun.

Jane Nielsen er også enig med 
Erik Rasmussen i, at det er vigtigt 
at få skilt tingene ad, så eleven får 
den undervisning, der passer til 
elevens vanskeligheder.

»I min kommune laver vi en 
DVO-screening af elever i 3. 
klasse for at fange de elever, som 
vi måske ikke har set, men som vi 
også skal have øje for. Ordblinde-
testen vil først komme ind senere i 
forløbet«, siger hun. ■

Info om  
folkemødet
Ordblindeforeningen deltager på Folkemødet på 
Bornholm med 2 personer fra Hovedforeningen 
samt 4 personer fra den lokale kreds på 
Bornholm.

Mattias Tesfaye taler i teltet hos AOF. 
Lørdag den 13. juni kl. 10.00.

Dato: 11. – 14. juni 2015

Sted: Allinge, Bornholm

Demokrati under åben himmel ved hele 
Danmarks politik-festival om samfundets 
muligheder og udfordringer.

 

Efterskole for 
elever med 
læse- og stave-
vanskeligheder
•  Mange dansk timer
•  Håndværk, praktiske og 

kreative fag
•  Læse- og skrivestøttende IT
•  Oplevelser og udfordringer
•  Tryghed, venskab og nye 

kammerater
•  Modning og udvikling
•  Erhvervs- og uddannelses-

afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk
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Klagenævnet gav forældre ret
Vi har tidligere skrevet positivt om de mange initiativer Holbæk kommune 
har taget på specialundervisningsområdet, men træerne vokser ikke ind i 
himlen. Sammen med kommuner som Køge, Slagelse og Næstved har Holbæk 
kommune også sparet på undervisningsbudgettet, og det går især ud over 
specialundervisningen.

Af Erik K. Rasmussen

Anette Rudbeck giver her et kort 
rids af de vanskeligheder, hun har 
haft med sin søn Oscars skolegang. 
Han er ordblind, men skolen ville 
ikke stille ressourcer til rådighed 
for specialundervisning:

Allerede i børnehaven bliver 
Oscar afdækket, for hans sprog 
udvikler sig ikke. Hans sprog var 
på niveau med 2-2,5 årige.

I 3. klasse bliver Oscar afdæk-
ket af PPR og de finder ud af at 
han er ordblind, men i stedet for at 
udlevere en it-rygsæk, får han et 
VAKS kursus. Det er selvfølgelig 
ikke nok, og vi oplever en dreng, 
der er rigtig ked af at være i skole, 
fordi han troede han var dum. Jeg 
mente, at Oscar var ordblind, og 
ikke »kun« havde en ordblinde-
problematik, som skolen fortalte 
os efter PPR-testen. Derfor fik jeg 
en privat uddannet fagperson til at 
lave en ordblindetest. På samme 
tid tog klasselæreren en Nonsens-
ordstest. Begge viste ordblindhed, 
og skolen indrømmer at PPRs test  
i 3. kl. også gav samme resultat.

Vi er nu i slutningen af 5. kl. og 
klasselæreren beklager at det lige 
nøjagtigt er for sent på året, til at 
iværksætte specialundervisning. 
PPR laver en WISH-test mens vi 
venter på IT-rygsækken, og sender 
en konklusion til skolen hvor de 
ordret skriver: der er betydelige 
faglige vanskeligheder ved skriftlig 
fremstilling.

I 6. klasse pressede jeg på igen, 
for med alt det, der blev afdæk-
ket i 5. kl. forventede vi, at skolen 
ville sætte ind med hjælp til Oscar. 
I slutningen af 6. kl. tre uger før 
sommerferien, fik han udleveret 
sin IT-rygsæk og han fik lidt in-
struktion, men efter ferien var det 
glemt igen.

Vi har gennem hele mellemtri-
net udtrykt mundtligt og skriftligt 
ønske om en støttelærer til Oscar, 
da han har virkelig svært ved at 
skrive sætninger der giver mening. 
Det er ikke kun stavefejl, men også 
selve sætningsopbygningen og den 
rigtige rækkefølge i ordene. Trods 
skolens svage løfter sker der intet 
konkret, men vi får lovning på, at 
i overbygningen vil der ske noget 
for der er de eksperter i IT-rygsæk-
ken og lærerne fra mellemtrinnet 
vil lave en grundig overlevering. 

Oscar kommer i overbygnin-
gen med et nyt lærerteam, og 
trods lovning på at der vil være 
god hjælp, må vi allerede efter 2 
måneder indse at vi endnu engang 
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Klagenævnet gav forældre ret

er stukket blår i øjnene. Heller 
ikke hans IT-rygsæk kan de hjælpe 
med, alene det at få en plads hvor 
ledningen kan nå er et problem, 
og lærerne vil ikke give ham en 
forlængerledning med mindre han 
selv beder om den. Han skal »tage 
ansvar for egen læring«. At blive 
tilmeldt NOTA tager dem 1,5 år, 
og lykkes først i midten af 8. kl. 
Vi iværksætter privat undervis-
ning af Oscar i dansk og engelsk 
med en lærerstuderende, 2-4 timer 
ugentligt. Og det er ved siden af de 
8 timers lektiehjælp, vi forældre 
giver ham. 

Vi henvender os gentagne 
gange, men at få et svar fra teamet, 
mellemlederne eller skolelederen 
har været umådeligt svært ... jeg 
kan forsætte, og det er fortviv-
lende. Efter utallige forespørgsler 
fik vi endelig en handleplan lige 
før jul i 8. kl., og der blev jeg så 
præsenteret for en handleplan på 
9 linjer! Nu fik Oscar adgang til 
strøm og internet til sin IT-rygsæk, 
og de ville i tillæg lave de uddy-
bende test (som min bisidder havde 
bedt dem om), og som skulle have 
været iværksat umiddelbart efter 
PPR afdækkede ham som værende 
ordblind dengang i 3. kl.

Oscar får endelig hjælp i slutnin-
gen af 8. kl. Hjælpen er på 8 gange 
– hver gang af 2 x 45 minutter. 
Hjælpen er en uddannet lærer der 
også kommer på et opgraderings-
kursus i IT-rygsækken, så Oscar 
kan blive hjulpet bedre ... men han 
får kun udleveret fotokopi-ark og 
skal så skrive med blyant. IT-ryg-
sækken bruges slet ikke.

Skolen har slet ikke løftet op-
gaven i alle de år Oscar har gået i 

folkeskolen, og da vi så at de gav 
ham for høje karakterer, i bl.a. 
dansk, trak vi ham ud. Han ville 
ikke have en chance for at bestå en 
9. kl. afgangseksamen. 

