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Sekretariatet
Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup
Tlf.: 36 75 10 88
E-mail: kontor@ordblind.org 
Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk

Ordblindeforeningens telefontider
Sekretariatet har åbent for telefoner alle hverdage fra 
kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 12.30-15.00. 

Mandag samt torsdag er det vores rådgiver Chri-
stina Sünksen som besvarer opkald. 

Christina yder også udvidet familierådgivning.
Du er også velkommen til at skrive til os via kontakt 
knappen på vores hjemmeside eller på mail: kontor@
ordblind.org

Er du medlem og har brug for rådgivning/bisidder 
kan du klikke på danmarkskortet til højre på vores 
hjemmeside under kreds og klikke på rådgiver- og 
bisidderkorps.

Ordblindeforeningen er en medlemsforening og det 
kræver derfor et medlemskab for at kunne få udvidet 
rådgivning.

Rådgiver-/bisidderkursus  
i Viborg 
Vi har afholdt rådgiver-/bisidderkursus i Viborg med 
stor succes.

På forsiden ses Lone Primdahl som er forstander 
på Farsø Efterskole samt 3 elever.
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 HUSK!
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Formanden har ordet

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

Den tværgående ordblindetest 
er en succes. Et år efter den er 
taget i brug, bliver den brugt i 95 
af 98 kommuner, og dermed har 
kommunerne anerkendt at ord-
blindhed er en læsevanskelighed. 
Der er udviklet nye undervis-
ningsmaterialer i de fonologiske 
principper til skolerne. Der er f. 
eks. kommet lærebøger som Vaks, 
Alkalær, Staveraketten og Finger-
nemt, der bygger på den nyeste 
forskning.

Men der er stadig et stykke vej, 
inden vi når målet. Kommunerne 
mangler penge og ressourcer. For 
som Ulla Lauridsen skriver på net-
tet: »Ordblinde børn har i princip-
pet ret til at blive hjulpet i deres 
skole, men i praksis er indsatsen 
utilstrækkelig. Der findes nogle 
gode tilbud rundt omkring i landet, 
men selv de bedste tilbud er tids-
begrænsede – det er ordblindhed 
desværre ikke«. 

Det er ikke rimeligt at svage 
læsere skal dumpe til folkeskolens 
prøver og ikke kunne begynde på 
en erhvervsuddannelse. 

Erhvervsskolerne har lavet nogle 
korte kurser for at give eleverne en 
ekstra chance.

Disse »sommerskoler« er sat i 
søen for at stramme op på de un-
ges dansk og matematikkundska-
ber. Her beder man nogle bogligt 
svage elever bruge deres ferie på 
ekstra bogligt terperi. Det er unge 
på 15 år, der ikke har ret meget 
selvværd og de er dumpet til fol-
keskolens prøver, og nu dumper de 
måske også til den næste prøve. 

Det paradoksale er, at der de se-
neste er år udviklet megen ny viden 
om ordblindhed. Men den viden 
bliver filtreret fra, hvis det ikke 
passer ind i den kommunale proces. 
Hvordan skal vi sikre, at børn med 
læsevanskeligheder bliver integreret 
i det danske samfund, hvis kom-
munerne nu igen skal spare flere 
milliarder. Al forskning viser, at en 
tidlig indsats kan spare samfundet 
for mange penge.

Ordblindeforeningen modtager i 
disse år et stigende antal klager fra 
forældre, som ikke føler, at deres 
barn får til stækkelig hjælp. Vi 
hjælper med at føre sagerne til kla-
genævnet, for det er ikke rimeligt, 
at skolerne ikke har ressourcer til 
at gennemføre en undervisning, så 
alle med læsevanskeligheder kan 
få en erhvervsuddannelse. ■

Med den nye lov om inklusion blev 
mange læsecentre eller kommuni-
kationscentre nedlagt. Elever med 
ordbindhed blev inkluderet i folke-
skolens almindelige klasser.

Den gamle form for undervis-
ning var for dyr og ineffektiv, 
sagde mange politikere. 

I dag viser det sig så, at megen 
faglig viden hos de mange lærere, 
er ved at gå tabt.

»Det er en fejl, at vi over de sid-
ste mange år har fjernet respekten 
for fagligheden på de enkelte om-
råder.« »Det giver nogle uheldige 
konsekvenser« siger den tidligere 
direktør for Socialstyrelsen, Knud 
Aarup 

Men hvis den ny tværgående 
ordblindetest bliver brugt rigtigt, 
og der bliver fulgt op med under-
visning i lydtræning, er der taget 
hul på et nyt afsnit i ordblindeun-
dervisningen. Alle elever, der har 
fonologiske problemer, kan blive 
meget bedre til at læse ved den 
rigtige undervisning.
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Feriekoloni 2016

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

Feriekoloni 
2016

Så er der tilmelding til Feriekoloni 
2016!

Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark glæder sig til at afholde 
feriekoloni for ordblinde børn/
unge og deres forældre.

Fra onsdag d. 27. juli – 
lørdag d. 30. juli 2016. 

Kolonien indeholder bl.a. foredrag 
og workshops om ordblindhed, 
inklusion og hjælpemidler. Der er 
også sociale aktiviteter.

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

Kolonien afholdes på:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup/Fyn

Tilmelding kan ske fra den 21.3- 
21.5 2016 på tlf. 36 75 10 88 eller 
på kontor@ordblind.org.  
Men skynd jer, for Ordblinde-

foreningens feriekoloni plejer at 
være meget populær.

Husk at opgive navn, medlems-
nummer, adresse, mailadresse, 
hvilke digitale hjælpemidler du har 
mulighed for at medbringe samt 
børnenes alder. 

Der kræves et familiemedlemskab 
for at kunne deltage. Deltagere, 
der ikke har deltaget før, har før-
ste ret. ■
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Af bestyrelsen for Ordblinde/ 
dysleksiforeningen i Danmark 

Ser vi tilbage på året 2015, er der 
sket meget. Den nye tværgående 
ordblindetest kom i januar, og 
inden året var omme, havde 95 
af 98 kommuner taget den nye 
test i brug. Testen gav anledning 
til megen debat og mange inter-
views på TV og i den skrevne 
presse. Senest havde vi en debat i 
Weekendavisen. 

Forældre, der har mistanke om, 
at deres barn er ordblind, har nu 
fået et retskrav på at de kan få 
taget ordblindetesten i folkeskolen. 
Retskravet gælder fra skoleåret 
2017/18. Det er to store skridt i den 
rigtige retning, men der er stadig 
langt igen, inden mennesker med 
ordblindhed har de samme mulig-
heder i samfundet.

Deltagelse på messer
For at fremme Ordblindeforenin-
gens målsætning har vi sammen 
med Netværkslokomotivet og 
Christian Boch deltaget i 2 messer: 
Et i Aalborg og et i Slagelse. Det er 
lykkedes os at skabe et godt kon-
cept med fine konkurrencer, som 
har gjort, at vi kommer i kontakt 
med mange forskellige mennesker. 
Ordblindeforeningen er blevet 
mere synlig for publikum.

Møder på virksomheder
I samarbejde med Netværksloko-
motivet, 3F og AOF har vi deltaget 
i virksomhedsbesøg. Vi har været 
i Næstved, Ecofon, Fakse, Harribo 
og 3F i Vejle og Esbjerg. Der er 
udviklet brochurer og materiale, 
som fortæller om de fordele en 
virksomhed kan opnå ved at være 
medlem af Ordblindeforeningen. 
Vi har fået 4 nye virksomheder 
som medlem, og det er vores øn-
ske, at mennesker med ordblindhed 
kan se, at foreningen har mulighed 
for at hjælpe hele livet igennem.

Folkemødet på Bornholm
På folkemødet på Bornholm havde 
vi i år lejet os ind i teltet hos AOF. 
Sammen med Netværkslokomo-
tivet udviklede vi et godt koncept 
med fine konkurrencer og nogle 
spændende event. Fra hovedbe-
styrelsen deltog 2 personer og 6 
personer fra lokalforeningen på 
Bornholm. Der blev uddelt bro-
churer og reklamegaver fra kl. 
9.00 til kl. 18.00. Det gav mange 
nye kontakter med både politikere, 
embedsmænd, handlende, hånd-
værkere osv.

Feriekoloni
De sidste 5 år har frivillige fra 
Ordblindeforeningen arrangeret en 
feriekoloni. I 2015 var vi på Nislev-
gård Efterskole i Otterup. Ca. 80 
forældre og børn modtog foredrag 
om den nyeste viden om ordblind-
hed, It-hjælpemidler og undervis-
ning, men den største oplevelse er 
nok det sociale samvær. Deltagerne 
får skabt nogle gode kontakter og 
et netværk og børnene opdager, at 
der er mange med læse- og skrive-
vanskeligheder. Der bliver arran-
geret madlavning, idrætskonkur-
rence, foredrag og underholdning. 
Det kunne ikke lade sig gøre, hvis 
vi ikke fik støtte fra Socialstyrel-
sen og de mange frivillige.

Konference i Roskilde
Ordblindeforeningen har i sam-
arbejde med CFU, Center for 
undervisning, afholdt en fornem 
og lærerig konference i smukke 
omgivelser på University College 
Sjælland i Roskilde. Formålet med 
konferencen var, at give faggrup-
per den nyeste viden og praksis 
inden for undervisning af elever og 
studerende med ordblindhed. Kon-
ferencen blev en stor succes med 
ca. 160 deltagere fra Danmark og 
12 fra de andre nordiske lande. Det 
er foreningens oplevelse, at fagfolk 
mangler faglig viden og erfaring 

med de nyeste undervisningsme-
toder. Det er derfor foreningens 
mål at arrangere flere af den slags 
konferencer landet over.

Nordisk Møde
I forbindelse med konferencen blev 
der afholdt nordisk møde. Det var i 
år Danmarks tur til at afholde mø-
det. Den første dag var deltagerne 
med på konferencen, og den anden 
dag samledes de nordiske landes 
repræsentanter i Handicaporgani-
sationerne Hus. Efter en rundvis-
ning i HH, fortalte en repræsentant 
for hvert land om deres aktiviteter 
i årets løb. Det er et vigtigt og 
meget inspirerende møde. Mange 
gode og nyttige ideer kom på 
bordet.

Ungdomsafdeling
Igen i år blev der afholdt ungelejr 
for vores unge medlemmer. Lejren 
fandt sted i København og blandt 
deltagerne var repræsentanter fra 
de nordiske lande. Ungelejren blev 
startskuddet for en ny ungdoms-
afdeling i foreningen. Deres navn 
er DU (Dysleksi Ungdom). Er du 
mellem 16 og 30 år kan du fra april 
2016 melde dig ind i Ordblindefor-
eningen for 200 kr. og blive med-
lem af DU. Der vil blive arrangeret 
møder og lejre i weekenderne, og 
de unge forventer selv at få meget 
fagligt og socialt ud af møderne.

