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Bestyrelsens årsberetning
og tilmelding til feriekoloni
Læs bestyrelsens årsberetning om de forskellige udvalg,
kurser samt donationer. HUSK tilmelding til feriekolonien i uge 30 efter først til mølle. Tilmeldingen åbner
den 22. marts.
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i i Danmark
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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 man-tirsdag og torsfredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 12.30-15.00.
OBS: Telefonerne er lukket om onsdagen.
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.
Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig
ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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HUSK!
Sidste frist for indlevering af indlæg
til Ordblindebladet 2/2017 er:

7. april 2017

Sidste frist for indlevering af indlæg
til Ordblindebladet 3/2017 er:

7. juli 2017

Ordblindebladet modtager gerne
indlæg fra vores læsere og andre
med interesse for ordblindhed.
Meget gerne på e-mail:
kontor@ordblind.org, men selvfølgelig
også indlæg skrevet på maskine, indtalt
på bånd eller håndskrevet.
Husk, at der også gerne må være
illustrationer eller billeder med.
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Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark

I det sidste halve år af 2016 har
Politiken bragt to artikler. De er
skrevet af unge mennesker med
ordblindhed, der føler, at de bliver
stigmatiseret, når de ikke kan
stave. Begge artikler handler om
forholdet mellem ordblindhed og
intelligens. Der eksisterer stadig
nogle meget grove fordomme om
mennesker, der ikke kan stave.
»Jeg er så træt af, at folk sætter lighedstegn mellem stavning
og intelligens, for det hænger ikke
sammen. Jeg er selv ordblind, og
jeg tror godt, jeg ved, hvorfor vi
bliver stemplet som dumme« skiver Clara Nolin Frederiksen 9. kl. i
Politiken den 26. dec. 2016.
Vi har set, hvordan Karsten
Lauritsen er blevet hængt ud, fordi
han som skatteminister har skrevet
nogle korte beskeder på Facebook
med komma- og stavefejl. Men
han er sammen med mange andre
et bevis på, at man godt kan få
høje stillinger i samfundet uden
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at kunne stave perfekt. Vi bruger
enhver lejlighed til at slå fast, at
der ingen sammenhæng er mellem
evnen til at stave og så intelligens.
For at understrege dette kan
der nævnes mange andre kendte
personligheder som f. eks. Bubber,
Ghita Nørby, Thomas Blachmann
og Poul Elstrøm. Vi ved, at Albert
Einstein var et genialt menneske
med ordblindhed. Der kan nævnes
mange andre kendte og kreative
mennesker med ordblindhed som
f.eks Tom Cruise, Pablo Picasso og
John Lennon.
Mennesker med ordblindhed
er lige så intelligente og uintelligente som resten af befolkningen.
Der findes ordblinde, som er sent
udviklet, der findes ordblinde med
motoriske vanskeligheder, og der
findes ordblinde, som er meget
kreative og begavet. I skolen lægges, der naturligt nok, megen vægt
på at kunne læse og skrive, men
når en elev forlader skolen får hun/
han mulighed for at udfolde andre
evner. De 10 år i skolen kan være
den værste tid for mennesker med
ordblindhed.
Jeg fortæller selv tit historien
om Klods Hans af H.C. Andersen.
I kender historien: Klods Hans vil
sammen med de andre brødre op
og fri til prinsessen, men hans far
siger nej til at støtte ham, for han
kan jo ikke læse, så det nytter ikke
noget. Klods Hans har dog mod
på tilværelsen og han er kreativ,
så han giver ikke op. Han tør tage
chancen, når den er der, og derfor
får han prinsessen.
Det er vigtigt at kunne læse,
men livet drejer sig om meget
andet. Hvordan du vil leve livet
er dit valg. Læsning og skrivning
er en biting. I dag kan du få hjælp
til læsning og skrivning, så det er
ikke det, der begrænser dine muligheder for et godt liv.
■

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn256 A
Kongevejen
Socialstyrelsen
2830 Virum
Edisonsvej
Telefon:18,
451.11sal41 81
5000
Odense
C
E-mail: dvo@dvo.dk
Telefon:
72
42
37 00
www.dvo.dk
E-mail: Lisbeth Tuxen

Undervisningsministeriet
list@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk/
Frederiksholms Kanal 2
handicap/ordblindhed
1220 København K

Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Ministeriet for
Danmarks
Børn og Undervisning
(DBB)
Blindebibliotek
ogTeglværksgade
Ligestilling 37

Frederiksholms
Kanal
2100
København
Ø 12
1220
København
K
Telefon: 39 13 46 00
Telefon:dbb@dbb.dk
33 92 50 00
E-mail:
E-mail: uvm@uvm
www.dbb.dk
og www.e17.dk
www.uvm.dk
(netbibliotek)

KLO –
Kultur- og Litteratur
Orientering for
Nota
læse-handicappede
– Nationalbiblioteket
Torvegade
1 • 6600 Vejen
for mennesker
Telefon:
75 36 med
31 78
læsevanskeligheder
E-mail:
klo@klo.dk
Teglværksgade 37
www.klo.dk
2100 København Ø

Lydbogsforlaget
Telefon: 39 13 46 00
INFOKO
E-mail: biblioteket@nota.nu
www.nota.nu 24
Jernbanegade
www.e17.dk
6270
Tønder
(netbibliotek)
Telefon:
74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/DysleksiOrdblinde/Dyleksi
i Danmark
foreningen
foreningen
i Danmark
Kløverprisvej 10 B

Blekinge
Boulevard 2
2650
Hvidovre
2630
Taastrup
E-mail:
E-mail: kontor@ordblind.org
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindeforeningen.dk

Årsberetning 2016

Årsberetning 2016
Af bestyrelsen for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark
År 2016 har været et godt år for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark. Der har været mange
gode aktiviteter arrangeret af
bestyrelsen, de enkelte kredse,
udvalg og sekretariatet. Men det
vigtigste er de mange nye rådgivere og bisiddere, som vi har fået
tilknyttet foreningen. De mange
møder vi har haft sammen med
Netværkslokomotivet har også bevirket, at foreningen er gået meget
frem i medlemstal. Vi har nu over
1700 medlemmer. Så mange medlemmer har vi aldrig haft før.

Vi var så heldige at blive nævnt
i DR's tv-avis. Nogle unge mennesker fra Esbjerg har udviklet en
app, SubReader, der kan oplæse
undertekster fra film. Deres app
blev præsenteret på feriekolonien,
hvilket blev vist på DR.
I de 6 år foreningen har afholdt
feriekoloni, har det været en stor
succes.