Anette Rudbeck klagede til Kla-
genævnet for Specialundervisning 
og det gjorde hun ret i.

Klagenævnet retter blandt an-
det kritik af tidsforløbet i sagen. 
Oscars læseproblemer har været 
kendt siden 2009, men han fik først 
en IT-rygsæk i 2012 og mange 
andre tiltag er enten aldrig igang-
sat eller også er de meget mangel-
fulde.

I skrivelsen fra klagenævnet 
står der bl.a. »I 9. klasse bør en 
dreng som Oscar have indarbejdet 
langt bedre forudsætninger for at 
anvende sine it-hjælpemidler (..) 
således at hans læse-skrivevanske-
ligheder står mindst muligt i vejen 
for et fremtidigt uddannelses- og 
erhvervsvalg«.

Holbæk kommune skal tilbyde 
Oscar et bedre tilbud end det han 
har fået i folkeskolen. Forældrene 
har valgt at sende Oscar på Ord-
blindeefterskole. De kunne ikke 
blive ved med at vente til klage-
nævnets udtalelse kom, og Holbæk 
kommune har fået taget sig sam-
men til at finde et egnet tilbud.

Holbæk kommune er en af de få 
kommuner på Sjælland, der ikke 

giver særlig tilskud til elever på 
Ordblindeefterskoler. Det finder 
Ordblindeforeningen meget uhel-
digt, for på Ordblindeefterskoler 
er der faguddannede lærere, som 
forstår at undervise ordblinde efter 
de nyeste videnskabelige meto-
der. De unge udvikler sig socialt 
og emotionelt i et fællesskab med 
andre unge. Kommunen skal se det 
som en investering i en dreng, der 
bliver uddannet og kommer i job, i 
stedet for at se det som en udgift.

I alt for mange kommuner bliver 
det forældrenes opgave at rette 
op på den mangelfulde støtte til 
børn med ordblindhed. Det er 
ikke rimeligt, at kommuner kan 
springe over hvor gærdet er lavest. 
I mange kommuner udleveres der 
en computer, og så må forældre og 
børn selv finde ud af at håndtere 
teknikken. De midler, der før gik 
til specialundervisning, er blevet 
fordelt andre steder på skolen i in-
klusionens hellige navn

På Ordblindeefterskolen har 
Oscars store opdagelse været, at 
der findes andre ordblinde og at 
der er lærere som forstår ordblin-
des problemer. Det at blive under-
vist sammen med andre ordblinde 
er fantastisk. Gruppearbejde er 
ligeværdigt og de respekterer hin-
andens arbejde. ■
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Skal min elev gå en klasse om?

Af René Hankelbjerg Cand. 
mag. i historie med speciale i 
formidling til børn med særlige 
behov EduArts I/S digitalt forlag 
og kursusvirksomhed  
http://www.eduarts.dk 

Idéen om, at det skulle gavne 
eleverne at gå et år om, er en fast 
del af skolekulturen i Danmark og 
en lang række andre lande, men er 
det rent faktisk noget, vi ved, der 
virker, eller bygger det på gammel 
praksis i stedet for fakta? Forsk-
ningslitteraturen, der er resultat af 

årtiers forskning på området, siger 
klart, at det ikke virker at lade ele-
verne gå en klasse om, og det kan 
endda være skadeligt for eleverne 
både fagligt og socialt. 

Sammenholder man rapporter, 
der beskriver, hvilke lande der la-
der flest elever gå klasser om, med 
PISA-undersøgelserne, kan man 
se, at de lande, der lader mange 

elever gå om, klarer sig generelt 
dårligt, mens lande som Finland 
med en lav procentdel af omgæn-
gere omvendt klarer sig godt. 

Forskningen på området gør det 
klart, at elever, der går en klasse 
om, ikke får et fagligt løft, og at de 
i værste fald bliver negativt påvir-
kede af oplevelsen. 

I et studie fra 2011 af Profes-
sor Andrew J. Martin fra Sydney 
Universitet, der beskæftiger sig 
med undervisningspsykologi, kon-
kluderes det, at studiet hovedsa-
geligt viste negative effekter af at 

holde elever tilbage − en tendens, 
der også var signifikant, efter man 
havde kontrolleret for socio-demo-
grafiske faktorer. 

Store dele af forskningen på 
området slår fast, at der ikke er 
nogen beviser for, at det skulle 
have nogen længerevarende gavn-
lig effekt på eleverne. I en rapport 
fra 2009, udarbejdet for New York 

City Department of Education om 
effekterne af at holde elever til-
bage, står der bl.a., at studier viser, 
der ikke er nogen faglig fordel af 
at gå et klassetrin om, eller at det 
endda kan have en negativ indfly-
delse på de tilbageholdte elever. De 
beskrevne studier brugte kontrol-
grupper med underpræsterende 
elever, som ikke var blevet holdt et 
klassetrin tilbage. 

Det at gå om  
kostede socialt 
En familie, hvis navn er skribenten 
bekendt, beskrev deres oplevelse 
med et barn, der har gået en klasse 
om, således: 

»Vi valgte, at vores barn skulle 
gå 1. klasse om, men vi sad med en 
følelse af, at det var noget, vi på en 
måde var tvunget til. Vores barn 
blev kaldt ikke-modent og et meget 
legende barn. Senere blev vores 
barn testet for ordblindhed, hvil-
ket var en del af forklaringen på, 
hvorfor hun ikke havde levet op til 
de faglige forventninger.« 

Om effekterne, det havde på de-
res barn at gå en klasse om, siger 
familien: 

»Det, at gå en klasse om, har 
kostet hende rigtig meget socialt, 
og i dag går hun i en specialklas-
se. Jeg ved ikke præcist, hvornår i 
forløbet skaden er sket, men i dag 
går jeg til psykolog med hende, for 
at vores barn ikke skal leve et liv 
med de skader, det gav hende at gå 
en klasse om. Jeg synes ikke, man 
som forældre har gode muligheder 
for at klage, især ikke med den nye 

Skal min elev gå en klasse om?
Virker det at lade en elev gå en klasse om?
Forskningen vender tommelfingeren nedad 
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Skal min elev gå en klasse om?

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens afgangsprøver 
(FSA), spændende valgfag, 

IT som en naturlig del af 
hverdagen 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 skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

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

reform, og hvis du spørger mig i 
dag, ville jeg ikke lade vores barn 
gå en klasse om.« 

Familien efterlyser mere infor-
mation om emnet, som de føler, de 
manglede, før beslutningen blev 
taget, og siger, at der må nogle 
klare retningslinjer på området til. 