Sekretariatet
På sekretariatet er der nu, ud over 
de 2 fastansatte, også ansat en 
person til telefonrådgivning. Hver 
mandag og torsdag kan medlem-
mer ringe til rådgiveren og få en 
meget kvalificeret rådgivning. 
Udover rådgivning, udvikling af 
medlemsaktiviteter og administra-
tive opgaver, har sekretariatet i  
år forberedt og deltaget i flere 
møder med politikere og embeds-
mænd med bl.a. Digitalstyrelsen,  
Socialstyrelsen og Ministe- 

Bestyrelsens årsberetning
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Bestyrelsens årsberetning

riet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling.

EDA
På hjemmesiden under »Udvalg«, 
»EDA« findes info for de aktivite-
ter der er i 2016.

Forberedelserne til 2016 konfe-
rencen har fyldt meget ved besty-
relsens møder i løbet af 2015. Det 
er en stor opgave at løfte, når man 
tænker på at arbejdet i EDA bliver 
gennemført på frivillig basis. I 
denne sammenhæng har der været 
holdt to bestyrelsesmøder i Mode-
na (Italien), hvor også konferencen 
skal holdes.

 2015 bød også på »Summer 
Seminars« i San Marino fra den 
18.-20. juni, hvor deltagerne flittigt 
diskuterede emner relateret til så-
vel dysleksi som dyscalkuli. 

Året bød også på en fortsættelse 
af successen fra 2014. Den 18.-25. 
juli var EDA i samarbejde med det 
tyske forbund vært for »European 
youth get together« – afholdt i 
Würzburg.

 Generalforsamlingen i oktober 
var henlagt til Athen, hvor EDA’s 
græske medlem samtidig gen-
nemførte en lokal konference om 
dysleksi som dyscalkuli. Ved ge-
neralforsamlingen blev foreningen 
udvidet med 2 nye medlemslande 
og bestyrelsen med 2 nye medlem-
mer fra henholdsvis Frankrig og 
Malta.

 Endelig har EDA fået nye kon-
taktflader. Der er åbnet for adgang 
på både Tvitter og Facebook.

 Tvitter: https://twitter.com/ 
EDAdyslexia

 Facebook: https://www. 
facebook.com/pages/ 
European-Dyslexia-Association/

Bestyrelsen
Bestyrelsen takker de mange 
frivillige og håber, der vil komme 
mange nye frivillige, som har tid 
og lyst til at give en hånd med, for 
der er stadig mange opgaver, der 
skal løses. 

Ordblindeforeningens mål:
1.  Ordblindeforeningen vil gerne 

udvide rådgivningen. 
2.  Ordblindeforeningen vil skabe 

flere netværk i kommunerne
3.  Ordblindeforeningen ønsker 

tidlig indsats for elever med ord-
blindhed og god undervisning i 
IT-hjælpemidler.

4.  Ordblindeforeningen ønsker, at 
Folketinget vedtager, at men-
nesker med ordblindhed får 
et retskrav til undervisning af 
lærere med specialviden om 
ordblindhed. 

5.  Ordblindeforeningen ønsker 
bedre adgang til IT-hjælpemidler 
og mere information til arbejds-
markedet om ordblindhed og 
IT-hjælpemidler. 

Foreningen vil fortsætte arbejdet 
for at nå disse mål. De enkelte ak-
tiviteter skal tjene det fælles mål: 
at skabe bedre rammer for menne-
sker med ordblindhed. ■

 







- 

    -    
 

     
               -   -
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 21. maj 2016
Tidspunkt: kl. 11.30 – 16.00

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

Anette Høj Madsen, Læsekonsulent i PPR Hedensted kommer og fortæller om 
hvordan man i Hedensted kommune har taget imod den nye nationale ordblinde-
test, samt hvilke tiltag man sætter i værk dér, når en elev er testet ordblind.

Årsmødet
Kl. 11.30 – 12.00  Vand og sandwich
Kl. 12.00 – 13.00  Anette Høj Madsen, Læsekonsulent i PPR – Hedensted Kommune, fortæller 

om implementering af ordblindetesten og indsatser omkring ordblindhed. 
Kl. 13.00 – 14.00  Generalforsamling.
Kl. 14.00 – 14.15 Kaffepause med kage.
Kl. 13.15 – 16.00  Fortsat generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende årsbudget
5. Behandling af indkomne forslag *)
6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer
7.  Valg til bestyrelse. 

På valg er næstformand: Lars Sander 
På valg er bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Weile, Søren Nielsen og Esben Urhøj Andersen 

8. Eventuelt

Husk at tilmelde dig senest den 1. maj, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.

*)  Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage 
før årsmødet – dvs. den 1. maj.

Tilmeldingen sker til sekretariatet på kontor@ordblind.org eller på telefon: 36 75 10 88.
Af hensyn til bestilling af sandwich m.m., bedes man venligst give besked om man deltager.

Anette Høj Madsen
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Det store spadestik til Dysleksi Ungdom

Vi gør gode  
medarbejdere bedre

Udvikling og løft af medarbejdernes  
kompetencer

 
Rådgivning om dansk-, regne- & ordblinde-

undervisning samt IT-hjælpemidler
 

Et virksomhedsnetværk med mere end  
600 medlemmer

Lysholt Allé 12, 7100 Vejle . Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens . Birk Centerpark 40, 7400 Herning
Telefon 76 81 57 70 . www.netvaerkslokomotivet.dk

Mød os på:

Af Rasmus Ib Madsen 

Ungelejren, der blev afholdt i 
november, sluttede af med at 
dem der gerne vil være med til at 
stable en ungeafdeling på be-
nene blev fundet, og de udgør nu 
tovholdergruppen.

Lørdag den 19. december fandt 
det første møde sted for tovholder-
gruppen i Odense. Forskellige nav-
neforslag kom på bordet, og blev 
drøftet. Det endte med at blive 
besluttet, at ungeafdelingen frem-
over skulle hedde DU – Dysleksi 
Ungdom. Tovholdergruppen synes 
at Dysleksi Ungdom skal hjælpe og 
udbyde aktiviteter for ordblinde i 
aldersgruppen 16-30 år.

Der tilbød sig én kandidat til 
hver af funktionerne som formand 

og kasserer, og da der kun var en 
kandidat til hver funktion, og de 
øvrige deltagere syntes at de kun-
ne varetage disse funktioner, var 
de derfor hurtigt fundet. På mødet 
blev det drøftet hvordan en hjem-
meside for Dysleksi Ungdom skal 
se ud, og det resulterede i at hjem-
mesiden skulle være et menupunkt 
under Ordblinde/Dysleksiforenin-
gen i Danmarks hjemmeside. 

Fremover vil det være DU der 
står for ungelejrene og allerede i 
2016 er det Dysleksi Ungdom der 
står for lejren. Udover ungelejrene 
er det også tanken at der skal ar-
rangeres weekendarrangementer.

På Ungelejren 2015 deltog også 
repræsentanter fra den norske ord-
blinde forenings ungeafdeling. De 
fortalte at man dér har en hotline, 

der er målrettet til 
unge. Her kan de 
unge få råd og vejled-
ning fra andre unge om hvad de 
for eksempel tænkte og gjorde, da 
de stod i en lignende situation, og 
havde brug for hjælp. Det forekom 
derfor logisk for tovholdergrup-
pen at lave noget lignende denne 
norske hotline – og den er allerede 
i gang med at blive lavet.

Udover at DU er en del af 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark bliver Dysleksi Ungdom 
også en del af Sammenslutningen 
Af Unge Med Handicap (SUMH). 
Én af deres kampagner har fokus 
på at oplyse om handicap til andre 
unge, for eksempel via foredrag på 
skoler. ■

Det store spadestik til  
Dysleksi Ungdom 
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Ny ordblindetest

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  

 

 

 

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

Af Kjeld Johansen, MSc psych., 
PhD educ., tidl. viceskoleinsp.,  
Rø Skolevej 14, 3760 Gudhjem

Inspireret (måske presset) af for-
ældre, foreninger, skolevæsener og 
danske forskere besluttede tidlige-
re undervisningsminister Antorini, 
at der skulle udarbejdes en omfat-
tende dansk ordblindetest. Det er 
nu sket og flere steder er testen 
taget i brug. Forleden blev testen 
af en af udviklerne præsenteret for 
en mindre forsamling af interes-
serede på kommunikationscentret 
i Rønne. 

Testen er en digital test, hvilket 
vil sige at den foregår ved en com-
puter. Den består af et kort spør-
geskema om læsevanskeligheder 
og tre deltests. Hele testforløbet 

angives at vare under en halv time. 
De tre deltests undersøger den te-
stedes evner til at afkode sammen-
hæng mellem lyd og bogstavstren-
ge (kunst ord) begge veje samt 
kendskab til et basalt ordforråd.

Efter mere end 50 års beskæf-
tigelse med netop ordblindhed og 
andre årsager til læsevanskelig-
heder er jeg ked af at måtte vende 
tommelfingeren nedad. Man kan 
ikke lade et computerprogram 
stille en så væsentlig diagnose på 
mindre en 30 minutter! Ministeri-
ets og ordblindeforeningens begej-
string over den nye test er helt ved 
siden af!

Man lover nu, at der vil blive 
udarbejdet forslag til, hvordan 
man på baggrund af diagnosen 
kan arbejde med den ordblindes 

vanskeligheder. 
Efter mit kendskab til 
den slags vil det primært 
komme til at dreje sig om for-
skellige læsestrategier, hvor der 
efter min erfaring er brug for langt 
mere omfattende indsatser baseret 
på en væsentlig bredere undersø-
gelse end denne »nye ordblinde-
test«. Denne bærer tydeligt præg 
af inspiration fra den psykiatriske 
verden, hvor man kan opleve diag-
nosticering på grundlag af et antal 
afkrydsninger i et spørgeskema. 
Hurtigt, billigt og utilfredsstillen-
de. (Læs f.eks. Svend Brinkmanns 
og Anders Petersens bog Diagno-
ser, forl. KLIM 2015). ■

Ny ordblindetest
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Ordblindetest er en succes / Betalingsmuligheder

Ordblindetest er en succes
Af Erik Kildegaard Rasmussen 

I tidsskriftet Folkeskolen nummer 
21/2015 fortæller tidligere vice-
skoleinspektør Kjeld Johansen, at 
han er imod den nye tværgående 
ordblindetest: »En ordblindetest 
kan ikke tages på 30 minutter«.