DU – Dysleksi Ungdom

Igen i år afholdt DU – Dysleksi
Ungdom en ungdomslejr. Lejren
blev afholdt på Ordblindeefterskolen Vrigsted Efterskole. Lejren
indeholdt samtaler i små grupper,
oplysninger om ordblindhed og
hjælpemidler samt tid til hyggeligt

Centeret blev organiseret i samarbejde med Hovedstadens Ordblindeskole og publikum var fagpersoner og kommunalt ansatte.
Netværkslokomotivet arrangerede en stor messe i Fredericia, hvor
Ordblindeforeningen deltog med
en bod, og to repræsentant fra DU
holdt foredrag.

Politisk udvalg

Politisk udvalg har diskuteret
mange forskellige emner, herunder: Digitale hjælpemidler til VUC
ved delprøverne. Den nye risikotest for ordblindhed. Folkeskolereformen og de forskellige opfølgninger af love, bekendtgørelser og
vejledninger, som er kommet til
efter reformen trådte i kraft i 2014.
I den nye folkeskolelov kommer
der to paragraffer specifikt om
ordblindhed. Udvalget har skrevet
brev til undervisningsministeriet
og til folketingsmedlemmer. Ordblindeforeningen er nu kommet
på listen over høringsberettigede.
Når der skal udformes nye love og
vedtægter vil Ordblindeforeningen automatisk få mulighed for at
udtale sig.

Bladudvalg

Feriekoloni

Ordblindeforeningen har afholdt
en feriekoloni på Nislevgård
Efterskole ved Otterup. I 2016 var
der 140 personer, som ønskede at
komme med på feriekolonien, men
der er kun plads til 70 børn og
deres forældre og 8 frivillige fra
Ordblindeforeningen. Ved denne
feriekoloni var der lagt vægt på
at oplyse både forældre og børn i
brugen af de digitale hjælpemidler.

samvær med hverandre. Tre unge
fra DU har i september deltaget i
det nordiske møde i Oslo.

Arbejdsmarksudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget har arrangeret 3 messer: en i Aalborg,
en i Bella Centret i København og
en i Fredericia. Messen i Aalborg
var organiseret af lokalforeningen
i Nordjylland og giver altid mange
nye medlemmer. Messen i Bella

Der udkom 4 udgaver af Ordblindebladet i 2016. Udover artikler
om foreningens aktiviteter, har
der været artikler om nye tiltag og
tilbud for ordblinde. Bladet har i
år indeholdt både annoncer som
vedrører ordblindhed, men også
annoncer fra andre udbydere og
virksomheder. Dette har givet flere
annonceindtægter, som er kommet
foreningen til gode. Foreningen
har også deltaget med debatindlæg
i den daglige presse.

NOTA

NOTA har omlagt deres ledelsesstruktur. Ordblindeforeningen
Ordblindebladet 1 · 2017
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har derfor i 2016 udpeget to nye
repræsentanter til NOTA erhvervsservice. Derudover er der blevet
indstillet to repræsentanter til NOTA’s rådgivende udvalg, og én er
blevet valgt. NOTA’s brugerkomité
er blevet nedlagt og foreningen
takker repræsentanten for sit virke
i komitéen igennem mange år.

Forældrerådgivning

Foreningen har afholdt 2 rådgivningskurser for frivillige rådgivere og bisiddere. Et kursus blev
afholdt i Viborg og et i Præstø.
Begge kurser blev en succes med
25 deltagere på hvert hold og
mange gode foredrag. Vi er så
heldige nu at have flere dygtige
frivillige rådgivere og bisiddere,
som rådgiver medlemmerne i nærområderne. Ikke alle som ønskede
det kom med på kursus i år, og
derfor vil der også blive arrangeret
et grundkursus i 2017.

har været i, men der bliver planlagt
arrangementer de følgende år.

Kurser med
»Ordblindelab«

I efteråret blev der afholdt to
familiekurser om it-hjælpemidler,
der kan kompensere og støtte ordblinde. På kurserne blev ordblinde
og deres forældre introduceret til
ressourcestedet »Ordblindelab« og
fik indblik i sitets instruktionsvideoer. Derudover var der mulighed
for, at afprøve hjælpemidlerne med
hjælp fra Birgit Dilling Jandorf
og Allan Madsen, som står bag
»Ordblindelab«.

Nordisk møde

Ordblindeforeningen sendte i 2016
en repræsentant til det nordiske
møde, der blev afholdt i Oslo.
Dysleksi Norge, der havde 40 års
jubilæum, afholdt en konference,
festmiddag og møder mellem de
nordiske lande. Dysleksi Ungdom
deltog med tre unge mennesker fra
Danmark. De kunne sammen konkludere, at Danmark har den bedste
undervisning for mennesker med
ordblindhed, mens at Norge har den
største og stærkeste forening.

EDA

Karl-Åge Andreasen

Samarbejdet med
Netværkslokomotivet

Netværkslokomotivet har sammen
med blandt andet AOF, VUC, 3F
og FOA planlagt møder i det meste
af landet. Ordblindeforeningen har
deltaget med en repræsentant i de
fleste af møderne. Det har givet
foreningen mulighed for at promovere os over for en større forsamling og det er en af årsagerne til
den store medlemsfremgang. Der
er stadig egne af landet, vi ikke
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Perioden 2016 har været en spændende periode for European Dyslexia Association (EDA). Den største
begivenhed er utvivlsomt »5th
All-European Dyslexia Conference« i Modena fra den 21. til 24.
september. Mere end 450 deltagere
repræsenterede 5 kontinenter. En
spændende konference og der skal
opfordres til, at man ser efter, når
den 6. konference kommer. Det
bliver i 2019/20.

Ordblindeugen

Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark har i år medvirket ved flere arrangementer i ordblindeugen,
uge 40. Blandt andet har vi samarbejdet med Netværkslokomotivet,
lokale biblioteker, VUC’er, AOF
centre og deltaget i Ordblindeløbet.

Ordblindeugen har været velbesøgt
og mange har fået mere viden om
ordblindhed og muligheder for
mennesker med ordblindhed.