En anden familie, hvis navne er 
skribenten bekendt, der havde 
valgt ikke at lade deres barn gå 
en klasse om, beskrev deres valg 
således: 

»Vores barn fortalte os, at hun 
følte sig dum, og derfor opstod idé-
en om, at vores barn måske skulle 
gå en klasse om. Vi gik i dialog 
med skolen om emnet, og det er 
ikke længe siden, vi tog beslutnin-
gen. Den blev truffet til et møde 
med vores barns lærere, læsekon-
sulent, talepædagog og en psyko-
log, vi havde fået med til formålet. 
Vi skulle træffe den svære beslut-
ning, om hun skulle blive i nuvæ-
rende 1. kl. eller skulle i 0. kl. igen. 

Vi fik vendt rigtig mange tanker. 
Hvad der er af fordele og ulemper. 
Vi valgte at lade hende blive i 1. kl, 
da hun trives her, og måske kunne 
blive overhalet fagligt i 0. kl, hvil-
ket psykologen sagde, ville være et 
hårdt nederlag.

»Om forløbet siger familien: 
»Jeg håber, det var den rig-

tige beslutning. Jeg havde fået det 
indtryk, at det var min beslutning. 
Lærerne orienterede mig godt. 
Vores barn havde fået nogle rigtig 

gode venner, og jeg syntes ikke, 
hun skulle rykkes op med rode. 
Socialt har hun altid været på 
samme niveau som de andre børn. 
Det virker på mig, som om det er 
en meget udbredt metode. Der var 
flere børn på skolen, der skulle gå 
en klasse om.« 

Usikkerhed hos lærerne 
Et kort interview med en lille 
gruppe lærere på en skole i Århus 
viste, at en del var skeptiske eller 
usikre overfor metoden. Nogle 
mente, at det var svært at være 
klædt på til at rådgive forældre om 
sådan en beslutning. Og en anden 
var i tvivl, om man faktisk kunne 
sige, man havde gjort noget ved 
elevens problem, når man havde 
ladet eleven gentage et klassetrin. 
Andre lærere lagde vægt på meget 
gode resultater, de havde opnået 
med andre faglige metoder. ■

Kilde: Friskolebladet 10,  
20. november 2014 
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Ferie koloni 2014  / Nytårskur

Ferie koloni 
2015
Så er der tilmelding til Feriekoloni 2015!

Fra onsdag den 22. juli til lør-
dag den 25. juli (uge 30) glæder 
Ordblinde/dysleksiforeningen i 
Danmark sig til at afholde ferieko-
loni for ordblinde børn og unge og 
deres forældre.

Kolonien indeholder bl.a. fore-
drag og workshop om ordblindhed, 
inklusion og hjælpemidler

Praktiske oplysninger
Nærmere info vedr. deltagergebyr 
findes på vores hjemmeside:
www.ordblindeforeningen.dk

Tilmeld dig på tlf. 36 75 10 88 
eller på kontor@ordblind.org 

Kolonien afholdes på fyn:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11, 5450 Otterup

Husk at opgive navn, adresse, 
mailadresse og alder. Deltagere der 
ikke har deltaget før i feriekolo-
nien har første ret. Men skynd jer, 
Ordblindeforeningens feriekoloni 
plejer at være populær. ■

Ordblindeefterskolen Nislevgård

For normaltbegavede unge med 
skrive og læsevanskeligheder. 

Vi tilbyder:
- Et godt fællesskab
- Nye, spændende liniefag
- Mulighed for afgangsprøve
- Meritgivende brobygning
- Flotte faglokaler
- ...og meget, meget mere!

Åbenråvej 14, 6270 Tønder 
7472 4433, 

ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17

eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

Formanden for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i 
Danmark, Erik Kildegaard 
Rasmussen, er på vej ind 
for at ønske kongefamilien 
godt nytår og takke Hans 
kongelige Højhed Kronprins 
Frederik, fordi han vil være 
protektor for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i 
Danmark.
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Citater fra andre medier

Svineri slet og ret
En kørestol er velsignelse for den, der ikke kan 
gå, men parkerer man en gangbesværet dreng 
på ti år i en kørestol, fordi man ikke vil ofre den 
nødvendige gangtræning, er det rent svigt. Og 
det er netop hvad der sker med de ordblinde og it 
pt. Ja, jeg har selv oplevet det på nærmeste hold 
som lærer. Min egen kommune har ligesom mange 
andre simpelthen nedlagt al specialundervisning 
af ordblinde og stukket dem en it-rygsæk i stedet. 
Svineri slet og ret, efter min mening.

Niels Christian Sauer til hjemmesiden Folkeskolen DK

Citater fra andre medier

»Har skolen udleveret en ipad, skal eleverne ikke 
betale, hvis den går i stykker ved et hendeligt 
uheld« Anja Linstrup Sørensen, Forsikringsoplysningen,  
 Om erstatningsansvar

Det er for dyrt at lære dem at læse 
Det ville være velgørende, hvis man ville sige rent 
ud, hvad alt det her handler om.  
Kvalificeret specialundervisning kan lære ALLE 
børn at læse, men det er for dyrt, så det opgiver 
vi simpelthen. I stedet lærer vi de svageste 
læsere at klare sig med oplæsningshjælp via it 
som kompenserende hjælpemiddel. Det koster 
kun en brøkdel af specialundervisning. Ordblinde 
medborgere må så indstille sig på et helt liv uden 
læsefærdigheder. Så fattige er vi altså blevet her 
til lands. Resten er udenomssnak.

Niels Christian Sauer til hjemmesiden Folkeskolen DK

Hun lærte  
at læse
Nu har min søde pige 
været i dysleksicentret 
i 4 år i Albertslund 
og hun er nu klar til 
alm. klasse. Vi har lige 
været til statusmøde 
og hun har knoklet. 
Fra at hun ikke kunne 
et bogstav og til nu, 
hvor hun læser Harry 
Potter, er der blevet 
arbejdet hårdt. Det 
var hendes store mål 
at lære at læse og 
at hun nåede det, 
giver mig helt tårer i 
øjnene. Den lille unge 
har bare kæmpet hele 
vejen. Godt gået. Det 
kan lade sig gøre med 
de rigtige rammer. 
Tænk hvis alle var så 
heldige. Det er hvad vi 
skal kæmpe for i vores 
lille Ordblindeforening. 
Jeg håber, der kommer 
flere medlemmer i 
ordblindeforrningen 
og så glæder jeg mig 
til at se jer til næste 
koloni.