Ordblindhed er vanskeligheder 
med at lære at bruge skriftens lyd-
princip. Den tværgående ordblin-
detest er udviklet for at teste de 
elever, der har læse- og skrivevan-
skeligheder. Der bruges nonsens-
ord i testen, for det kan elever med 
ordblindhed ikke danne lyde af. 
Testen kan hjælpe underviseren til 
at afgøre, hvilke læsevanskelighe-
der der er tale om. Derved bliver 
arbejdet lettere, når der skal findes 
en undervisningsstrategi.

Som udgangspunkt har ord-
blinde børn samme adfærd som 
gode læsere, men når de ikke kan 

profitere af undervisningen, ud-
vikler de ofte en meget uhensigts-
mæssig adfærd. Testen skal finde 
de ordblinde, inden de udvikler 
psykiske problemer som for ek-
sempel mindre selvværdsfølelse. 
Der sidder for mange børn i skolen 
med mindreværdsfølelser, og det 
hæmmer deres indlæring.

Den ny tværgående ordblinde-
test er udarbejdet af Center for Læ-
seforskning, Københavns Univer-
sitet, for Undervisningsministeriet. 
Den hviler således på et viden-
skabeligt grundlag. Testen tages 
sammen med en erfaren testlærer, 
der vurderer eleven. Elevens bega-
velse, adfærdsmønster, eller andre 
forstyrrelser der kan give læsevan-
skeligheder, vurderes.

De børn, der tidligere blev 
henvist til Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning, var ofte børn, 
der reagerede meget udadvendt 

og voldsomt, mens de børn, som 
sad stille på bagerste række, ikke 
blev testet. Hovedstadens Ordblin-
deskole har foretaget en undersø-
gelse, der viser, at 40 procent af 
de voksne med ordblindhed, der 
henvender sig til skolen, aldrig er 
blevet testet eller hjulpet i folke-
skolen.

Ordblindetesten har da også 
allerede vist sig at være en suc-
ces. Den anvendes i dag i 95 af 
98 kommuner. Der foretages nu 
en ensartet ordblindetest i landets 
skoler, og ordblindhed er blevet an-
erkendt som en læsevanskelighed. 
Det er et stort fremskridt. Det er 
Ordblindeforeningens opfattelse, at 
den tværgående ordblindetest sam-
men med de nye undervisnings-
strategier vil højne kvaliteten af 
specialundervisningen. ■

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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Ændringer af kontingenter

➤

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 hos alle boghandlere. 

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. ■

Det er blevet besluttet på årsmødet 
2015 at ændre hhv. medlemskaber 
samt abonnementer.

Foreningen har kørt med de 
samme priser i mange år, og ser 
sig derfor nødsaget til at justere 
priserne i forhold til den alminde-
lige prisudvikling.

Det er nu også blevet muligt at 
tegne et ungdomsmedlemskab for 
de unge op til 25 år.

Enkelt medlemskab  . . . . . kr. 350,-

Familiemedlemskab . . . . . kr. 480,-

Institutionsmedlemskab. . kr. 500,-

Abonnement. . . . . . . . . . . kr. 250,-

Ungdomsmedlemskab  
for de unge op til 25 år. . . kr. 200,-

Virksomhedsmedlemskab  
(1-100 ansatte)  . . . . . . .  kr. 1.000,-

Virksomhedsmedlemskab  
(101- 250 ansatte) . . . . .  kr. 2.500,- 

Virksomhedsmedlemskab  
(251 – ?)  . . . . . . . . . . . .  kr. 4.000,-

Bemærk at de nye  
priser træder i kraft  
pr. 1. april 2016

Du kan støtte foreningens arbejde 
gennem et medlemskab eller du 
kan vælge at støtte med et bidrag.

Som forening er vi afhængige 
af at modtage private bidrag, og 
ethvert bidrag – stort som lille – 
er en stor hjælp for foreningens 
arbejde.

Når du støtter Ordblindeforenin-
gen, er du med til at sikre forenin-
gens arbejde. 

Vælger du at støtte med et bi-
drag kan du overføre beløbet til 
vores bank NORDEA: 
Reg. nr. 2373
Kontonummer 9740 053 128
HUSK at skrive STØTTE i 
kommentarfeltet. 

Helt afhængig af  
økonomisk støtte
Private bidrag er af stor betyd-
ning for Ordblindeforeningen. 
Vi modtager i begrænset omfang 
offentlige midler som tips og lotto 
og – i mindre omfang – statsstøtte 
til vore aktiviteter. ■
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Rådgiver/bisidder kurset i Viborg

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 100 elever i fuld  
skolegang på 3.-10. 
klassetrin fordelt på 9. 
klasser.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Lundebjerg 72 
2740 Skovlunde
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk

Af Nina Lundberg Dohm, sekretær 
i Ordblindeforeningen

Vi har den 22.-24. januar afholdt 
det første af de 2 rådgiver-/bisid-
derkurser som er planlagt for 
2016, og vi er rigtig glade for, at 
vi har fået uddannet en masse nye 
rådgivere.

Dagene så således ud
Fredag aften præsenterede for-
mand Erik K. Rasmussen Ordblin-
deforeningen og derefter fortalte 
sekretariatet om de daglige opga-
ver, som omfatter alt fra rådgiv-
ning, kredsservice, hjemmeside, 
ordblindebladet, fundraising og 
regnskab. Der er mange alsidige 
opgaver, og der er travlt på telefo-
nen – derfor har vi også fået ansat 
Christina Sünksen, som primært 
fungerer som familie rådgiver. 

Rådgiver og bisidderordningen 
blev også præsenteret. De enkelte 
kursusdeltagere præsenterede kort 
deres navn, og deres baggrund for 
deres deltagelse på kurset.

Lørdag formiddag kom Lone 
Primdahl fra Farsø efterskole, og 
holdt et oplæg om læsevanskelig-
heder, læsesyn og om det at være 
forældre til børn med læsevan-
skeligheder. Efterfølgende kom 
tre elever fra Farsø efterskole og 
fortalte om deres oplevelse med at 
være ordblind. Det var spændende 
og rørende fortællinger.

Om eftermiddagen kom Karl-
Åge Andreasen på med love og 

regler for elever med ordblindhed, 
test af ordblindhed, Pædagogisk 
psykologisk undersøgelse, indivi-
duel handleplan, inklusion i folke-
skolen og om reglerne for special-
undervisning, ret og pligt i forhold 
til folkeskolen, ungdomsuddannel-
ser og de oftest stillede spørgsmål. 
Der var spørgetid til sidst.

Søndag fortalte Christina Sünk-
sen om rollen som rådgiver/bisid-
der, om den nødvendige tavsheds-
pligt. Derefter gennemgik hun en 
masse nyttige dokumenter/ska-
beloner samt et nyttigt medlems-
skema.

Hvad skal man huske og hvad 
har man brug for af oplysninger til 
sagen?

Efterfølgende blev der lavet tre 
workshops med tre individuelle 
sager som blev diskuteret og frem-
lagt.

Vi sluttede af med frokost og fik 
sagt farvel til hinanden.

Det har alt i alt været nogle rig-
tig gode og meget lærerige dage. 
Og selvom programmet var godt 
fyldt op, var der alligevel tænkt 
mange små pauser ind, og det var 
rigtig rart. 

Vi regner også med fuldt hus til 
kurset i Præstø den 11.-13. marts..

Vi vil gerne sige en STOR tak 
til alle de frivillige, som har lyst 
til at hjælpe. Vi er rigtig glade for 
den store interesse, der har været 
omkring kurset, og vi glæder os til 
det fremtidige samarbejde.  ■

Rådgiver-/bisidder- 
kurset i Viborg

➤ Karl-Åge Andreasen



14  Ordblindebladet 1 · 2016

Ni ud af ti lærere savner viden om hjælpemidler til ordblinde

➤

Af Henrik Stanek 

Ordblinde elever skal hjælpes 

i skolen, og derfor skal 

lærerne have den nødvendige 

faglige og didaktiske kunnen, 

konkluderer et bachelorprojekt. 

Ifølge en undersøgelse vil 

90 procent af lærerne gerne 

vide mere om hjælpemidler til 

ordblinde, og hver anden lærer 

har ikke tid til at hjælpe elever 

med læsevanskeligheder.

Undersøgelsen er lavet af 27-årige 
Jesper Sehested Jensen, som er 
ordblind og driver hjemmesiderne 
etlivsomordblind.dk og ordblinde-
hjælpemidler.dk. Selv om under-
søgelsen ikke er lavet på baggrund 
af et repræsentativt antal lærere, 
så giver den et fingerpeg om de 
udfordringer, lærere oplever.

Omkring 140 lærere har svaret, 
og ni ud af ti siger, at de gerne vil 
vide mere om hjælpemidler til 
ordblinde, og næsten halvdelen 
savner tid til at hjælpe elever, 
der har svært ved at læse og 
stave.

»En bedre viden om 
hjælpemidler ville 
måske hjælpe de 49 
procent af lærerne, 
der ikke har tid til 
at understøtte ele-
ver med læse eller 

stavevanskeligheder i undervisnin-
gen«, konkluderer Jesper Sehested.

Erfarne dansklærere  
ved ikke, hvad de  
skal stille op
At lærerne savner viden om ord-
blinde stemmer overens med det 
professionsbachelorprojekt, som 
Line Marie Mortensen har lavet på 
Læreruddannelsen i Esbjerg ved 
University College Syddanmark.

I linjefaget dansk lærte hun 
om, hvordan de fleste børn læ-
rer at læse og skrive. Undervejs 
opstod en interesse for, hvad der 
går galt i processen, siden ikke 

alle folkeskolens elever lærer at 
læse og stave på et alderssvarende 
niveau: Er det i undervisningen, i 
metoden, er det hos læreren? Eller 
er det hos barnet, at man skal søge 
forklaringen?

»For hvert svar, jeg fik på mine 
spørgsmål, opstod der to nye. 
Dilemmaet blev kun større under 
mine praktikker, da det gik op for 
mig, at mange færdiguddannede 
lærere med mange års erfaring 
som dansklærere ikke vidste, 
hvad de skulle stille op med el-
ler gøre for de børn, der kæmper 
med dyslektiske vanskeligheder i 
folkeskolen«, fortalte Line Ma-
rie Mortensen til folkeskolen.dk i 
sidste uge.