Støttesang og
donationer

Ordblindeforeningen fik i sommer
skænket en støttesang ’Alverdens
Ord’ af Ragna Ea, sangskriver og
ordblindeunderviser. Sang og tekst
findes på vores hjemmeside. Man
kan støtte foreningen via Mobile
Pay 3069 9336.
Endvidere har vi fået 2 donationer fra hhv. Three Scoops på
1.250,- kr. samt fra TerraCycle
Denmark ApS på 1.147,25,- kr.
Foreningen takker mange gange
for sang og donationer.

Sekretariatet

Sekretariatet har igen i år rådgivet
mange medlemmer, udviklet og
administreret medlemsaktiviteter
og deltaget i diverse møder og projekter om ordblindhed. På grund af
foreningens økonomiske situation
har det desværre ikke været muligt,
at forlænge ansættelsen af vores
familierådgiver. Sekretariatet består
af to ansatte og det kan derfor i
perioder være sværere at komme
igennem på telefonen. For individuel forældrerådgivning opfordrer
vi vores medlemmer at tage kontakt
til vores frivillige rådgivere.

Mindeord

Det er med stor sorg, at vi har
måttet meddele, at vi har mistet et
dygtigt og flittigt bestyrelsesmedlem. Søren Nielsen er i efteråret
2016 sovet stille ind. Vi føler med
familien, der har mistet en kærlig
og god far. Han vil blive savnet i
foreningen.

Bestyrelsen

Ordblindeforeningen vil gerne
takke de mange frivillige, fordi I
gang på gang stiller op. Uden jeres
hjælp og engagement ville det ikke
være muligt at støtte så mange
mennesker med ordblindhed.
■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 1. april 2017
Tidspunkt: kl. 11.30 – 16.00
Strib Fritids- og Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1-3
5500 Middelfart
Årsmødet

Kl. 11.30 – 12.00 Vand og sandwich
Kl. 12.00 – 13.00 M
 artin Schlegel Richardt, IT- og læsekonsulent på VUC Roskilde kommer og fortæller om ordblindhed, digitale hjælpemidler, undervisningen på VUC og hvordan man får SPS-støtte.
Kl. 13.00 – 14.00 Generalforsamling

Kl. 14.00 – 14.15 Kaffepause med kage
Kl. 14.15 – 16.00 Fortsat generalforsamling

Martin Schlegel
Richardt

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Orientering om det nuværende års budget
6. Behandling af indkomne forslag * )
7. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer
8. Godkendelse af DU – Dysleksi Ungdoms vedtægter
9. Valg til bestyrelse:
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt
Husk at tilmelde dig senest den. 11. marts, 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 11. marts. Tilmelding til sekretariatet på kontor@ordblind.org eller på
telefon: 36 75 10 88.
OBS: Af hensyn til bestilling af sandwich mm., bedes man venligst give besked om man deltager.
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Feriekoloni 2017
Så er der tilmelding
til Feriekoloni 2017!
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark glæder sig til at afholde
feriekoloni for ordblinde børn og
deres forældre og søskende fra
onsdag d. 26. juli – lørdag d. 29.
juli 2017.
Kolonien indeholder bl.a. foredrag og workshops om ordblindhed, inklusion og hjælpemidler.
Der er også sociale aktiviteter.

Praktiske oplysninger:
Kolonien afholdes på:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11, 5450 Otterup/Fyn
Deltagergebyr: 300 kr. pr. person
(samme pris uanset alder). Bemærk, at du først bliver opkrævet

gebyret, når du har fået bekræftet
en plads på feriekolonien.
OBS: I kan først tilmelde jer,
når tilmeldingen starter onsdag
den 22. marts kl. 8.00 og ikke før.
Tilmelding er først til mølle. Men
skynd jer for Ordblindeforeningens
feriekoloni plejer at være meget
populær.
Det kræver et familiemedlemskab for at kunne deltage. Deltagere der ikke har deltaget før har
første ret.
Tilmelding sker fra den 22.
marts kl. 8.00 ved at scanne QRkoden øverst på denne side eller
via link på forsiden af Ordblindeforeningens hjemmeside:
www.ordblindeforeningen.dk

QR-kode til tilmelding
kontor@ordblind.org eller ringe på
tlf. 36 75 10 88.
■

Har du spørgsmål til feriekolonien
er du velkommen til at skrive til

Vi gør gode
medarbejdere bedre
Udvikling og løft af medarbejdernes
kompetencer
Rådgivning om dansk-, regne- & ordblindeundervisning samt IT-hjælpemidler
Et virksomhedsnetværk med mere end
600 medlemmer

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

Test af tidlig identifikation af elever i risiko for
udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder
(herunder ordblindhed)
Af Anders Bredsdorff
Overskriften er den officielle benævnelse for den nye test, som kan
bruges i 0. – 2. klasse. Den benævnes lidt lettere som »Ordblinderisikotesten«, hvilket jeg vil bruge
i resten af denne gennemgang.
Testen er blevet til efter et længere
forskningsarbejde, som resulterede i en rapport, der beskriver de
undersøgelser og observationer,
der er foretaget af klasser og elever
gennem 3 år. Hele rapporten kan
ses på dette link: http://www.uvm.
dk/~/UVM-DK/Content/News/
Udd/Folke/2016/Nov/161109-Nyttestmateriale-skal-opdage-elever-i-

risiko-for-at-udvikle-ordblindhed.
Her er der også et link til den
vejledning, som følger med testen.
Formålet med rapporten er delt i
et primært og et sekundært formål. Det primære formål var at
undersøge om en dynamisk test
sammen med traditionelle test kan
forudsige afkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse. Det
sekundære formål var at finde forudsigelsesværdien for de enkelte
tidspunkter i løbet af 0.-1. klasse.
Det er altså ikke en test, der skal
finde ud af, om eleven er ordblind,
men en test, der sammen med
de traditionelle test, skal hjælpe
med at forudsige, om eleven i

slutningen af 2. klasse vil have afkodningsvanskeligheder. Desuden
undersøgte man på hvilket tidspunkt, der er den største sandsynlighed for at forudsige afkodningsvanskelighederne mest korrekt.
Man undersøgte eleverne på fire
forskellige tidspunkter (efteråret
0. klasse, slutningen af 0. klasse,
midten af 1. klasse og slutningen af
1. klasse).
Den nye dynamiske test er brugt
i andre sammenhænge i forskningen, men det er nyt, at man bruger
den i denne sammenhæng. Det man
vil undersøge er om eleven har vanskeligheder med at lære, hvorledes
man afkoder lyde til bestemte tegn. ➤

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!
Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17
eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