Lene Albertus Hansen
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Nye tider nye idéer

Der er masser af tid at spare for læ-
rerne ved at bruge alfabet-tastaturet, 
når eleverne skal lære bogstaverne 
at kende; helt op til 30-60 procent. 
Det mener opfinderen bag tastatu-
ret, der har gjort op med de store 
bogstavers herredømme på tasterne.

John Christensen, der selv er ord-
blind, husker tydeligt, da han satte 
sin datter til at skrive bogstaver af 
efter en børnebog, lige da hun var 
startet i skole og det er 13 år siden 
nu. Problemet er pludselig åbenlyst 
for John Christensen; for hvor på 
tastaturet finder hun de bogstaver, 
der er aller flest af i bogen? De står 
ingen steder så hun bliver frustreret 
og mister lysten hurtigt.

»Dér begyndte jeg at tænke på 
de vanskeligheder, jeg selv har væ-
ret igennem, da jeg skulle lære at 
stave, læse og skrive, og det skulle 
hun ikke igennem, hvis jeg kunne 
være med til at undgå det«, siger 
John Christensen, der efterfølgen-
de opfandt alfabet-tastaturet, hvor 
man både kan se de små og store 

bogstaver på samme tastknap, og 
hvor vokalerne er røde og konso-
nanterne blå. 

Chriba Alfabet  
tastatur idéen: 
Tastaturet eller andre af John 
Christensens produkter (bl.a. de 
selvklæbende mærkater til dit 
nuværende tastatur) er ifølge ham 
allerede i brug på ca. 650 skoler og 
institutioner over hele landet, og i 

2011 modtog han EU’s sprogpris 
for Alfabet tastatur-idéen. 

»Alfabet Tastatur idéen gør, 
at eleverne ikke behøver at sidde 
oppe med fingeren hele tiden for 
at spørge læreren om noget. De 
kan selv finde frem til svaret. Det 
betyder, at lærerne sparer 30-60 
procent i tid, og at eleverne får 
nemmere ved at lære bogstaverne 
og senere at læse og skrive,« siger 
John Christensen.

Svært for dem der kan 
skrive at forestille sig:
Selv om mange skoler har fået 
øjnene op for tastaturets effekt, 
så mener opfinderen stadig, at der 
er et stykke vej igen, fordi mange 
voksne ikke tænker over, at det er et 
problem, at man kun kan se de store 
bogstaver på et tastatur i dag. Ud 
over børn og unge, kan ordblinde, 
tosprogede og børn med ADHD 
også have glæde af denne idé.

John Christensens store drøm ér 
at være med til at ændre læseun-
dervisningen i folkeskolen radikalt 
med alfabet-tastaturer idéen til de 
tre yngste aldersgrupper i indsko-
lingen. 

Det er ikke kun, når eleverne 
sidder med et tastatur foran sig, at 
læseundervisningen skal baseres 
på princippet i alfabet-tastaturet 
idéen, mener John Christensen.

»Man kan bruge plakaten i 
lærred eller skriveunderlaget af 
tastaturet, så eleverne kan se det, 
uanset om de sidder med en com-
puter eller en mobil telefon så kan 
det hjælpe. Som noget nyt har vi 
lavet Alfabet Tastatur App'en til 
android. App'en er på 5 sprog og 
kan købes for 29,- kr. i Google play 
butik. Vi arbejder på den mulighed 
at få det på IOS 8, da Apple nu har 
åbnet op for 3’ parts Keyboard. 
Det visuelle billede, gør en kæmpe 

Nye tider nye idéer

Kontakt sekreta-
riatet i Ordblindeforeningen 
på kontor@ordblind.org eller 
www.ordblindeforeningen.dk
eller tlf. 3675 1088 for 
bestilling af tastatur mm. og 
opnå 10% i rabat som medlem 
af Ordblindeforeningen.
Producent: www.Chriba.dk

Fakta

De røde og blå mærkater, kan bruges 
i Danmark, Sverige, Norge, Finland, 
Holland og i engelsktalende lande. 

Mærkaterne med sort baggrund og 
røde/blå bogstaver kan bruges i, 
Danmark, Sverige, Norge, Holland, 
Frankrig, Tyskland og i engelsktalende 
lande.
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HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
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Vi giver 
aldrig op...

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

forskel, og jo mere de kan kigge på 
det jo bedre, så nu kan de se hele 
det Latinske Alfabet. 

Pludselig kørte fingrene 
over tastaturet
Dengang John Christensens datter 
havde svært ved at lære bogstaver-
ne, og idéen til alfabet-tastaturet 
blev skabt i 2002, var den nybagte 
opfinder sikker på, at denne idé 
virkelig var noget værd, og har fået 
det Design (R) blandt andet i EU. 

Siden har dansklæreren og man-
ge andre i processen fulgt alfabet 
tastaturets rejse, og John Chri-
stensen er glad for, at det gennem 
årene er lykkedes ham at få lærere 
og undervisere til at se idéen i at 
bruge tastaturet i deres undervis-
ning. ■
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Kompetencecenter For Ordblinde afholdt den 4. februar igen kursus for undervisere

Kurset havde flere deltagere end 
nogensinde før, og efterspørgslen 
er konstant stigende.

Dagen startede med introdukti-
on af Bent Jacobsen, som berettede 
om indgangsvinklen for KFO og 
visionerne på ordblindeområdet. 
Det er for KFO magtpåliggende at 
få skabt muligheder for de ord-
blinde børn og unge, som generelt 
møder urimeligt mange fordomme 
og manglende ressourcer til at va-
retage deres behov og dermed også 
mulighederne for at udnytte deres 
omfattende potentiale.

KFO ønsker at sætte fokus på 
inkluderende undervisning for de 
ordblinde med udgangspunkt i 
brugen af IT-værktøjer.

Netop ved brug af f.eks. CD-
ORD får de ordblinde en reel 
mulighed for ikke at føle sig be-
grænset i læsning og indtagelse af 
viden og dermed at udleve faglige 
ambitioner.

Flere tidligere efterskoleelever 
fra Gylling Efterskole er undervis-
ningsassistenter i KFO og vejledte 
kursusdeltagerne, som blev under-
vist af 3 dygtige ordblindelærere 
fra Vrigsted Efterskole. For de 
tidligere elever har det været livs-
forandrende at blive mødt med po-
sitive forventninger af undervisere, 
som samtidig havde ressourcer og 

redskaber til at sikre læring og ud-
viklingsmuligheder.