Også forældrene savner 
viden om hjælpemidler
141 forældre har svaret på spørgs-
målene i Jesper Sehesteds under-
søgelse, og også her siger ni ud 
af ti, at de ikke ved nok om de 
forskellige hjælpemidler, som vil 

Ni ud af ti lærere savner viden 
om hjælpemidler til ordblinde
Ni ud af ti lærere siger, at de gerne vil vide mere om hjælpemidler til ordblinde, 
og næsten halvdelen savner tid til at hjælpe elever, der har svært ved at læse 
og stave, viser Jesper Sehested Jensens undersøgelse.
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Ni ud af ti lærere savner viden om hjælpemidler til ordblinde

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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EFTERÅR 19 uger (start august)
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Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

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

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

Vi giver 
aldrig op...

kunne gavne deres børn i skolen 
og hjemme.

»Samlet viser undersøgelsen, at 
der mangler fokus på hjælpemid-
ler til ordblinde. It-rygsækken er 
ikke det eneste hjælpemiddel til 
ordblinde. Der findes mange an-
dre hjælpemidler på markedet til 
at afhjælpe de forskellige former 
for udfordringer, som ordblinde 
og andre med læse- og stave-
vanskeligheder oplever i deres 
hverdag«, sammenfatter Jesper 
Sehested.

Det er ikke usædvanligt, at et 
ordblindt barn også har ordblinde 
forældre, da de ofte arver geneti-
ske anlæg for læsevanskeligheder. 
Det er for eksempel tilfældet for 
26-årige Andreas, som Line Marie 
Mortensen interviewer i sit bache-
lorprojekt.

»Lærerne kan ikke hol-
des entydigt ansvarlige for 

læsevanskelighederne, men i dette 
tilfælde kan de holdes ansvarlige 
for den mangelfulde undervisning, 
da de reducerer Andreas' lærings-
muligheder ved give ham fri eller 
lade ham sidde for sig selv«, skri-
ver Line Marie Mortensen.

Næsten hver  
femte bruger  
aldrig sin it-rygsæk
Også ordblinde har svaret på 
undersøgelsen. 54 procent af dem 
bruger deres it-rygsæk hver dag, 
mens 19 procent bruger den et par 
gange om ugen. 10 procent nøjes 
med et par gange om måneden, og 
hele 17 procent bruger aldrig deres 
it-rygsæk.

»En af grundene kan være, at 50 
procent ikke er tilfreds med deres 
it-rygsæk, og at 90 procent ville 
ønske, at it-rygsækken var anderle-
des«, lyder det fra Jesper Sehested 

Jensen, som refererer til en række 
udtalelser fra undersøgelsen:
•  »Man skulle selv vælge. om det 

skal være en pc eller en tablet«.
•  »At man får det, man vil have og 

har behov for, og at den bliver 
opdateret hele tiden«.

•  »Jeg har en it-rygsæk, men den 
er ikke velegnet til mit job. 
Den er for stor og besværlig at 
bruge«.

•  »Fleksibel og sørge for, man som 
minimum har en computer, der 
kan trække flere programmer 
samtidig, da de forskellige stu-
dier kan have forskellige krav«.

•  »Spørg den enkelte, hvad netop 
de oplever problemer med, og så 
forsøge at finde netop de hjælpe-
midler, der kan afhjælpe dette«.

I alt har 382 ordblinde, lærere  
og forældre svaret på undersøgel-
sen. ■
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Hvad stiller vi op mod ordblindhed?

Af Ulla Lauridsen, Mag.art., 
forfatter til »Lær dit ordblinde 
barn at læse« 

Ordblinde børn har i princippet 
ret til at blive hjulpet i deres skole, 
men i praksis er indsatsen util-
strækkelig. Der findes nogle 
gode tilbud rundt omkring 
i landet, men selv de bedste 
tilbud er tidsbegrænsede – 
det er ordblindhed desværre 
ikke.

Det korte svar er alt for 
lidt. Læser man beretninger 
fra forældre til ordblinde 
børn på for eksempel Face-
book, er det tydeligt, at ind-
satsen er præget af uvidenhed 
og opgivelse. Nogle skoler 
og kommuner gør ingenting, 
mens andre gør et behjertet 
forsøg. Det generelle billede 
er dog for lidt og for sent.

Amerikansk forskning 
– fra bl.a. The Yale Center 
for Dyslexia & Creativity – 
viser, at ordblinde børn kan 
lære at læse lige så hurtigt og 
præcist som andre børn, hvis 
indsatsen er den rigtige og 
bliver ved længe nok.

I Danmark sker der dét – på de 
gode skoler – at ordblinde børn 
lærer de rigtige afkodningsstrate-
gier i et »forløb«, der måske er på 
tre lektioner om ugen i tre måne-
der. De rykker gevaldigt, og så 
konstaterer og dokumenterer man 
glad, at børnene er gået fra lix xx 
til lix yy, og har »knækket læse-
koden« – og så bliver de overladt 
til sig selv igen. De er stadig ikke 
på alderssvarende niveau, men 
det opfattes som helt accepta-
belt og forventeligt, fordi de jo er 

ordblinde. Indsatsen kan desværre 
ikke fortsætte, for der er andre, der 
står i kø til det samme forløb. Ofte 
går afkodningsstrategierne i glem-
mebogen igen, fordi børnene ikke 
længere bliver støttet i at bruge 
dem.

Børnene får en IT-rygsæk, men 
de fleste steder overlades det til 
dem selv og deres forældre at finde 
ud af, hvordan den skal indstilles 
og bruges. Kun få lærere ved noget 
om formålet med den, og de fleste 
understøtter derfor ikke brugen af 
den.

Sådan halter børnene igen-
nem skolen, typisk med stor støtte 
fra deres fortvivlede forældre. 
Mange forældre vælger at be-
tale for et ophold på ordblinde-
efterskole, og det rykker også. 

Ordblinde- efterskolerne løfter 
typisk deres elever to-tre læringsår 
på et år. Det er ganske impone-
rende, men da de ordblinde børns 
skolegang har været så dårlig, kom-
mer de stadig ikke på niveau, og 
mange går ikke til afgangseksamen. 

Jamen, hvad så?
Det, der bør ske, er, at 

ordblinde børn får intensiv, 
målrettet læsetræning i en 
halv til en hel time hver dag. 
De skal læse sammen med 
en voksen, der kender af-
kodningsstrategierne og kan 
coache dem i at bruge dem 
rigtigt. Dét virker.

Når man så har fået styr 
på læsning af danske ord, 
og læser dansk nogenlunde 
ubesværet, skal man i gang 
med engelsk, som i forhold 
til dansk er endnu mindre 
lydret og derfor svært at 
læse. Det er naturligvis et 
andet sæt af afkodnings-
strategier, der skal bruges 
her. Og så er der tysk, som 
heldigvis er mere lydret.

Jeg kan faktisk godt se, 
at denne indsats næppe no-
gensinde kommer til at fin-

de sted i skolen, og derfor er min 
opfordring til alle forældre til ord-
blinde børn, at de varetager spe-
cialundervisningen selv. Hver dag 
i tre kvarter, måned efter måned, 
år efter år. Vanskeligheden be-
står i, at forældre jo altid har ’læst 
med’ deres ordblinde børn uden 
den store effekt, og det skyldes, at 
ordblinde børn skal lære at læse 
på en helt anden måde end andre 
børn – det sker ikke spontant, men 
via et mere bevidst analysearbejde. 
Det er derfor helt nødvendigt, at 

Hvad stiller vi op  
mod ordblindhed?

ISBN: 978-87-92625-90-8  

Lær dit ordblinde
Ulla Lauridsen

Ravnerock
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Har I et barn, der ikke kan læse? Har I mistanke om, at han eller hun er ord-
blind? Synes I ikke, der bliver gjort noget – eller nok – henne i skolen?
 
Jeg ved præcis, hvordan I har det. Jeg stod i samme situation med vores søn 
for tre år siden, og min mand og jeg besluttede at tage hånd om situationen 
selv.
 
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.
 
Den fortæller hvad ordblindhed egentlig er, og beskriver i praktiske detaljer, 
hvordan I selv kan hjælpe jeres barn til at lære at læse. Mit budskab er, at 
helt almindelige forældre kan gøre en enorm forskel.
 
Desuden tips om hjælpemidler, webressourcer og andre bøger, I kan læse.

Bogen er udgivet med støtte fra 

MV-NORDIC
Learning made easy

barn at læse
Ravnerock
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Hvad stiller vi op mod ordblindhed?

Boulevarden 48     DK - 7100 Vejle     tel: 72 16 26 16
info@campusvejle.dk     www.campusvejle.dk/vuc

ORDBLIND?

• Små hold

• Dansk 3 timer om ugen

• Undervisning dag eller aften

• Gratis test

• Gratis undervisning

• Brug af computer til læsning og stavning

YDERLIGERE INFORMATION: 
kontakt Marianne Møller 
mhm@campusvejle.dk eller 
ring 76 43 61 76

Undervisning for voksne i Vejle

Ordblindetræning.dk 
v/ Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere

Ordblindetræning.dk har tre kerneydelser: 

-  Vi udreder læse- og stavevanskeligheder og tester børn og unge 
for ordblindhed 

-  Vi afholder weekendkurser (eneundervisning) for ordblinde børn 
og unge, hvor barnets forældre også deltager. 

-  Vi afholder kurser for lærere i vores materiale: ”Fonologik”.

Mikael Højbjerg    Thomas Mose

Ordblindetræning.dk 
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg N 
Tlf. 30 63 78 04

Ny afdeling i København:  

Nytorv 9, 1450 København.  

Også mulighed for læsevejledere  

på Fyn samt i Nordjylland.  

Kontakten her foregår  

via mail eller tlf.

forældrene kender de afkodnings-
strategier, der skal bruges.

Det, jeg selv gjorde, var at lave 
et undervisnings-forløb baseret på 
VAKS-materialerne fra Gyldendal 
(særligt uddannelsesmateriale til 
ordblinde, red.) for min søn, og på 
den måde lærte jeg afkodnings-
strategierne sammen med ham. 
Hen ad vejen fandt jeg så på et 
par stykker mere og sorterede de 
mindst brugbare fra.

Ordblinde børn har svært ved at 
lære fremmedsprog, og det fører 
ofte til, at de fritages for tysk. På 
mange særlige tilbud til ordblinde 
børn er der også droslet stærkt 
ned for engelsk til fordel for flere 
dansktimer, og det afspejler igen, 
at forventningerne er meget små, 
og at ingen forudsætter, at de ord-
blinde børn skal have en gymna-
sial uddannelse.