Åbenråvej 14, 6270 Tønder
7472 4433,
ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk
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Når vi læser, har vi en bestemt lyd
til de forskellige bogstaver. Nogle
bogstaver har endda flere forskellige lyde. Med den dynamiske test
kan man finde ud af om eleven har
let eller svært ved at sætte nye lyde
til forskellige nye tegn. Desuden
sættes de nye lyde sammen. Herved
kan man tidlig i skoleforløbet sætte
ind, hvis en elev har svært ved
denne grundlæggende egenskab
ved afkodning.
Undervisningsministeriet har
i slutningen af rapporten skrevet
nogle beslutninger, som er taget på
baggrund af resultaterne. Jeg har
udvalgt et enkelt af dem:
Ministeriet besluttede kun at
trække én vejledende grænse på
hvert af de tre tidlige testtidspunkter (slutningen af 0. klasse samt
midten og slutningen af 1. klasse)
og således nøjes med at skelne
mellem elever, der kan antages at
være i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder

(rød gruppe) og elever, der ikke
kan antages at være i risiko (grøn
gruppe). Denne todeling suppleres
med en mulighed for at lade testvejlederen eller skolen inddrage
andre oplysninger i beslutningen
om, hvorvidt eleven skal udpeges
til risikogruppen. En elev, der
placerer sig i den grønne kategori, men kun ligger lidt over
grænsen og samtidig kan antages
at være arveligt disponeret for
ordblindhed og/eller har udvist
påfaldende vanskeligheder i forbindelse med læseforberedende
aktiviteter eller læseundervisning,
kan således også udpeges til risikogruppen.
Afhængig af udfaldet af de traditionelle test og den dynamiske
test placeres eleverne altså i en
rød eller grøn gruppe. Dette betyder ikke, at man har testet en elev
ordblind, men at der er en risiko
for, at eleven senere i skoleforløbet kan få afkodningsproblemer.

Det er altså muligt at sætte en
særlig støtte ind på et tidligt tidspunkt i skoleforløbet.
Som tidligere nævnt er der kommet en vejledning i forbindelse
med rapporten. Denne vejledning
som ministeriet har lavet hedder
som overskrift »Ordblinderisikotest«, heraf ordet.
Man skal være opmærksom på,
at ministeriet stiller materialet til
rådighed for skolerne, og at det er
op til den enkelte skole og skoleleder, om hvordan og hvor meget
man vil bruge materialet. Meget
af det anbefalede materiale bruges allerede og suppleringen med
det dynamiske testmateriale er
kun en anbefaling. Ligeledes skal
man være opmærksom på, at den
dynamiske test går ind på lige fod
med andet testmateriale, som ikke
skal have en speciel bemyndigelse
fra forældrene ligesom den Nationale Ordblindetest, som tages fra
slutningen af 3. klasse.
■

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

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

Vi tilbyder
Folkeskolens 9. klasses prøver
(FP9), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af
hverdagen og masser af idræt.

Værdier

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

Målsætning

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

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk
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Er du ordblind, hjælper vi dig med
- at blive bedre til at læse og skrive
- at blive bedre til at bruge din
computer og smartphone
- at blive bedre til at bruge dit eget IT udstyr,
hvad enten det er Apple eller Windows baseret
- at blive bedre til at anvende de
computerprogrammer og apps,
der gør det nemmere for dig at læse og skrive

Find din lokale AOF afdeling
på aof.dk
aof.dk

aofdanmark
AOF er en udviklingsorienteret, kvalitetsbevidst og innovativ uddannelses- og kursusvirksomhed.
Vi varetager en række uddannelsesmæssige opgaver, herunder opkvalificering af medarbejdere som
planlægges i tæt samarbejde med din virksomhed.
Vores spidskompetencer er undervisning i OBU (ordblindeundervisning) og FVU (forberedende voksenundervisning).
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Portræt af Janne Sabroe

Portræt af Janne Sabroe
Af Peter Helmersen
Jeg meldte mig ind i Ordblindeforeningen for omkring 10 år siden.
Vores datter Emma fik konstateret
ordblindhed. Min mand, Claus,
er også ordblind, så det kom ikke
som sådan bag på os. Vi lagde
mærke til signalerne allerede, da
hun gik i børnehave. Emma blev
i øvrigt student i sommer, fra
Hillerød HTX. Ud over Emmas
eget engagement havde hun en
fantastisk studievejleder, der både
var meget dedikeret og optaget af
at vejlede elever med ordblindhed,
samt havde omfattende faglig
viden omkring ordblindhed. Det
betød rigtig meget for Emma at
have den støtte. Og så har jeg og
min mand brugt meget tid på Emmas skolegang, blandt andet ved at
læse lektier med hende.
Jeg blev medlem af Ordblindeforeningen for at få mere viden
om emnet, og året efter blev jeg
medlem af bestyrelsen i Nordsjællandskredsen, som er vores lokale
kreds, vi bor i Tisvildeleje. Jeg
vil gerne, både dengang som nu,
højne det faglige niveau omkring
ordblindhed på folkeskolerne, samt
udbrede viden om ordblindhed, der
desværre stadig er et følsomt emne
for mange. Jeg er selv folkeskolelærer og har derfor en personlig
interesse via min datter, men også
en faglig interesse for børn såvel
som voksne med ordblindhed.
I 2015 blev jeg formand for
Nordsjællandskredsen, og så sidder

jeg desuden i Politisk Udvalg, hvor
vi arbejder med at påvirke politikernes indsats overfor ordblindhed
både på lokalt og nationalt niveau.
Et eksempel herfra: for 2-3 år siden
blev der fra politisk side indført et
såkaldt 02 krav som adgangsvej
til optagelse på de tekniske skoler.
Det betyder, at man skal have et
gennemsnit på 02 i dansk, matematik og engelsk. Har man ikke
det, kan man ikke blive optaget på
de tekniske skoler. Før det var der
ikke et sådant krav, da studerende
på tekniske skoler jo netop skal
være gode med deres hænder samt
være kreativt stærke, og ikke har
brug for at være boglig stærke.
Det har betydet, at det er blevet
sværere for en gruppe af unge at
komme ind på teknisk skole, hvor