Jens Thim Nielsen, som selv 
er ordblind, har taget en HHX og 
undrer sig over, hvorfor så ressour-
cestærke elever udelukkende på 
grund af læsevanskeligheder bliver 
negligeret og sat bagerst i klas-
sen. Hvis undervisning er så vigtig 
for Danmarks konkurrenceevne, 
som politikerne udtrykker, mener 
han, at bevidsthed om ordblindhed 
og undervisningsværktøjer, som 
fremmes gennem KFO, bør op-
prioriteres, så ordblinde får de un-
dervisningsmuligheder, de ligesom 
alle andre er berettiget til.

KFO’s afholdte kursus om in-
klusion ved hjælp af IT havde stort 
fokus på vidensdeling gennem en 
praktisk tilgang, hvor deltagerne 
igennem hele dagen afprøvede de 
forskellige IT-værktøjer fra MV-
Nordic, hvilket gav stort udbytte 

Kompetencecenter For Ordblinde 
afholdte den 4. februar igen 
kursus for undervisere
Jens Thim Nielsen, som selv er ordblind, har taget en HHX og undrer sig over, 
hvorfor så ressourcestærke elever udelukkende på grund af læsevanskelig
heder bliver negligeret og sat bagerst i klassen.
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til fordel for den fremtidige un-
dervisning af ordblinde. Netop de 
tekniske begrænsninger er ifølge 
kursusdeltager, Lars Lynge Larsen 

fra Vandel Efterskole noget af det, 
som skaber udfordringer i under-
visningen. Ved at blive udrustet 
med disse kompetencer opbygges 
mulighederne for at skabe en langt 

mere kvalificeret undervisning. 
»De unge ordblinde har behov for 
at føle, at disse hjælpemidler er 
berigende fremfor nærmest degra-

derende og begrænsende«, slutter 
Lars Lynge Larsen, som klart også 
mener, at der stadig forekommer 
mange fordomme omkring læ-
ringsmetoder og muligheder.

Ordblinde Jens Thim Nielsen 
har gennem sin skolegang, inden 
efterskoleopholdet, selv ople-
vet mange, herunder lærere med 
manglende indsigt i, hvad ord-
blindhed egentlig er, og blev af en 
underviser ligefrem betegnet som 
blind, så alle hans klassekamme-
rater i en periode troede, at han 
havde synsproblemer. Jens mener, 
at det, KFO tilbyder bl.a. ved hjælp 
af IT-værktøjer, gør det muligt at 
skabe tilpasset læring og forbedret 
udnyttelse af de enkelte elevers 
ressourcer. Jens Thim er efter ef-
terskoleopholdet, hvor han for før-
ste gang følte sig set og anerkendt, 
startet på en HHX uddannelse.

KFO har nyt kursus 24. marts 
på Bork Havn Efterskole og plan-
lægger allerede nye opfølgnings-
kurser.

Se i øvrigt www.kfordblinde.dk 
og www.facebook.com ■

KFO Kompetencecenter  
for Ordblinde

Bubber, Tom og Maud
Bubber er en dygtig radio/tv vært 
og han har skabt sig en stor kar-
riere trods sin ordblindhed. 

Bubber har holdt foredrag i 
foreningen og deltaget i et møde 
på Bornholm sammen med Tom 
West. Det er vigtigt for mennesker 

med ordblindhed at have store 
personligheder at se op til. Derfor 
er det vigtig for Ordblindefor-
eningen at finde mennesker, som 
vil og kan stå frem og fortælle 
om deres ordblindhed. Tom har 
derfor sendt et lykønskningskort 

til Bubber i anledningen af hans 
50 årsdag.

Kære Bubber
Tillykke med din runde fødselsdag 
ønskes du af Ordblinde/Dysleksi-
foreningen i Danmark.
Maud og jeg mindes den dej-
lige dag, vi havde sammen på 
Bornholm.
Vi håber du har haft glæde af den 
æresbevisning, foreningen over-
rakte dig på Bornholms Højskole

Tom West

Bubbers svar
Tak for jeres mail. tak! jeg er 
stadig så glad og stolt over den fine 
pris ... Håber alt vel hos jer og på 
jeres dejlige ø! 
 Kh. Bubber ...
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Vi troede, ordblinde var dumme

Skrevet af:  Ulla Abildtrup 
Kilde: Kultur

I en kælder i Ballerup udenfor 
København står de ordblindes hi-
storie. Historien er gemt i papkas-
ser, som psykolog Jørgen Petersen 
passer godt på:

Jeg håber jo, at det hele en gang 
kommer på museum, siger han og 
åbner forsigtigt en af kasserne.

Han tager en sættekasse af pap 
op. Sættekassen er til bogstaver, 
men de skal ikke sættes i samme 
rækkefølge som i alfabetet. Bog-
staverne skal derimod stå sammen 
efter lyde

Det var svært at skrive 
til kæresten
Sættekassen er lavet af Edith Nor-
rie for mere end 50 år siden.

Edith Norrie var meget ordblind, 
og det blev et problem, da hendes 
kæreste fik arbejde langt væk.

Nu var Edith nødt til at lære at 
stave, så hun kunne skrive til sin 
kæreste.

Hun udviklede sin egen metode 
til at stave og sendte ham flere 
breve, men de to blev aldrig gift.

Edith Norrie brugte i stedet sit 
liv på at hjælpe andre ordblinde, 
fortæller Jørgen Petersen

Hun fik elever fra hele 
landet
Sættekassen var en af de metoder, 
som Edith fandt på for at hjælpe 
ordblinde. Metoden var så god, 
at den blandt andet blev brugt i 
England.

Ediths første elev var hendes 
stuepige, men hurtigt hørte andre 
ordblinde om Edith, og hun fik ele-
ver fra store dele af landet.

Dengang for næsten 100 år si-
den, troede folk, at ordblinde var 
dumme.

Ordblinde blev kaldt sinker, for-
tæller Jørgen Petersen.

Men Ediths under-
visning af ordblinde 
ændrede holdningen.

Edith Norrie flyttede 
fra Jylland til Køben-
havn. Hun fortalte om 
ordblindhed i radioen 
og skrev om ordblind-
hed i avisen National-
tidende.

Ordblinde fik 
håbet tilbage
I 1939 startede hun 
Ordblindeinstituttet, 
hvor Jørgen Peter-
sen siden kom til at 
arbejde:

Jeg mødte elever, 
som havde opgi-
vet alt. Men når de 
kom til instituttet 
og blev trænet i 
små hold, fik de 
håbet igen om at 
lære at læse og 
skrive, siger Jør-
gen Petersen.

I dag er Edith 
Norrie død, og 
Jørgen Petersen 
pensionist. Sæt-
tekassen står i 
kælderen under 
Ordblindeinsti-
tuttet i Ballerup 
og venter på, 
at et museum 
vil fortælle 
de ordblindes 
historie.