Men ordblinde børn kan sagtens 
blive dygtige til fremmedsprog, i 
hvert fald mundtligt, og kan man 

forstå og tale engelsk og tysk, kan 
man benytte sig af tekst-til-tale- og 
dikteringssoftware, selvom man 
måske aldrig bliver nogen ørn til 
at stave på de pågældende sprog. I 
den forbindelse ville jeg ønske, at 
skolerne supplerede den tekstbase-
rede undervisning med en lyd-og-
billedbaseret indlæring som den, 
Rosettastone tilbyder. Det er IT-
baseret undervisning, hvor eleven 
i sit eget tempo lytter til fremmed-
sproget, gentager det sagte og klik-
ker på et billede, der repræsenterer 
sætningens indhold. Alle forældre 
hjælper deres ordblinde barn – el-
ler børn – og de bruger al den tid, 
der ikke er ressourcer til at sætte 
ind i skolen. De kompenserer ved 
at hjælpe med lektierne og læse 
højt for barnet, men de færreste 
formår at afhjælpe det egentlige 
handicap.

Jeg drømmer om, at aftensko-
lerne begynder at afholde kurser i 
læseundervisning for forældre, så 

de kan lære, hvordan de mest hen-
sigtsmæssigt »læser med« deres 
ordblinde børn. Det er faktisk ikke 
raketvidenskab – slet ikke. Det 
handler om at blive opmærksom 
på, at mange af bogstaverne har 
flere lyde – i’et i ’fis’ og ’fisk’ lyder 
for eksempel slet ikke ens – hvor-
dan man deler i stavelser, hvordan 
man læser konsonantklynger, hvor-
dan man kan tage forstavelser af 
ordet og andre nogenlunde lav-
praktiske ting. Et barn, der får den 
bevidsthed og de redskaber, kan 
lære at læse sikkert og hurtigt, hvis 
træningen er daglig og varer ved.

Ordblinde børn har i princip-
pet ret til at blive hjulpet i deres 
skole, men i praksis er indsatsen 
utilstrækkelig. Der findes nogle 
gode tilbud rundt omkring i landet, 
men selv de bedste tilbud er tids-
begrænsede – det er ordblindhed 
desværre ikke. ■
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2 år med et liv som ordblind

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

· 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

Af Jesper Sehested Jensen,  
Etlivsomordblind.dk 

Etlivsomordblind.dk så dagens lys 
første gang for to år siden. Nu er 
siden vokset til over 225 artikler 
om livet med ordblindhed. Alle 
de artikler bliver besøgt af over 
200 mennesker hver dag, det er vi 
meget stolte af! 

Ligesom med ordblindhed, har 
det ikke altid været en let vej. Der 
har været mange bump på vejen, 
nogle så store, at de har været tæt 
på at ødelægge bilen totalt. 

Heldigvis er det ikke kommet så 
vidt, og en af dem, der har en me-
get stor del i det, er Oak Founda-
tion Denmark. Uden den økonomi-
ske støtte vi har modtaget herfra 
ville Etlivsomordblind.dk været 
nødsaget til at lukke. Nu kan vi i 
stedet arbejde videre med hjem-
mesiden det næste år og vise at 
ordblinde kan tilbyde lige så meget 
som alle andre! 

Hvis du vil vide mere om emnet 
så kig forbi hjemmesiden og læs 
mere om livet med ordblindhed. ■

2 år med et liv som ordblind
Hjemmesiden Etlivsomordblind.dk kan fejre 2 års fødselsdag.  
Hjemmesiden rummer 225 artikler og er sikret livet et år endnu,  
med et legat på 245.000 kr. fra Oak Foundation Denmark. 
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Find fem fejl!

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

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

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

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

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

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

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)

Viden til gavn
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 72 42 37 00
E-mail:  Lisbeth Tuxen 

list@socialstyrelsen.dk 
www.socialstyrelsen.dk/ 
handicap/ordblindhed

Ministeriet for 
Børn og Undervisning  
og Ligestilling
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 København K
 Telefon: 33 92 50 00
 E-mail: uvm@uvm
 www.uvm.dk

Ordblinde/Dyleksi
foreningen i Danmark 
 Blekinge Boulevard 2 
 2630 Taastrup
 E-mail: kontor@ordblind.org
 www.ordblindeforeningen.dk

Find  
fem fejl!
Det gælder bare om  
at komme i gang  
med at lede!

Herunder ser du to næsten ens billeder,  
men det nederste er lidt anderledes. 

Kan du mon finde de 5 fejl?
Har du lyst til at være med i konkurrencen om at vinde en børne-
bog, som er skrevet af Rebecca Bach-Lauritsen – »Veronika lyder 
som harmonika«, så send svaret samt dit medlemsnummer til 
kontor@ordblind.org, så trækker vi lod blandt de rigtige svar, og 
DU kan blive den heldige vinder ☺
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Håndsrækning fra ordblind til ordblind

Af Marie Louise Meyer 

»Hvis jeg bare kan hjælpe ét barn 
videre, er det stort. For når for-
ældrene ringer til os, er det ofte 
sidste udkald,« siger Birte. Det 
var det også for Birte, da hun 
første gang kontaktede Ordblin-
deforeningen. Hun havde brug for 
rådgivning til, at få de hjælpemid-
ler hendes yngste, ordblinde søn 
manglede i folkeskolen. Forenin-
gens arbejde inspirerede Birte, 
som i dag er rådgiver og formand i 
Københavnskredsen. 

Egne erfaringer  
styrker rådgivning 
Birte ved fra egen krop, hvad det 
vil sige at være ordblind. Hun har 
hele livet haft læsebesvær, men 
blev først konstateret ordblind i 
en alder af 45 år. Desuden er hun 
mor til tre ordblinde børn og har 
derigennem mange erfaringer 
med forældrerollen. De erfaringer 
bruger hun i sin rådgivning for 
Ordblindeforeningen. 

»Det første jeg spørger forældre 
om, er om de selv er ordblinde. For 
der er selvfølgelig også forældre, 
som ikke har ordblindhed. Så kan 
det være svært at forstå, hvordan 
det er at være ordblind. Så må 
man tage en lille sludder med dem 
om, hvordan det egentlig er,« siger 
Birte. For de forældre som selv er 
ordblinde, opstår der ofte nogle 
helt andre problemer. 

»Mange gange vil forældrene 
ikke indrømme, hvis de selv er 

ordblinde. Det vil de ikke fortælle 
deres børn, og det er jo sådan lidt 
fjollet,« siger Birte. Hun synes 
det er ærgerligt, da det er en stor 
styrke, at kunne sætte sig i barnets 
sted. Det tager Birte gerne fat på 
når hun rådgiver, hun mener nem-
lig det er helt afgørende at være 
åben om ordblindhed både for for-
ældre og børn. 

Det skal være  
sjovt at lære 
»Der er mange forældre der 
siger, at de sidder hver weekend, 
5- 6timer og læser bøger med bar-
net, og så kan de alligevel ikke hu-
ske noget af det mandag morgen. 
Så spørger jeg: Hvorfor går i ikke i 
biografen, eller går ud og tager en 
fodboldkamp?« siger Birte. 

Birte har med sin yngste søn 
lært, at det ikke motiverede ham, 
at sidde flere timer med de skole-
bøger han ikke forstod. Han kunne 
derimod helt frivilligt bruge flere 
timer på at læse nyheder om fod-
bold. Den erfaring bruger hun i sin 
rådgivning med andre forældre. 
Her opfordrer hun dem til at finde 
ud af, hvad der interesserer deres 
barn og arbejde ud fra det. Hun 
mener, der er større chance for 
succesoplevelser, hvis de har det 
sjovt, mens de lærer. 

Det er stort  
at hjælpe bare ét barn 
For mange børn giver det også 
sociale udfordringer at være 
ordblind. Birte lægger derfor stor 

vægt på, at forældrene skal støtte 
og styrke børnenes tro på dem 
selv. Hun oplever, at mange af 
de forældre der henvender sig til 
foreningen er bekymrede. 

»Jeg siger altid: Tag det stille og 
roligt, for de skal nok få det lært. 
Det tager måske bare lidt længere 
tid,« siger Birte. Hun synes det er 
vigtigt at huske, at når man halter 
et sted, er man ofte dygtig til noget 
andet. Hun påpeger desuden, at der 
er mange ting i skolen, man kan 
være god til ikke mindst at være 
en god kammarat. Med arbejdet 
for ordblindeforeningen har Birte 
mulighed for at gøre en forskel i 
mange familier, og det giver hende 
stor glæde. ■

Håndsrækning fra  
ordblind til ordblind 
Ordblindeforeningen hjalp Birte med gode råd til hendes yngste søn.  
I dag er hun selv engageret som rådgiver og formand i Københavnskredsen 

Birte Jensen
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EDA Ungelejr 2016

EDA Ungelejr 2016

FIRST ANNOUNCEMENT 

Following the success of Youth camps in England and Germany, EDA 

has the pleasure of announcing an international youth camp (Youth 

aged 18-28 years) for European youth with dyslexia. This time it will be 

held Between July 24 and July 30, 2016 in Malta. 

 
Here are some of the events we have planned: 

This youth camp intends to provide the context for European Youth (from all over Europe) with 

Dyslexia to come together. We want to again give youth the 

possibility to improve their knowledge of English and give them 

confidence in communicating in English.  Youth will have the 

opportunity to share their experiences in a supportive setting and 

get the chance to make international friends. 

Youth will have the opportunity to participate in workshops. The 

theme of these workshops will be building our self-confidence and self-esteem. The programme 

includes exploring the islands of both Malta and Gozo as well as free 

time for swimming and relaxation. In the evenings youth will spend time 

together with barbecues on the beach, playing board games, film fora 

and free time.  English will be the language in use during workshop and 

free time. Cost of the week (Excluding travelling to and from Malta) will 

be 350 euro. Further details will be provided by February 2016.  

 

I am really looking forward to next year, when I hope to see familiar faces 

and also new faces in the project. I hope the experience this project has 

given me, will in the future give others the same and will continue to grow 

as a project. I’ve learnt to roll my “r’s”, putting “li” at the end of each word 

to make it sound Swiss and to communicate with actions. It just shows that 

an international week like this, language barriers do not stand in the way of 

true friendships.   

Emily from London, participant in the 2015 Germany Youth Camp 

 

The Malta Dyslexia Association 

January 15, 2016 

På ungdomssiden sker der også 
noget i 2016. 

Fra den 24. juli til den 30. juli 
arrangerer EDA en europæisk ung-
domslejr. Det kommer til at foregå 
på Malta. 

Alderskravet er 18 til 28 år og det 
fælles sprog bliver engelsk.

NB: Udgifterne er for egen regning.

Invitationen ses her nedenfor.

For yderligere info gå ind på  
vores hjemmeside: www. 
ordblindeforeningen.dk – se under 
Foreningen/Udvalg/EDA ■
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Hvorfor er jeg ikke som de andre?