I foråret 2016 blev jeg valgt
ind i hovedbestyrelsen, og jeg er
taknemmelig for jeg kan få lov til
at fortsætte arbejdet for ordblinde
ad den vej. I hovedbestyrelsen
og Ordblindeforeningen generelt,
samarbejder vi med Netværkslokomotivet, en organisation
Jeg vil gerne, både dengang som nu, højne der beskæftiger sig med
ordblindhed hos voksne,
det faglige niveau omkring ordblindhed
på folkeskolerne, samt udbrede viden om blandt andet ved undervisning og efteruddanordblindhed, der desværre stadig er et
nelse. Når Netværkslofølsomt emne for mange.
komotivet er ude hos en
de derfra kan uddanne sig til ekprivat eller offentlig virksomhed er
sempelvis tømrer eller murer.
jeg med ude og fortælle om OrdI Politisk Udvalg arbejder vi så
blindeforeningen og fordelene ved
for, at der kommer et større fokus
at være medlem.
på den gruppe unge, der sakker
Da jeg læste på lærerseminaret
bagud som følge af den nye lov, og
var der meget, meget lidt viden om
at der bliver gjort en langt større
og undervisning på området, det
indsats for at hjælpe dem op på
synes jeg er besynderligt og det
det boglige niveau, der kræves for
er et område, der mangler politisk
at kunne blive optaget på teknisk
fokus på, både blandt lokalpolitiskole – det hænger jo ofte sammen
kere, men så sandelig også helt ind
med skrive og -læsevanskeligheder
i Undervisningsministeriet. Der
generelt, eller ordblindhed specifikt. mangler simpelthen et forløb på
læreruddannelsen, der handler om
inklusion, pædagogik og viden om
ordblindhed, samt i øvrige andre
diagnoser.
Der er stadig meget at arbejde
for, men jeg synes vores arbejde
generelt bærer frugt, og det er en
Assensvej 141, 5500 Middelfart, Tlf. 64 41 33 06
kamp, der er værd at kæmpe.  ■
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Kærmarksvej 44 • 6780 Skærbæk
Tlf.: 74 75 70 90
www.grisvest.dk
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Griseformidling Vest
Søndervang 3
9640 Farsø
Tlf.: 98 63 24 33

www.time-danmark.dk

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
www.butikkik.dk
butikkik@mail.tele.dk • salg@butikkik.dk

Handicap Løgumgård
Bo- og beskæftigelse

Telefon 74 92 89 30
handicap-loegumgaard.toender.dk
www.bech-glas.dk
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Dysleksi undervisning i praksis 2
Af Anders Bredsdorff
Den næste kommune jeg henvendte mig til var Lejre.
Lejre er befolkningsmæssig på
størrelse med Solrød, men geografisk er der meget stor forskel.
Solrød har et forholdsvis lille areal,
og befolkningen er koncentreret
omkring »stranden« med Havdrup liggende inde i landet. Lejre
har, efter sammenlægningen af tre
kommuner, et langstrakt areal med
befolkningen spredt i flere mindre
byer. Skolestrukturen er også meget forskellig. Solrød har to store
skoler liggende ved »stranden« og
en mindre skole i Havdrup. Lejre
har 7 skoler i forskellig størrelse
og en specialskole. Dette bevirker, at mulighederne indenfor

skolevæsenet i de to kommuner er
forskellige. Desuden er den politiske sammensætning af kommunerne også forskellig.
Man kan derfor ikke sige, at det
den ene kommune gør, er bedre
eller dårligere end det den anden gør. Det er vigtigt for mig at
understrege, at der ikke er nogen
endelig løsning på, hvorledes testningen af eleverne skal foregå, og
hvorledes der følges op på resultaterne. Alle folkeskoler i landet
er underlagt samme lov, men det
er muligt at nå målene på forskellig måde, ud fra de forudsætninger
den enkelte skole har.
Jeg havde to møder i Lejre kommune. Det ene med Louise Elmquist, som er ansat i Skoleforvaltningen og har et overordnet ansvar

for indsatsen indenfor dysleksi
undervisningen og testningen.
Desuden havde jeg et møde med
Mette Hornskov, som er testlærer
på Allerslev skole.
I Lejre kommune har man lavet
en overordnet procedure for, hvorledes man skal bruge den elektroniske ordblindetest til elever, hvor
der er mistanke om dysleksi.
Det er vigtigt at finde frem til
personer med relevant kompetence
til at tage testen, vurdere resultaterne og iværksætte den indsats,
der er bedst:

Hvem må tage testen?

1. Skoleleder udpeger en testvejleder. Testvejlederen skal have
specialpædagogisk viden om
læsevanskeligheder.

Rådgivning og hjælpemidler
til ordblinde

Jeg er selv ordblind og kan derfor sætte mig
ind i de ordblindes situation, samtidig med
Rådgivning
hjælpemidler
til ordblinde
at jeg og
kender
de nyeste
IT-værktøjer. Jeg
er fri og uafhængig af bestemte produkter
og leverandører. Jeg giver kurser og holder
foredrag for folkeskolelærere. Jeg har hjulpet
både ordblinde elever, forældre, undervisere
og arbejdspladser, med at implementere
hjælpemidler målrettet den enkelte.
Christian Bock
Rådgiver og IT-konsulent
i hjælpemidler til ordblinde

Mail: cb@cbock.dk | Tlf. 2877 0640 | Alsion, Forskerparken, Alsion 2, 6400 Sønderborg

www.cbock.dk
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2. Testen kan tidligst tages i
anvendelse i slutningen af 3.
klasse.
3. Testen er IKKE en screening og
må derfor ikke anvendes på alle
elever i en klasse. Der skal være
begrundet mistanke om, at det
er dysleksi.
Som det fremgår, af den procedure
jeg har kopieret en del af, så skal
der være en begrundet mistanke om
dysleksi. Det er også hvad der står i
bemærkningerne til lovændringen
om dysleksitest. Derfor har Skoleforvaltningen udsendt følgende:

Hvordan sikrer man
sig, at der er begrundet
mistanke?