Jørgen Petersen lægger forsig-
tigt sættekassen tilbage og lukker 
døren til kælderen. ■

Vi troede, ordblinde var dumme
For mange år siden troede vi, at ordblinde var dumme og kaldte dem »sinker«. 
Men en bestemt persons arbejde ændrede på det

Ballerup bibliotekNBallerup MuseumOrdblindeinstitutiotet

B A L L E R U P
F E J R E R  

1939 - 2014
ORDBLINDEINSTITUTTET HAR 75 ÅRS JUBILÆUM 

HVAD ER ORDBLINDHED?
“Ordblindhed” eller “Dysleksi” er beteg-nelsen for en mangelsfuld eller udeblevet 
udvikling af læsefunktionen, trods normal 
begavelse og adækvat undervisning.

Tilstanden blev tidligere i stor udstrækning fejl-
agtigt katagoriseret som regulær dumhed.
“Ordblindhed” er i sammenligning med andre handi  
caps som fx. blindhed, døvhed, åndssvaghed og van-
førhed et relativt ungt begreb, idet det i 1886 var 
den engelske øjenlæge Morgan, der som den første 
brugte benævnelsen “Word Blindness”

Ordblindhed viser sig på forskellig måde, fx:

“Edith Norrie var datter af lægen Gordon 
Norrie og gik på Zahles Skole. Her oplevede hun ikke at kunne lære at læse, og hun blev betragtet som dum.

Hun måtte forlade skolen som 15-årig uden at tage 
nogen afsluttende eksamen, hvilket var en meget 
stor skam i den familie. Hun uddannede sig så i 
stedet til musikpædagog og aflagde eksamen der.

Hun tog til Haderslev og skabte sig en levevej ved at undervise i klaverspil og sang i 18 år. 
Omkring 1936 må Edith Norrie have hørt om ordblin-
deundervisning, og da hun fik en stuepige, der ikke 
kunne læse, begyndte hun at undervise hende efter 
et system, som hun siger, at hun selv har opfundet.

Det var noget med på små papstykker at sætte 
bogstaverne sammen i mindre grupper, så de blev til 
lyde. På denne måde kom først muligheder for at 
danne ord og siden for at danne sætninger.
 

Som mange andre ordblindeundervisere brugte 
Edith Norrie bogstavkasser, eller sættekasser, men 
hun satte bogstaverne sammen efter det fonologiske 
system, den måde lydene dannes på. Hun brugte 
også hverdagspædagogik på den måde, at foran 
”huset” – bogstavkassen – var blomstrerne 
(vokalerne) og så kom man op imod huset, hvor der 
boede nogle mennesker (konsonanter). Edith Norrie 
fik senere udgivet denne sættekasse”
Citat:”Handicaphistorisk Tidsskrift 5: Edith Mandrup Rønn: 
Handicaphistoriske samlinger i Danmark” November 2001)

 

Edith Norrie åbnede”Ordblindeinstituttet” 1.september 1939.

1 9 3 9
2 0 1 475

oi

“Ordblinde begynder ofte sent at tale.
De har svært ved at få fat i og huske en besked.De har svært ved at høre forskel på lyde      

(bogstaver) og ved at udtale svære ord.
Det kan være vanskeligt for dem at forklare 
noget, så andre helt forstår, hvad de mener.Ordblinde har ofte besvær med retning, fx.at 

huske forskel på højre og venstre, øst og vest og 
at finde vej fremmede steder.
For mange har det til været svært at lære klokken.

Sans for rytme mangler tit.
Det kan være svært at lave bestemte, sammen-
satte bevægelser”.

Citat fra Ordblindeinstituttets pjece, ca 1975.

- 

-

-

-

-

-

-

-

Edith Norrie fik senere udgivet denne
sættekasse

“Børn”  April 1940

“Om Ordblindhed”. Edith Norries bog fra 1939
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I 2014 var det 75 år siden at 
Edith Norrie startede Ordblin-
deinstituttet. I Ballerup Kom-
mune blev der i forbindelse med 
fejringen af »SKOLE 200 ÅR« 
også lavet en plakat om Ordblin-

deinstituttets jubilæum, og etab-
leret en lille udstilling på byens 
rådhus som senere blev flyttet til 
Ballerups Hovedbibliotek med 
historiske materialer fra Ordblin-
deinstituttet og Hovedstadens 
Ordblindeskole.

Foto af udstillingen om ord-
blindhed og Ordblindeinstituttets 
75 års fødselsdag på Ballerup 
Rådhus. På det runde bord til 
venstre ligger doktor Skyds-
gaards scrapbog med avisudklip 

efter hans disputats i 1942 om 
»Den konstitutionelle dyslexi 
»ordblindhed««. I baggrunden 
ses den specielt fremstillede 
plakat til »SKOLE 200 ÅR«. I 
midten et af Ordblindeinstituttets 
gamle elevborde hvorpå står dele 

af de første elektroniske hjælpe-
midler: Commodore 64. Og til 
højre montren med blandt andet 
Edith Norries sættekasse; oven 
på montren ses et elevarbejde 
udført af en af Ordblindeinstitut-

tets tidligere elever, som beskri-
ver oplevelsen af ordblindhed: 
fra bogen springer bogstaverne 
ligefrem frem. Materialerne fra 
Hovedstadens Ordblindeskole 
blev vist en i anden montre. ■

Fakta

Rådgivning af medlemmer
Af Erik K. Rasmussen 

Mange forældre ringer til Ordblindeforeningen for at få rådgivning og 
sekretariatet yder gerne denne rådgivning for vores medlemmer. Vi vil 
også gøre opmærksom på, at der findes en udmærket bog. Den 2. udgave 
af bogen »Ordblindhed« er skrevet af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge 
Andreasen og kan købes i alle boghandler. 

Socialstyrelsen har også udarbejdet en meget fin hjemmeside, webside, 
som hedder HTO. Her kan man finde svar på mange af de praktiske spørgs-
mål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed. ■
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Boganmeldelser

Vi er en efterskole for normaltbega-
vede unge med læse- eller stavevan-
skeligheder. 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

Ærtebjergvej 71, Tjæreby
4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152 

forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk

 

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  

 

 

 

Han var opgivet af  
skolen – nu vil Erik  
være ingeniør 

Anmeldelse af Erik K. Rasmussen

Ulla Lauridsen har skrevet en bog 
om, hvordan hun underviste sin 
ordblinde søn derhjemme i over 
et år. I det år forvandlede han sig 
fra at være et hysterisk og livstræt 
sammenbrud til at være en vide-
begærlig og ambitiøs skoledreng. 
Dette er historien om Erik.