Af Camilla Severinsen

Det er svært at skille sig ud. Sær-
ligt børn og unge kæmper hele ti-
den for at passe ind og ikke stikke 
for meget ud. Mange bliver især 
mobbet, når de ikke kan læse og 
skrive på samme niveau som deres 
kammerater. Problemet sættes 
under lup i nyt samarbejde mellem 
Ordblinde / Dysleksiforeningen i 
Danmark og designeren Camilla 
Severinsen. 

Det nye samarbejde indebærer, 
at designeren Camilla Severin-
sen donerer noget af 
sit overskud fra salg 
af Alfabet-plakater og 
speciallavede navne-
plakater til ungdomsaf-
delingen hos Ordblinde 
/ Dysleksiforeningen. 

»Man kan godt følge 
sine drømme og inte-
resser, selvom man må-
ske ikke lige læser og 
skriver ligeså godt som 
sidemanden i skolen. 
Det er vigtigt, at man 
ikke tror, man er en 
fiasko, eller at man er 
dum af den grund. Man 
lærer måske bare på en 
anden måde – og det 
synes jeg, der mangler 
fokus på,« siger Ca-
milla Severinsen. 

Camilla Severin-
sen er en nyuddannet 
grafisk designer med et nystartet 
design-studie i Kødbyen i Køben-
havn. Her designer hun sine egne 
plakater og grafiske løsninger med 
fokus på bl.a. børn og unge. 

Camilla Severinsen tog kontakt 
til Ordblinde / Dysleksiforenin-
gen, da hun selv i sin egen familie 
har flere familiemedlemmer med 
ordblindhed. Her har hun oplevet, 
hvor svært de har haft det i skole-
tiden og senere hen til tider også 
på arbejdspladsen. Men de er alle 
gode eksempler på, at man sagtens 
kan være ordblind og forfølge sine 
drømme og nå sine mål.

»Det har ikke altid været lige let 
for dem. Og noget, der særligt har 
været en udfordring for dem er, at 
vores samfund måske af og til hur-

tigt dømmer folk, der ikke lige kan 
skrive eller formulere sig så godt 
som andre på skrift. Og det vil jeg 
gerne skabe øget fokus på. Jeg vil 
derfor forsøge at præge samfundet 

så meget, som jeg nu kan, via mit 
arbejde i min lille virksomhed,« 
siger Camilla Severinsen. 

Formand for Ordblinde / Dys-
leksiforeningen i Danmark Erik 
Rasmussen siger:

»Vi forsøger hele tiden at skabe 
øget opmærksomhed omkring 
ordblindhed i Danmark og punk-
tere mange af de myter, der har 
hersket og hersker. Vi er kommet 
utroligt langt i Danmark, men der 
er stadig potentiale for forbedring. 
Særligt omkring børn og unge, da 
deres selvtillid og selvværd bliver 

præget af hvordan de 
klarer sig i skolen«, 
siger Erik Rasmus-
sen. 

Samarbejdet løber 
hele 2016 og over-
skuddet fra Camilla 
Severinsens salg af 
plakater vil gå direkte 
til ungdomsafdelingen 
hos Ordblinde/Dys-
leksiforeningen. Bl.a. 
skal midlerne give 
foreningens børn og 
unge lidt ekstra øko-
nomisk støtte så den 
årlige sommerlejr kan 
finde sted. 

Plakaterne kan 
købes ved at kontakte 
Camilla på mail@ca-
millaseverinsen.dk. 

Camilla deltager i 
løbet af 2016 på flere 

designmarkeder med sine plakater 
og åbner yderligere op for salg af 
plakaterne på sin egen webshop 
www.threescoops.dk, i løbet af 
foråret. ■

Hvorfor er jeg ikke som de andre? 
Mange børn og unge bliver mobbet eller føler sig udenfor, når de har svært ved at læse 
og skrive. Og mange mister derfor troen på sig selv og egne evner, hvilket risikerer at 
præge dem i deres voksenliv også. Et nyt samarbejde sætter fokus på at bryde tabuet 
omkring børn og unge med ordblindhed.
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

GRAT IS 

ORDBLINDET EST  

OG -UNDERVISNING

Der er hold både formiddag, eftermiddag og aften 
på vores afdelinger i:

ESBJERG     GRINDSTED     VARDE     VEJEN

På VUC Vest kan du få et:

Læs og se mere om O-Card på:
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Læse- og skriveteknologi
Læring og inklusion i skole og uddannelse
Børn, unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder

National og international viden og praksis

Pædagogisk og didaktisk anvendelse

Computere, tablets og smartphones

Ordblinde og it-konferencen 2016
28. april kl. 9 –16 på Comwell i Kolding

Konference om brug af læse- og skriveteknologi til børn, unge og voksne fra grundskole, 
over ungdoms- og erhvervsuddannelser til voksen- og videregående uddannelser.

Hovedemnerne for konferencen er: 

• Pædagogisk/didaktisk anvendelse af teknologi i forskellige undervisningssituationer
• Organisatorisk og konkret implementering på uddannelsesområdet

Pris: 1875 kr. inkl. moms (1500 kr. + moms)
Tilmeldingsfrist: 1. april 2016

konferencer.au.dk/ordblindeogit2016
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Horsens-drenge vinder pris for opfindelse 

➤

Kilde: Lokalavisen Horsens

William Nyby Peder-
sen, Kristoffer Strube og 
Alexander Gram Jensen, 
der går i 2.g. på Learn-
mark Gymnasium HTX 
i Horsens, har for anden 
gang vundet en pris for at 
have udviklet et program, 
SubReader, der kan læse 
undertekster højt. Det oply-
ser Learnmark Horsens i en 
pressemeddelelse.

I november 2015 blev de 
belønnet med førsteplad-
sen på 10.000 kroner i Da 
Vinci-konkurrencen ved 
Danish Entrepreneurship 
Award 2015. Nu to måneder senere 
har de vundet Regionsmesse Øst 
- en innovationsmesse, der blev 
afholdt i Horsens den 19. januar. 
Med denne pris fulgte en check på 
2.500 kroner og en adgangsbillet 
til National Entreprenørskabsmes-
se, der fandt sted i Odense den 11. 
februar.

Ved den regionale innovations-
messe i Horsens, som Learnmark-
drengene vandt, deltog 102 hold 
fra Region Midtjyllands handels-
gymnasier og tekniske gymnasier. 
Op til denne konkurrence havde de 
tre gymnasieelever videreudviklet 
programmet, der kan læse under-
tekster højt. De har blandt andet 
fået sparring af firmaet MV-Nor-
dic, som udvikler it-programmer 
til undervisningsbrug målrettet 
ordblinde.

»MV-Nordic kontaktede os efter 
en omtale af vores opfindelse på 

dr.dk, og vi fik rigtig meget ud af 
vores møde med dem. De fortalte 
os blandt andet om lovgivning 
og krav til denne type software-
programmer og anbefalede os at 
udvikle en app, som kan styre 
programmet«, fortæller Kristoffer 
Strube.

SubReader-gruppen har med 
hjælp fra deres netværk udviklet 
en app til programmet, som de 
havde med til Regionsmesse Øst.

»Vores løsning er med appen 
blevet meget mere brugervenlig, 
og det er nu nemmere at synkro-
nisere billede og oplæsning af 
undertekster – også selv om man 
begynder midt i en film«, fortæller 
Alexander Gram Jensen.

Inden den nationale entrepre-
nørskabsmesse i februar finpud-
sede SubReader-gruppen deres 
forretningsplan, så den stod endnu 
skarpere. Det arbejde kommer 

dem også til gode, når de senere på 
foråret deltager i endnu en konkur-
rence med deres opfindelse, der 
kan hjælpe ordblinde og svagtse-
ende til lettere at kunne følge med 
i underteksterne til film og tv-ud-
sendelser.

»Vi har også tilmeldt os kon-
kurrencen DM Kvalifikation i 
Company Programme, hvor man 
kan kvalificere sig til DM for unge 
iværksættere. Vi glæder os til at 
deltage i endnu en konkurrence og 
håber selvfølgelig på, at vi vinder«, 
siger William Nyby Pedersen i 
pressemeddelelsen fra Learnmark 
Horsens.

Ved den nationale innovations-
messe i Odense den 11. februar 
deltog i alt fem hold fra Learnmark 
Gymnasium HHX og HTX i Hor-
sens. Udover SubReader var det 
fra HHX:
–  Your Cloud, som har idéen til 

en app, der skal gøre arbejds-
gangen lettere, når man skal 
have udbetalt forsikringspenge 
i forbindelse med for eksempel 
brand og tyveri.

–  Team RPL, der er i gang med at 
udvikle en hjemmeside, der skal 
gøre det nemmere at vælge film 
ud fra specifikke søgeord.

–  Midea, som er i gang med at 
udvikle en app, der skal gøre det 
nemmere for eksempelvis iværk-
sættere at idégenerere.

–  Fra HTX deltager holdet bag 
ShowerSaver, som har opfundet 
en app, der kan hjælpe os til at 
spare på vandet, når vi tager 
brusebad. ■

Horsens-drenge vinder 
pris for opfindelse
Ny opfindelse til ordblinde vinder innovationskonkurrence

Alexander Gram Jensen (til venstre), Kristof-
fer Strube og William Nyby Pedersen (til højre) 
fotograferet til Da Vinci-konkurrencen i novem-
ber, hvor de vandt 10.000 kroner for opfindelsen 
SubReader. Foto: Fonden for Entreprenørskab.
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Nedbryder & Entreprenør Jan Møller
Saturnvej 17, 8370 Hadsten 
Tlf. 86 98 19 72 • 40 19 19 72

www.jm-nedbrydning.dk • janmoeller@kabelmail.dk

Nedbrydning • Maskinudlejning • Snerydning • Gravemaskiner
Rendegraver • Jord�ytning • Kloak • Belægning

www.bech-glas.dk

v/ Jørn Stein
Stilbjergvej 43 X
6800 Varde
Tlf. 61 54 11 04

Sydvestjysk Klovpleje

Svendsens Gulvservice ApS  

Nrd Strandvej 119 d • 3150 Hellebæk
Telefon 49 13 92 80 – Mobil 20 15 20 04

www.svendsengulve.dk

Tlf. 38 71 83 96
Hyltebjerg Allé 87 • 2720 Vanløse

Violinbygger
Medl. af mesterlauget

Reparation • Nybygning • Køb • Salg
www.violin.dk
violin@mail.dk
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Ældre og borgere med handicap skal tage et aktivt valg i forhold til digital kommunikation

I dag er danskernes kommunika-
tion med det offentlige digital. De 
fleste danskere er hoppet med på 
den digitale vogn, og for mange er 
Digital Post og digital selvbetje-
ning blevet en helt naturlig del af 
hverdagen.