For elever i 2.-3. kl. kan DVO
(Dansk Videnscenter for Ordblindhed) testen anvendes.
Følgende procedure følges:
Maj/juni 2. kl.
Nonordsstavningen fra Dansk
Videnscenter for Ordblindhed
tages som en gruppeprøve på hele
klassen.
Maj/juni 2. kl.
Elever, der scorer bekymrende på
gruppeprøven, tages ud til de tre
individuelle test.
Bekymrende resultat er:
1) Max 8 rigtige.
2) 9- 16 rigtige – hvis der i øvrigt
er tegn på skriftsproglige
vanskeligheder.
Fra start 3. kl.
Der sættes en særlig indsats i gang
i 3. klasse for den elev, der scorer
bekymrende på DVO testen.
Der undervises direkte og systematisk i bogstavernes lyde og
navne. Det foreslås, at Vaks-systemets bog 1 (lyd for lyd) anvendes
sammen med læsetræning i bøger
med lydrette/lydnære ord.
Feb./marts 3. kl.
DVO tages igen på den elev, der
har vist vanskeligheder. Alle fire

delprøver (nonordsstavningen og
de tre individuelle test)
Feb./marts 3. kl.
Hvis testresultatet viser
tegn på ordblindhed:
a) Vurdér om der kan
være andre årsager til
vanskelighederne, som
først skal undersøges
(kognitive vanskeligheder, problemer med
hørelsen, opmærksomhedsforstyrrelse mm.)
Afgør om der skal laves en
indstilling til PPR på baggrund
af dette.
b) Hvis der ikke kan være andre
årsager til vanskelighederne,
indkaldes forældre til møde
med henblik på at få underskrevet bemyndigelses-erklæringen.
Denne skal gennemgås med
forældrene på mødet.
c) Hvis I overvejer, om eleven skal
tilbydes læsekursus på Bramsnæsvigskolen i 4. kl. (se senere),
bør skolens psykolog være med
til mødet, da eleven også skal
vurderes kognitivt.
April 3. kl.
Ordblindetesten tages. Hvis eleven
findes ordblind kan eleven indstilles til læsekursus.
April – juni 3. kl.
Er eleven ifølge testen ordblind
– eller har usikker fonologiske
afkodning – testes yderligere med
relevante test, der afdækker læseniveau og staveniveau mm.
April – juni 3. kl.
Der udarbejdes en handleplan på
baggrund af testresultater.
Som det ses af ovenstående er der
en grundig vurdering af de vanskeligheder, som en elev kan have
og det er vigtigt, at det bliver beskrevet således, at der kan sættes
ind med den rette undervisning.

Eleven er ordblind –
hvad så?

Ordblindetesten kan ikke stå alene,
og der er derfor behov for efterfølgende at supplere med yderligere
testning for derefter at kunne
tilrettelægge en særlig tilrettelagt
læseundervisning.
Ligesom med elever i indskolingen bliver der også lavet en plan
for elever fra 4.-9. klasse.

Elever fra 4.-9. klasse

Elever fra 4.-9. klasse kan testes,
når mistanke om ordblindhed
foreligger. Mistanken skal kunne
dokumenteres i testresultater.
Der skal indhentes bemyndigelseserklæring fra forældre, inden
testen tages. Efterfølgende tages
relevante læse- og stavetest, og der
udarbejdes en handleplan på baggrund af testresultater.
Hvordan finder vi, de elever fra
4.-9. klasse, der skal testes med
den elektroniske ordblindetest?
Det er en forudsætning for
anvendelse af den nationale ordblindetest, at der er en begrundet
mistanke om, at der er tale om
ordblindhed.
Begrundelsen skal bygge på:
1. Kendskab til de særligt tilrettelagte forløb, der har været
iværksat i forhold til eleven
og evalueringen af disse.
2. Kendskab til elevens læseog staveudvikling gennem de
test, der løbende har været
anvendt.
3. Oplysninger fra forældrene
om evt. ordblindhed i familien.
➤
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Det skal understreges, at disse
citater fra det overordnede materiale er tilgået skolerne, og der er
blevet fulgt op med vejledning og
supervision af de lærere, der skal
lave testene og de lærere, der har
dysleksielever i deres klasser. Antallet af elever, der er testet og som
har dysleksi, er ikke særlig stort på
den skole jeg besøgte, så indsatsen
kan være individuel. Det kan f.eks.
være et læsekursus:

Læsekursus på
Bramsnæsvigskolen

Elever med ordblindevanskeligheder kan indstilles til læsekursus på
Bramsnæsvigskolen efterår eller
forår i 4. klasse. Eleverne skal være
testet ordblinde med den elektroniske ordblindetest, og de skal være
normalt begavede, dvs. at de skal
være kognitivt udredt af psykolog.
Det er Center for Skoletilbuds læsekonsulent, der visiterer til tilbuddet.
Læsekurset på Bramsnæsvigskolen
er et koncentreret kursus, hvor

Jose fine,

Freja og F

rederik ke

hovedvægten lægges på læsetræning og undervisning i de sidste 4
strategier i Vaks-systemet samt i
anvendelse af kompenserende it.
Eleverne får også undervisning i de
øvrige skolefag på 4. klassetrin.
På skolen er man helt klar over at
det er nødvendigt med tidlig indsats
for at hjælpe de elever, der har læse/
stave vanskeligheder. Man følger
de anvisninger, der er beskrevet i
det overordnede materiale. Det vil
sige at der screenes med DVO test i
2. klasse og der iværksættes VAKS
kursus for de elever, hvor der er
tegn på læse/stave vanskeligheder.
Herefter tages der en ny individuel
DVO test i 3. klasse. Hvis der stadig
er vanskeligheder, undersøges om
der kan være andre årsager til vanskelighederne før forældrene indkaldes for at underskrive bemyndigelseserklæringen.
Skulle eleven efter den nationale test vise sig at være ordblind,
eller komme lige over i det gule
område, laves en handleplan, som

:
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Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk
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· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
· Få skoleglæden
tilbage!

kan være læsekursus, IT-værktøj,
yderlige undersøgelser af problemet eller støtte i klassen.
I dette skoleår arbejder alle
skoler i kommunen med ROALS
handleplan.
Det har på skolen kun være
nødvendigt at lave 8 tests indtil
dato. Skolen ligger i et område
med forholdsvis ressourcestærke
familier. Det har også betydning,
at forældrene er positive overfor
den indsats, der bliver gjort og vil
gerne hjælpe hjemme.
Når der arbejdes med IT på
forskellige planer, er det ikke helt
uproblematisk. Dette gælder generelt på skolerne rundt om i landet
og det gælder selvfølgelig også i
Lejre. Der er udfordringer i forhold
til lærer-, elev- og forældrekompetencer. Der findes mange programmer, og meget kan går galt med
netværk, hardware og software.
Hvem servicerer de forskellige
ting, og hvem skal instruere i de
programmer, som lærere, elever og
forældre skal bruge?
Lejre kommune har en kommunal licens til programmet ViTre til
computerne og en licens til Into
Words til Ipads. Alle elever, forældre og lærere kan downloade og
anvende ViTre.
Det er også en udfordring, at
man som ordblind skal sidde med
specielt IT værktøj, og hvorledes
får man gjort op med de myter, der
findes om, at vi ikke alle er ens og
derfor har brug for forskellige former for hjælp. Hvordan får vi brugt
de muligheder, der ligger i, at der er
mange måder at hjælpe elever, der
skal op til 9. klasseprøve og som har
svært ved at læse. Disse spørgsmål
og andre indgangsvinkler til dysleksiundervisningen snakkede jeg med
Mette Hornskov om. Vi nåede ikke
frem til løsninger, men ved at vende
disse og andre spørgsmål ude på
skolerne, kommer man lidt videre.
Til slut vil jeg gerne takke
Louise og Mette for at stille tid og
materiale til rådighed for min lille
undersøgelse.
■