 

 
Dette er en historie, der skal for-
tælles, da den er et eksempel på 
hvordan nogle folkeskoler, har 
svært ved at undervise menne-
sker med ordblind og talblindhed, 
selvom ordblinde, som alle børn 

er videbegærlige og ambitiøse. 
Bogen er også et hug til PPR 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning) som ofte begrænser deres 
personkarakstik til en lille del af 
ordblindes adfærd. De beskriver 
kun ordblindes adfærd når de er 
i pressede situationer. De »glem-
mer« at beskrive ordblinde børn 
når de fungerer godt.

Ulla Lauridsen opgav den spe-
cialpædagogiske ordblindeklasse, 
fordi den åbenbart var for uambi-
tiøs. Sønnens held var, at han var 
født ind i en resursestærk familie, 
og at hans mor og han selv havde 
en stærk vilje til at lære.

Hjemmeundervisning
Der er flere og flere elever i 
Folkeskolen, der ikke får tilstræk-
kelig undervisning efter at den ny 
inklusionslov blev gennemført i 
2012. Der dukker hele tiden nye 
eksempler op på forældre, der må 
tage deres børn ud af folkeskolen 
for at undervise dem hjemme. 
Der er ikke længere tid og råd til 
at give en kvalificeret specialun-
dervisning i folkeskolen. 

Ulla Lauridsen, der arbejder 
som selvstændig oversætter, 
havde mulighed for at arbejde 
om eftermiddagen og under-
vise om formiddagen. Erik gik 
i skole hver dag fra kl. 8.30 
til kl. 12.00. hvor han havde 
dansk, matematik og den tred-
je lektion skiftede i løbet af 
ugen mellem religion, engelsk, 
natur/teknik og historie.

Skoledagen var kort, men 
intens. Om eftermiddagen kunne 
han sidde med læringsspil eller se 
naturserier på TV.

På bagsiden af bogen skriver 
Ulla Lauridsen. »det her er den 
bog jeg havde brug for dengang, 
og jeg har skrevet den for at hjælpe 

andre forældre og ikke mindst 
deres ordblinde børn………. Mit 
budskab er at almindelige forældre 
kan gøre en enorm forskel.« Men 
det kræver at man har tid og lyst 
til at sætte sig ind i det undervis-
ningsmateriale, der findes til men-
nesker med ordblindhed.

Det lykkes for Erik at lære at 
læse, og i dag har familien fået 
overskud til at forsøge at hjælpe 
andre gennem bogen. I bogen er 
der tips om hjælpemidler, webres-
sourcer og bøger.

Lær dit ordblinde barn at læse
Af Ulla Lauridsen
Forlag Ravnerock
pris 149,95 kr. ■

Boganmeldelser

Ulla Lauridsen

Lær dit ordblinde

barn at læse Ravnerock



Ordblindebladet 1 · 2015  27

Boganmeldelser

Grønt støv 
Roman
Kriminalroman. Kriminalassistent 
Louise Rick bliver sat på to sager, 
et mord på en ung pige og mordene 
på to kriminalreportere, som synes 
at have noget at gøre med narko-
miljøet ■

Kald mig prinsesse 
Roman
Kriminalroman. En række kvinder 
voldtages af en mand, de har mødt 
på netdating. Et af ofrene bliver 
kvalt, og kriminalassistent Louise 
Rick sættes på sagen. For at fange 
den anonyme mand opretter hun 
selv en netdating-profil ■

Kun ét liv 
Roman
Krimi. Kriminalassistent Louise 
Rick udlånes til Rejseholdet efter 
fundet af en ung, dræbt indvan-
drerkvinde. Spørgsmålet, om det 
behøver være æresdrab, dukker 
hurtigt op, og opklaringen giver 
Louise indsigt i en anderledes 
kultur i Danmark ■

Ordblind forfatter: Sara 
Blædel – vinder af de 
Gyldne Laurbær

Anmeldelser af Birte Jensen

Fra ordblind til hårdhudet krimi-
nalforfatter. På trods af en kamp 
med ordblindhed, gav bøger Sara 
Blædel en verden at flygte ind i. 

Sara Blædel har skrevet 9 bøger 
om Louise Rick, og da hun lige har 
modtaget en pris for sine bøger sy-
nes jeg at hun skal have et tillykke 
fra mig, der har læst alle hendes 
bøger.

Jeg havde ikke de store proble-
mer med at læse disse bøger, men 
de ligger som lydbøger – nogle af 
dem som e-bøger.



28  Ordblindebladet 1 · 2015

Mere tilgængeligt tv for mennesker med handicap

Ordblindeinstituttet 
tilbyder

•  vejledende  
læseundersøgelser

• læseobservation
•  supplerende  

undervisning
•  kurser for lærere i  

folkeskolen og forældre
•  supervision med  

deltagerbetaling

Nærmere oplysninger 
på tlf. 44 77 61 31 eller 
www.oi.dk

Ordblindeinstituttet er en 
specialskole under  
Ballerup Kommune for 
ordblinde elever.
Vi har 63 elever i fuld  
skolegang på 3.-10. klas-
setrin fordelt på 9. klasser.

Bemærk:
Forældreinformations-
aften den 26. marts 2015.
Nærmere oplysninger og 
tilmelding på skolens  
telefon eller vores  
hjemmeside.

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

Kilde: Fra DH´s (Dansk handi-
capforbund) nyhedsbrev den 29. 
januar 2015

De nye public service-kontrakter 
mellem Kulturministeriet og hhv. 
DR og TV2 indeholder forbed-
ringer i forhold til tilgængelighed 
for personer med handicap, dvs. 
bedre adgang til tv-udsendelser 
med tekstning, tegnsprogstolk-
ning, synstolkning og oplæsning 
af undertekster. Public service-
kontrakterne præciserer, hvilke 

opgaver TV-stationerne forventes 
at opfylde og udstikker rammerne 
i forhold til bl.a. tilgængelighed.

TV2
Det er meget positivt, at TV2 har 
fået flere forpligtelser i forhold til 
tilgængelighed end tidligere. Det 
nye er bl.a., at TV2 skal lave en 
undersøgelse af økonomiske og 
praktiske muligheder for oplæs-
ning af undertekster og forsøg med 
synstolkning i løbet af de første to 
år. Begge er tjenester, TV2 ikke 

Mere 
tilgængeligt tv 
for mennesker 
med handicap
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Mere tilgængeligt tv for mennesker med handicap

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
·  Få skoleglæden  

tilbage!
På Sdr. Feldings 

Efterskole kommer 

skoleglæden tilbage!