Men for nogle ældre borgere 
– og for borgere med handicap – 
giver den digitale kommunikation 
anledning til stor bekymring, og 

mange vælger derfor straks at blive 
fritaget. Ifølge Hans Rasmussen, 
der selv er blind, er det dog vigtigt, 
at ældre og mennesker med han-
dicap bliver gjort opmærksomme 
på mulighederne for hjælp til fx 
Digital Post.

»Mange ældre og borgere med 
handicap vil have gavn af rådgiv-
ning fra ligesindede i overvejel-
sen for og imod digitalisering, så 

beslutningen vedrørende digital 
kommunikation med det offentlige 
bliver truffet på et oplyst grundlag. 
Det er min oplevelse, at mange æl-
dre og mennesker, der har et han-
dicap, slet ikke er klar over, hvilke 
muligheder for hjælp til digital 
kommunikation, der faktisk findes 
derude«, siger Hans Rasmussen.

»Før i tiden vidste jeg ikke, hvad 
mine breve indeholdt og måtte 

Ældre og borgere med handicap 
skal tage et aktivt valg i forhold til 
digital kommunikation
I mange år var formanden for Handicaprådet i Gentofte, Hans Rasmussen, 
afhængig af, at andre kom og læste hans post højt for ham. I dag klarer hans 
computer det. Nu opfordrer han til mere dialog, om hvordan digitale værktøjer 
kan give ældre borgere og borgere med handicap mere frihed.
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Ældre og borgere med handicap skal tage et aktivt valg i forhold til digital kommunikation

HF-forløb for ordblinde
Du kan tage en to-årig eller en tre-årig HF og du kan tage enkeltfag.

Undervisningen i dansk og engelsk er tilrettelagt med særlig støtte til 
ordblinde.

Skolen tilbyder test, vejledning og undervisning af specialuddannede 
ordblindelærere. Du kan også søge om en it-rygsæk.

Se mere på vestegnenhfvuc.dk

vente med at finde ud af det, til 
nogen kom forbi og læste brevene 
højt. Nu kan jeg selv ordne mine 
ting og er derfor mere uafhængig. 
Digitaliseringen og teknologien 
kan give folk med handicap nogle 
helt nye muligheder«.

Et spørgsmål om tillid
For nogle borgere er en fritagelse 
fra de digitale løsninger det eneste 
rigtige, men en mulighed kan 
også være at give et familiemed-
lem læseadgang, forklarer Hans 
Rasmussen.

»Karen på 90 år skal ikke nød-
vendigvis investere i en dyr com-
puter, som hun ikke kan finde ud 
af at bruge. I stedet kan hun over-
veje at give sine børn eller børne-
børn læseadgang. Det kan også 
være, at en borger har et handicap, 
som gør, at vedkommende ikke 
benytter en computer, men stadig 
godt kan se det smarte i Digital 

Post-løsningen, og derfor kan få 
gavn af muligheden for at give en 
anden læse- og skriveadgang. For 
mange giver det en tryghed at give 
et familiemedlem læseadgang, 
fordi man på den måde sikrer sig, 
at vigtige breve fra det offentlige 
bliver læst. Det er et helt personligt 
valg at give læseadgang, og det er 
selvfølgelig også et spørgsmål om 
tillid. Ældre og handicappede har 
brug for vejledning om disse mu-
ligheder«.

Rådgivning på baggrund 
af personlige erfaringer 
I samarbejde med Gentofte kom-
mune og Seniorrådet i Gentofte, 
har Hans Rasmussen og Handicap-
rådet taget initiativ til en række 
dialogmøder på borgerservicecen-
tret i Gentofte. Her kan ældre og 
borgere med handicap møde op 
og få rådgivning om Digital Post 
og selvbetjening af personer, som 

står i samme livssituation som dem 
selv.

»Vi vil gerne tale med borgerne 
om fordele og ulemper ved at kom-
munikere digitalt med det offent-
lige. Medarbejderne på landets 
borgerservicecentre kan naturlig-
vis rådgive borgerne kvalificeret 
om de muligheder, digital kommu-
nikation med det offentlige giver, 
men jeg tror, at vi kan bidrage med 
nogle andre perspektiver, på bag-
grund af vores personlige indsigt«, 
siger Hans Rasmussen, der håber 
at andre af landets kommuner i 
fremtiden, vil lave lignende dialog-
møder for ældre og handicappede.
 ■
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10-årig ordblind har forfatterdebut

Af Andreas’ far, Henrik Pedersen 

En levende fantasi og en sprud-
lende fortæller-glæde har fået den 
kun 10-årige Andreas Pedersen til 
at springe ud som forfatter.

Andreas er på forlaget 
 goTeachMe aktuel med serien  
»Arkild«, hvor de første bøger 
netop er udkommet.

Mere er dog i vente. Serien 
kommer i første omgang til at be-
stå af 12 bøger, som også udkom-
mer på engelsk og et par andre 
sprog.

Andreas har det ikke fra frem-
mede. Hans bedstefar Paul Erik 
Pedersen (alias Pollerik), har udgi-
vet sine erindringsbøger på sit eget 
forlag www.goteachme.dk.

»Bedstefar er og har været min 
konsulent i forløbet. Vi er nok lige 
gode om det og sidder altid hos 

bedstefar, når vi finder på«, siger 
Andreas Pedersen. »Men ideen 
til det at skrive og udgive en bog 
tilkommer helt og alene min far, 
Henrik Pedersen. Det var ham, 
som gav mig et skub til at komme 
i gang, og en bog er nu blevet til 
flere«.

Det hele udsprang af, at An-
dreas havde brug for at træne sine 

færdigheder i at læse og skrive. 
Arbejdet har løftet ham. Bøgerne 
er da også tænkt som en hjælp til 
andre børn i samme situation. 

Arkild-seriens fortællinger 
foregår i troldmandsbyen Castle, 
som onde skabninger fra Kraka 
og en hær af Goblin gang på gang 
hærger. I den først bog med titlen 
»Turen til Castle« kommer den 
12-årige Arkild i lære hos trold-
manden mester Loka i Castle.

Alene turen til den truede by er 
mildt sagt lidt af en prøvelse for 
Arkild og hans kusk. En uhyggelig 
skygge følger dem. Og som om det 
ikke er nok, ankommer en skelet 
mand med ravn og le og spærrer 
vejen for dem. Hvad er han nu for 
én, og hvad vil han?

Tingene udvikler sig dramatisk. 
De 9-12 årige læsere kan glæde 
sig til at følge, hvordan Arkild og 

10-årig ordblind fra Viborg  
har forfatterdebut
Andreas Pedersen er fulgt i sin bedstefars fodspor og 
har foreløbig skrevet seks fantasy-eventyrbøger om den 12-årige Arkild.  
Den første bog er nu oversat til engelsk.

 

 
En levende fantasi og en sprudlende fortæller-glæde 
har fået den kun 10-årige Andreas Pedersen fra 
Ravnstrup til at springe ud som forfatter. 

Andreas er på forlaget Books on Demand aktuel med 
serien ”Arkild”, hvor første bog med titlen ”Turen til 
Castle” netop er udkommet. 

Mere er dog i vente. ”Taget til fange” er den næste titel 
i serien og er lige på trapperne. 

Manuskripterne til nummer 3 og 4 er ligeledes færdige 
og den femte er han halvvejs med. Og hvis Andreas 
ellers kan holde dampen oppe, skal serien i første 
omgang ende med at være på 12 titler. 

Andreas har det ikke fra fremmede. Tæt på i Ravnstrup 
bor bedstefar Paul Erik Pedersen (alias Pollerik), som 
har udgivet sine erindringsbøger ”Hanekamp” og 
”Hanegal” på sit eget forlag www.goteachme.dk. 
Bedstefar har været den unge forfatters konsulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi er nok lige gode om det og sidder altid hos 
bedstefar, når vi finder på”, siger Andreas Pedersen. 
Men selve ideen til det at skrive og udgive en bog 
tilkommer helt og alene min far, Henrik Pedersen. Det 
var ham, som gav mig et skub til at komme i gang. 

Det hele udsprang af, at Andreas havde brug for at 
træne sine færdigheder i at læse og skrive. Arbejdet har 
løftet ham. Bøgerne er da også tænkt som en hjælp til 
andre børn. 

Arkild serien er en eventyrlig fantasy-genre, hvor 
fortællingerne foregår i troldmandsbyen Castle, som 
onde skabninger fra Kraka og en hær af Goblin gang på 
gang hærger. Den 12 årige Arkild kommer i lære hos 
troldmand Loka i Castle. 

 
Alene turen til den truede by er mildt sagt lidt af en 
prøvelse for Arkild og hans kusk. En uhyggelig skygge 
følger dem. Og som om det ikke er nok, ankommer en 
skelet mand med ravn og le og spærrer vejen for dem. 
Hvad er han nu for én og hvad vil han? 

Tingene udvikler sig dramatisk. De 9-12 årige læsere 
kan følge, hvordan Arkild og alle de andre troldmands-
lærlinge klarer sig i en eventyrlig fantasyverden, der er 
mættet med farer. Ikke mindst Liva spiller en rolle som 
Arkilds medsammensvorne. 

Forleden læste Andreas op fra ”Turen til Castle” for sin 
klasse 4.Y på Viborg Private Realskole. Det kan næsten 
ikke gå hurtigt nok med at ”Taget til fange” bliver 
udgivet. 

I mange år har børn måttet finde sig i, at voksne har 
skrevet bøger til dem. For eksempel henvender 
bedstefars bøger sig til et publikum, der spænder fra 10 
år og langt op i de voksnes rækker. 

Heldigvis har børn i de seneste år meldt sig på banen. 
Filosofien er, at nye generationer af læsere bedst 
kommer med, hvis jævnaldrende tager dem ved 
hånden. 

Endelig er og bliver bøgerne så flot illustreret af den 
fantastiske dygtige unge tegnetalent, Vilborg 
Albertsdóttir fra Viborg. Hun kommer oprindelig fra 
Island. Andreas er da også vildt imponeret over, så godt 
Vilborg forstår at leve sig ind i hans fantasiverden.  

”Hun SKAL illustrere alle mine Arkild-bøger”, siger en 
stolt Andreas så begejstret. 
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10-årig ordblind har forfatterdebut

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

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

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

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

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

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

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
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

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

 

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

alle de andre troldmands-lærlinge 
klarer sig i en eventyrlig fantasi-
verden, der er mættet med spæn-
ding og farer. Ikke mindst pigen 
Liva spiller en væsentlig rolle som 
Arkilds medsammensvorne.