Ungelejren 2016

Ungelejren 2016
Af Rasmus Ib Madsen
Ungelejren 2016 fandt sted den
11-13. november på Vrigsted
Efterskole. På programmet var der
oplysninger om ordblindhed og
de digitale hjælpemidler. Men det
vigtigste var næsten det hyggelige
samvær og samtalerne i de små
grupper.
Fredag aften startede kurset
med, at vi skulle lære hinanden
bedre at kende. Vi skulle finde på
et sandt og to falske udsagn om
os selv. Derefter gik man så rundt
og fortalte det til de andre, som så
skulle gætte hvilket udsagn, der
var den falske eller sande. Efter
den lille leg, stod den på hygge
indtil man gik i seng.

Lørdag formiddag blev vi delt
i små grupper med 3-4 personer i
hver gruppe. I grupperne skulle vi
fortælle om vores liv som ordblind.
Derefter snakkede vi, om hvordan vi kunne dele foreningen op i
kredse. Om eftermiddagen var der
Workshop med Christian Bock,
som fortalte om apps til iPhone og
Android. Han viste, hvordan man
får telefonen til læse op og hjælpe
med at skrive. Derefter demonstrerede han, hvordan man kan bruge
Google-apps til at gøre skoledagen
lettere. Til sidst hjalp han med at
installere apps på vores telefoner.
Lørdagen sluttede med natløb og
endnu en gang hygge.
Søndag formiddag var reserveret til Martin Richardt fra Roskilde

Ingen ska behöva komma efter

Åttonde Nordiska
Dyslexikongressen
10-12 augusti 2017 i Stockholm
Ledande svenska och internationella forskare och pedagoger medverkar, bl a Carsten Elbro, Mats Myrberg, Usha Goswami, Ulrika Wolff,
Linda Siegel, Jan Eric Gustafsson, Dave Edyburn, Monica Reichenberg och Ivar Bråten. Ett innehållsrikt program med många föreläsningar.

Program och anmälan
www.dyslexiforeningen.se

VUC. Han lagde ud med at tegne
og fortælle, om forskellen på, hvordan et menneske med ordblindhed
tænker og et menneske uden ordblindhed. Martin talte endvidere
om de mange støttemuligheder og
han forklarede hvilke muligheder
der ligger i SPS (Specialpædagogisk støtte). Du kan opleve Martin
Richardt på årsmødet lørdag den 1.
april 2017.
Lejren sluttede med evaluering
og rengøring. Alle syntes, det var
en god lejr og vi ønskede hinanden
på gensyn.
■

Efterskole for
elever med
læse- og stavevanskeligheder
• 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 uddannelsesafklaring
Kontakt os på tlf. 5926 0201
eller www.hjef.dk

Svenska Dyslexistiftelsen - Svenska Dyslexiföreningen
kansliet@dyslexiforeningen.se 08-43746239
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Specialundervisning i Thisted kommune

Specialundervisning
i Thisted kommune
Af Lotte Pilgaard og
Herdis Damgaard Andersen
Her i Thisted kommune er der stor
fokus på ordblindeundervisningen
i folkeskolen. Vi har gjort et stort
arbejde for at alle elever, der er
ordblinde i Thisted kommune bliver tilmeldt Nota, så derfor kender
de fleste denne mulighed.
Vi har et meget stærkt læsevejledernetværk. På alle skoler er
der mindst en læsevejleder, som
af og til mødes i et netværk. Dette
betyder, at alle er opdateret på
læseområdet. Alle kender også de
kompenserende hjælpemidler.
Der er fælles aftaler omkring
test, så vi tidligt får øje på ordblinde elever. I 0. kl. testes for

ordforråd og bogstavkendskab. Der
aftales indsats, hvis resultaterne er
mangelfulde.
I nov. i 1. kl. er der en læsetest.
Hvis en elev ikke er kommet godt i
gang tilbydes Tidlig læsehjælp. Det
er et forløb på 20 uger, ½ time hver
dag. Her arbejdes der grundigt
med lyd/bogstav og læsning. Akkurat som i FONOLOGIK. Derudover arbejdes der med kompenserende hjælpemidler på Ipad, da alle
elever har en Ipad.
For de elever, der i 3. kl. igennem
test (Nonordstest, Testbatteriet, ordblindetest) viser tegn på ordblindhed
er det muligt at søge et kursus på
kompetencecenteret. I dette center er der 3 fuldtidsansatte lærere.
http://thistedskoler.dk/undervisning/

EN NY CHANCE!
Succes • Bliv bedre til at læse
og skrive • Oplevelser • Bliv
fagligt dygtigere • Læring •
Venskaber for livet • Idrætsfag
(fx. motorcross, klatring,
fodbold, ridning, maratonløb)
• Kreative fag (fx. billedkunst,
glasmaling, smykkefremstilling)