Josefine, Freja og Frederikke:

Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding 
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
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tilbyder i dag. DH havde gerne set 
mere håndfaste krav allerede fra 
2015, men det er positivt, at der 
nu kommer fokus på disse områder 
hos TV2. Vi ser frem til at blive 
involveret i begge dele. 

Herudover er der forbedringer i 
forhold til tekstning, men desværre 
stadig samme udfordringer med 
sendetid i forhold til tegnsprogs-
tolkning, der kun har sendetid 
mellem kl. 17 og 21. Godt nyt er, at 
TV2 skal oprette et brugerråd, der 
skal sikre den løbende dialog med 
handicaporganisationerne om til-
gængelighedsarbejdet. DH har høje 
forventninger til brugerrådet, da vi 
har gode erfaringer fra et lignende 
brugerråd i DR.

DR
DR’s kontrakt indledes som noget 
nyt med et afsnit om de overord-
nede tanker bag tilgængelighed 
til tv og om universelt design og 
tilgængelighed som princip. Det 

afspejler den positive udvikling, 
der er sket i forhold til tilgængelig-
hedsområdet hos DR.

Derudover lægger kontrak-
ten op til at tage fat på den store 
udfordring, der er i forhold til den 
begrænsede sendetid allokeret til 
tegnsprogstolkede udsendelser. 
DR skal i 2015 lave en analyse af 
brugerbehov og nye teknologiske 
muligheder i forhold til tegns-
progstolkning, som skal danne 
grundlag for evt. omlægninger af 
indsatsen. Det er et område, der er 
stort behov for at få udviklet. 

Desuden er der forbedringer i 
forhold til udbuddet af synstolkede 
programmer, der udvides til også 
at omfatte et udvalg af egenprodu-
cerede dokumentarprogrammer af 
samfundsmæssige forhold, samt 
en undersøgelse af nye former for 
synstolkning.

DR skal i den fireårige kontrakt-
periode styrke indsatsen på tekst-
ningsområdet, helt konkret skal 

DR fra 2016 – 2019 tilstræbe at 
tekste 90 procent af alle program-
mer, som ikke sendes direkte, og 
65 procent af de direkte program-
mer. Oplæsning af undertekster 
skal tilbydes på kanalerne DR1, 
DR2 og DR3, det ser vi meget 
frem til.

Gennemgående er der i kontrak-
ten fokus på, at tilgængelighedstje-
nesterne skal kunne ses on demand 
på dr.dk, hvilket er et stort ønske 
fra seerne. ■
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ordblinde på arbejdsmarkedet, 
men der mangler kendskab til alle 
disse IT-hjælpemidler til voksne 
på arbejdsmarkedet. Det er derfor 
vigtigt at familier med ordblindhed 
kan mødes og udveksle viden og 
erfaringer. 

De første møder er afholdt i 
Sorø og Slagelse med et godt resul-
tat. Billedet er fra det første møde i 
Sorø frivilligcenter.

EKR ■

Nordjylland
Den 19.- 22. marts er der forårs-
messe i Ålborg hallerne. Her kan 
du møde medlemmer af Ord-
blindeforeningen og få en snak 
om ordblindhed. Der vil være 
medlemmer med kendskab til IT-
hjælpemidler, folkeskoleloven og 
voksenundervisning. Du kan også 
deltage i de mange konkurrencer 

Nyt fra kredsene

Netværk for 
børn og voksne 
med ordblindhed
Det er Ordblindeforeningens mål 
at opbygge et netværk i alle kom-
muner. Derfor afholdes der rundt 
om i kommunerne møder for at op-
rette et sådant netværk. Det første 
møde afholdes i Sorø Netværket 

og skal bestå af børn og voksne 
med ordblindhed og af menne-
sker, der vil gøre en indsats for at 
ordblinde kan få lige mulighed for 
uddannelse og erhverv.

Det nye netværk skal være ta-
lerør over for kommunens politi-
kere og embedsmænd. Med den 
nye lov om inklusion i Folkesko-
len har der vist sig et stort behov 
for at forbedre undervisningen 
for de ordblinde. I dag findes der 
mange IT-hjælpemidler for voksne 

og vinde fine præmier. Du kan 
finde Ordblindeforeningens bod 
ved indgangen.

Søren ■

Kom og mød Christian Bock.
Den 16. april 2015 kl. 19.00 er der 
et arrangement i Aabybro med 
Christian Bock som vil fortælle 
om sit liv som ordblind, og om sine 
erfaringer med brug af it-hjælpe-
midler og håndholdt teknologi. 
Han vil demonstrere hvordan han 
bruger sine hjælpemidler i daglig-
dagen og fortælle om de Apps der 
findes til Smartphone og Tablet.
Det foregår i Teknologiparken 1, 
9440 Aabybro.
Der kan der tilbydes kørsel fra 
følgende steder.
Farsø, Aars, Løgstør, Fjerritslev og 
Brovst Busterminal.
HUSK TILMELDING af hensyn 
af pladser.
Tilmelding til Søren på tlf. 23 40 
36 90. ■

Østjylland
Barn, voksen, uddannelse
Hvad vil jeg være, når jeg bliver 
stor? 
Computer, støtteprogrammer
Støttemuligheder for børn og 
voksne.
Problemer med læsning, skrivning 
og/eller matematik.

Telefonrådgivning hver tirsdag 
mellem kl. 17.00-18.00
Man kan også møde op:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28, st. tv
8000 Århus

Lena Utoft telefon 22 20 49 60
Rasmus Lerbak telefon 41 60 85 41
Annette Marke telefon 25 18 81 91
Anne-Marie Sørensen telefon 40 
94 88 25 ■
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Information

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

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse

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.

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

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar til ungdomsuddannelse  -  særligt brobyg-
ningsforløb til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport (+svømning) 



Last summer, a group of European young adults with dyslexia 
and/or dyscalculia, came together for a week in Würzburg,  
Germany for the first time in the European Youth Project. 
Participants from Germany, Spain, Great Britain, Turkey and  
Switzerland joined in workshops, study visits and social activities 
in the beautiful surroundings of Würzburg. 
In 2015, the successful event returns.

If you are between 18 and 30 years of age, you are more than wel-
come to join us in Würzburg, Bavaria, Germany between July 18 and 
July 25, 2015.

With this international meeting we want youth with dyslexia to 
come together from all over Europe. We want to give you the 
possibility to improve your knowledge of English and give you 
confidence in speaking English to others. You can feel comforta-
ble sharing your experiences with others in a supportive setting. 
You will also get to spend time with other youths with dyslexia 
and get the chance to make international friends!

Are you dyslectic and between 
18 – 30 years old? 
Join us in Wurzburg!

Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 