Forleden læste Andreas op fra 
»Turen til Castle« for sin klasse 
4.Y på Viborg Private Realskole, 

Danmark. Det kunne næsten ikke 
gå hurtigt nok med at få fingrene 
i den næste med titlen »Taget til 
fange«.

I mange år har børn måttet finde 
sig i, at voksne har skrevet bøger 
til dem. For eksempel henvender 
bedstefars bøger sig til et pub-
likum, der spænder fra 10 år og 
langt op i de voksnes rækker.

Heldigvis har børn i de seneste 
år meldt sig på banen. Filosofien 
er, at nye generationer af læsere 
bedst kommer med, hvis jævnald-
rende tager dem ved hånden.

Bøgerne er flot illustreret af den 
fantastiske dygtige unge tegne-
talent, Vilborg Albertsdóttir fra 
Viborg (født og opvokset i Island). 
Andreas er da også vildt imponeret 
over, så godt hun forstår at leve sig 
ind i hans fantasiverden. 

»Hun SKAL illustrere alle mine 
Arkild-bøger«, udtaler en stolt An-
dreas Pedersen så begejstret. ■

 

 
En levende fantasi og en sprudlende fortæller-glæde 
har fået den kun 10-årige Andreas Pedersen fra 
Ravnstrup til at springe ud som forfatter. 

Andreas er på forlaget Books on Demand aktuel med 
serien ”Arkild”, hvor første bog med titlen ”Turen til 
Castle” netop er udkommet. 

Mere er dog i vente. ”Taget til fange” er den næste titel 
i serien og er lige på trapperne. 

Manuskripterne til nummer 3 og 4 er ligeledes færdige 
og den femte er han halvvejs med. Og hvis Andreas 
ellers kan holde dampen oppe, skal serien i første 
omgang ende med at være på 12 titler. 

Andreas har det ikke fra fremmede. Tæt på i Ravnstrup 
bor bedstefar Paul Erik Pedersen (alias Pollerik), som 
har udgivet sine erindringsbøger ”Hanekamp” og 
”Hanegal” på sit eget forlag www.goteachme.dk. 
Bedstefar har været den unge forfatters konsulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi er nok lige gode om det og sidder altid hos 
bedstefar, når vi finder på”, siger Andreas Pedersen. 
Men selve ideen til det at skrive og udgive en bog 
tilkommer helt og alene min far, Henrik Pedersen. Det 
var ham, som gav mig et skub til at komme i gang. 

Det hele udsprang af, at Andreas havde brug for at 
træne sine færdigheder i at læse og skrive. Arbejdet har 
løftet ham. Bøgerne er da også tænkt som en hjælp til 
andre børn. 

Arkild serien er en eventyrlig fantasy-genre, hvor 
fortællingerne foregår i troldmandsbyen Castle, som 
onde skabninger fra Kraka og en hær af Goblin gang på 
gang hærger. Den 12 årige Arkild kommer i lære hos 
troldmand Loka i Castle. 

 
Alene turen til den truede by er mildt sagt lidt af en 
prøvelse for Arkild og hans kusk. En uhyggelig skygge 
følger dem. Og som om det ikke er nok, ankommer en 
skelet mand med ravn og le og spærrer vejen for dem. 
Hvad er han nu for én og hvad vil han? 

Tingene udvikler sig dramatisk. De 9-12 årige læsere 
kan følge, hvordan Arkild og alle de andre troldmands-
lærlinge klarer sig i en eventyrlig fantasyverden, der er 
mættet med farer. Ikke mindst Liva spiller en rolle som 
Arkilds medsammensvorne. 

Forleden læste Andreas op fra ”Turen til Castle” for sin 
klasse 4.Y på Viborg Private Realskole. Det kan næsten 
ikke gå hurtigt nok med at ”Taget til fange” bliver 
udgivet. 

I mange år har børn måttet finde sig i, at voksne har 
skrevet bøger til dem. For eksempel henvender 
bedstefars bøger sig til et publikum, der spænder fra 10 
år og langt op i de voksnes rækker. 

Heldigvis har børn i de seneste år meldt sig på banen. 
Filosofien er, at nye generationer af læsere bedst 
kommer med, hvis jævnaldrende tager dem ved 
hånden. 

Endelig er og bliver bøgerne så flot illustreret af den 
fantastiske dygtige unge tegnetalent, Vilborg 
Albertsdóttir fra Viborg. Hun kommer oprindelig fra 
Island. Andreas er da også vildt imponeret over, så godt 
Vilborg forstår at leve sig ind i hans fantasiverden.  

”Hun SKAL illustrere alle mine Arkild-bøger”, siger en 
stolt Andreas så begejstret. 
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Nordjylland
»Wellness i skoven«
Søndag den 31. januar dannede 
Uhrehøje Huset, Farsø rammen om 
et helt specielt arrangement.

Wella massage & yoga, Hår-
snedkeriet og Matas i Farsø havde 
sat hinanden stævne i en god sags 
tjeneste.

De tre arrangører Annette 
Maigaard, Sussi Nielsen og An-
nette Andreasen havde arrangeret 
en »Wellness-dag i skovens dybe, 
stille ro«.

Velgørenhedsarrangementet 
tiltrak 33 kvinder, som nød godt af 
tre timers selvforkælelse med blid 
yoga, vildmarkskar, hovedbunds-
massage, fodbad, hudanalyse, 
farvning af bryn og vipper, skønne 
kvalitets-plejeprodukter og lækre 
snacks m.m.

Arrangørerne blev meget rørte 
over de 33 deltageres positive 
energi, nysgerrige tilgang og inte-
resse for sagen, da de tre kvinders 
formål med arrangementet var at 
støtte op om og udbrede generel 
viden omkring ordblindhed og 
bedre forholdene for nordjyske, 
ordblinde børn og deres forældre.

Det var med en tåre i øjenkro-
gen at formand Søren Nielsen, 
Ordblindeforeningen i Nordjylland 
modtog en check på 10.500 kr. fra 
de tre arrangører. De havde nemlig 
bestemt, at alt overskud ubeskåret 
skulle gives til Ordblindeforenin-
gen. Som en overraskelse blev 
foreningen også tildelt et beløb på 

Ordblindemesse 
Herning 
Sidst i november 2015 havde Net-
værkslokomotivet sammen med 
VUC og HF i Herning arrangeret 
en messe for mennesker med ord-
blindhed. På messen var der alle 
tænkelige faggrupper, som havde 
forbindelse til ordblinde. Der var 
bl.a. NOTA, Ordblinde efterskoler, 
Nætværkslokomotivet og forskel-
lige IT virksomheder, der arbejder 
med ordblinde programmer, app's, 
caféer m.m.

Der kom mange forældre for at 
høre om mulighederne for at få en 
test. Det var forældre som havde 
mistanke om at deres barn var ord-
blind. Jeg kunne kun anbefale dem 
at gå til skolens leder. 

På messen, der varede fra kl. 16-
20, var der også mange forskellige 
foredrag. Der var bl.a. et oplæg 
ved Christian Fuhlendorf. Han for-
talte hvordan han havde oplevet det 
at være ordblind. Ligeledes viste 
Christian Bock hvad der findes af 
apps, som kunne hjælpe ordblinde.

Det var den første messe af sin 
slags, og den var meget lærerig og 
nyttig. Alle havde en fælles inte-
resse, og der blev givet informa-
tioner på tværs af faggrupper. Jeg 
håber der igen kommer sådan en 
messe, men jeg håber at flere mel-
der sig til at stå på standen, da jeg 
ikke kunne nå at tale med alle.
Anne-Marie Sørensen, Ordblinde-
foreningen, Østjyllands kreds ■

 

1.000 kr. fra Tømrerfirmaet Tyge 
Tolstrup, Farsø.

Det er derfor med stor taknem-
lighed vi nu i Ordblindeforenin-
gen i Nordjylland skal i gang med 
forberedelser til et arrangement for 
ordblinde børn og unge, så vi kan 
opfylde arrangørernes ønske.

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 ■

Bornholm
Den 4. november blev en 
lærerig eftermiddag på 
Kommunikationscentret. 
 Ordblindeforeningen på Born-
holm og Kommunikationscentret, 
havde i samarbejde og med støtte 

Nyt fra kredsene 
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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

fra Aftenskolen for Specialunder-
visningen inviteret alle lærerne og 
især specialskolelærerne, ord-
blinde og forældre, til et møde med 
Birgit Dilling Jandorf fra »Huset 
Jandorf«. 

Anledningen var at fortælle om 
den nye Ordblindetest.

Der var mødt lidt over 20 per-
soner. Og det lyder måske ikke af 
så meget, men til gengæld var der 
mange »fagfolk«, der havde en stor 
spørgelyst, som viste deres store 
interesse for testen..

Ikke alle var lige begejstrede 
over testen, men man enedes om, 
at det var et stort skridt i den rig-
tige retning.

Nu er spørgsmålet bare, hvad 
man vil gøre, når man har fundet 
en ordblind elev. Hvad har man i 
skolevæsenet råd til at sætte ind, 
og hvad vil man foretage for at 

dygtiggøre lærerne. Det bliver et 
langt træk, men det kan så spare 
samfundet for enormt mange 
penge, – og ikke mindst spare de 
ordblinde for mange nederlag i 
tiden fremover. 

Birgit forklarede på en meget 
professionel og klar måde om det 
nye værktøj, til at hjælpe de ord-
blinde med. Et værktøj som bety-
der at ordblinde derved kan blive 
hjulpet til et bedre liv.

Nu må vi alle arbejde for at nå 
det næste mål; som må være at 
lave en handlingsplan, der er ens 
for hele landet, og som ikke er 
afhængig af om der i den enkelte 
kommune er økonomi til at hjælpe.

Det var et lærerigt foredrag, 
synd for dem som ikke var der.

Tom West, formand for  
Ordblindeforeningen  

på Bornholm ■

Rettelser vedr. blad 4-2015 side 26: Der skulle havde stået 2016 og ikke 2015.
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De for-
tjener 
en rose!
Vi vil gerne uddele tre roser, nem-
lig én til hver af følgende personer: 
Annette Maigaard, Wella massage 
& yoga, Sussi Nielsen, Hårsnedke-
riet og Annette Andreasen, Matas 
i Farsø.

Ordblindeforeningen i Nordjyl-
land skylder dem en stor tak for 
deres imponerende indsats for ord-
blinde – både i form af deres ønske 
om at støtte op om udbredelsen 
af generel viden om ordblindhed 
og deres spændende arrangement 
»Wellness-dag i skoven« i Uhre-
høje Huset i Farsø.

Vi er dybt taknemlige for den 
flotte donation, som efter deres 
ønske skal anvendes til gavn for 
nordjyske, ordblinde børn og unge!

Ordblindeforeningen  
i Nordjylland