Læs mere om os på WWW.RAAGELUND.COM
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kompetencecenteret/. Her er beskrevet, hvordan vi underviser i alle de
kompenserende muligheder som
blev vist. Vi underviser lærere rundt
på skolerne, og indbyder forældre til
møder og kurser.
Fra dette skoleår har alle elever
på mellemtrinnet Chromebooks.
Dermed er der INGEN, der skal
udstilles som ved en IT-rygsæk.
På alle skoler er der kopimaskiner
med et scanningsprogram, der kan
OCR behandle dokumenter. Dette
betyder, at hvis bogen ikke findes
på Materialebasen eller Nota er det
muligt at få indscannet dokumentet, og direkte lagt ind i drevet.
I overbygningen arbejdes der på
en computer. Eleverne må medbringe deres egne, men ellers er
det muligt at låne en. De elever,
der har været på kompetencecenteret har skolen en særlig forpligtelse
overfor. Ved at arbejde i Chrome
er alle ligestillet. Muligheden for
at indtale direkte eller v.h.a. telefon
fungerer i dette program.
I Chrome fungerer CD-ord
IKKE. Hvorfor skulle dette forties??? I Thisted kommune blev
CD ord ikke fravalgt af økonomiske årsager, men simpelthen fordi
de ikke har udviklet programmet til at virke i Chrome. Vi tog
over til MV-Nordic i foråret for at
spørge nærmere ind til dette, men
de anviste ikke en brugbar løsning.
Vi havde været skeptiske over for
Appwriter, men programmet er
forbedret betydeligt inden for de
sidste måneder. I dette halvår har
eleverne i overbygningen haft mulighed for at vælge imellem CDord og Appwriter, og alle har valgt
Appwriter.
Lotte Pilgaard, uddannet lærer
og i gang med at tage læsevejlederuddannelse.
Herdis Damgaard Andersen,
uddannet lærer, arbejdet i specialundervisningen i mange år,
læsevejleder, PD i læsning og PDmodul i Læse og skriveteknologi.
Ansat som konsulenter i Kompetencecenteret for læsning.
■

Grundkursus i forældrerådgivning

Grundkursus i
forældrerådgivning
Af Karen Hojer Bangert
I februar 2017 var 19 af Ordblindeforeningens medlemmer på
grundkursus i forældrerådgivning.
Sammen med Ordblindeforeningens tidligere forældrerådgiver
Karl Åge Andreassen og med
besøg af Ordblindeforeningens
formand Erik K. Rasmussen og
forstander fra Vrigsted efterskole,
Kirsten Weile og fire efterskoleelever, tilbragte vi en hel weekend på
Musholm – ferie og fritidscenter
ved Korsør. Det var en weekend
fyldt med masser af nyttig viden
om ordblindhed og ordblindhedens konsekvenser, lovgivning på
grundskoleområdet og hvad det

egentlig vil sige at være rådgiver
og bisidder i Ordblindeforeningen.
Vores hjerner blev fyldt til bristepunktet. Stemningen var god,
vi blev inspireret af hinandens
oplevelser og viden og havde gode
dialoger både i klasserummet og i
feriecentrets hyggekroge og nærliggende strand.

Tak til alle de nye rådgivere og
bisiddere i Ordblindeforeningen,
fordi I vil dele jeres viden med
foreningens medlemmer og fordi
I har lyst til at være sparringspartnere for andre forældre, når
det gælder ordblindhed i grundskolen.
■

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART HOLDSTART HOLDSTART
FORÅR 23 uger
FORÅR
(start23
januar)
uger
FORÅR
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januar)
uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger
EFTERÅR
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(start19
august)
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Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
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Ring 97 18 45Ring
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ogErhvervsuddannelsesrettet
– især
og uddannelsesrettet
for ordblinde
– især for ordblinde
– især for ordblinde

HOLDSTART
Brande HøjskoleBrande
· Herningvej
Højskole
14Brande
·· 7330
Herningvej
Højskole
Brande
14 ·· 7330
Herningvej
Brande
14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
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Unikt skolesamarbejde har boostet vidensdeling om ordblindes vilkår

Pressemeddelelse:

Unikt skolesamarbejde har
boostet vidensdeling om
ordblindes vilkår
Af ordblindeefterskolerne
Netværket af ordblindeefterskoler
startede med en fælles folder for
20 år siden. Den 20. april åbnes
dørene til deres fjerde konference,
hvor man gavmildt deler ud af
erfaringer med læring for unge
ordblinde.
»Hvis der er én væsentlig erfaring, jeg virkelig håber, Ordblindeefterskolerne kan give videre til

resten af uddannelsesverdenen, er
det, at det nytter at tale sammen.«
Sådan siger Birgit Dilling
Jandorf, tidligere leder af Dansk
Videnscenter for Ordblindhed, i en
årrække ansat i socialstyrelsen som
konsulent på ordblindeområdet og i
dag leder af Huset Jandorf.
»Etableringen af et stærkt netværk mellem ordblindeefterskolerne kan andre i dén grad lære af. At
skolerne ikke er bange for at dele

ud af deres viden, er meget centralt,« siger Birgit Jandorf. »Man
skal turde råbe op om både det
man kan, og det man ikke kan.«

Vidensdeling til
gavn for de ordblinde

Denne vidensdeling er centrum for
en række konferencer, som Ordblindeefterskolerne har stået bag
gennem en årrække. Den fjerde
i rækken afholdes på Gylling

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND
8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar l ungdomsuddannelse - særligt brobygningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor og Sport (+svømning)

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-eerskole.dk
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FAKTA OM
KONFERENCEN
den 20. april 2017 på
Gylling Efterskole:
BEDRE LÆRING FOR
UNGE ORDBLINDE
• Oplæg, erfaringsudveksling
og foredrag.
• Stort udbud af workshops
om bl.a. læring, læse- og
skriveteknologi samt innovativ brobygning.
• Netværksmuligheder mellem førende eksperter, politikere og undervisere med
specialviden fra ordblindeefterskolerne landet over.
Se hele programmet på
ordbl.dk

NETVÆRKET AF ORDBLINDEEFTERSKOLER
Efterskole d. 20. april, og har
titlen »Bedre læring for unge
ordblinde«.
Konferencen henvender sig
til undervisere og andre fagpersoner med tilknytning til unge
ordblinde og har som overordnet
mål at forbedre de unge ordblindes muligheder i udskolingen.
Ifølge Kirsten Weile, formand
for netværket af ordblindeefterskoler, har IT fyldt en berettiget
stor del af netværkets fokus gennem mange år. Også de tidligere
konferencer har båret præg af
ordblindeefterskolernes pionerarbejde på dette felt. Men det,
der for alvor har været basis for
skolernes bemærkelsesværdige
– og videnskabeligt dokumenterede* – resultater, har været
forståelsen af at teknologien
skal indgå i en samlet pædagogik, hvor tid til den enkelte er
kodeordet.

»Vi er på mange måder et
bindemiddel mellem alle de nye
teknologiske muligheder og så
den enkelte ordblinde i klasseværelset«, forklarer Kirsten
Weile, som glæder sig over at
ordblindeefterskolernes netværk
har kunnet bidrage til hele uddannelsesområdets bedre forståelse for de ordblindes vilkår.

KONTAKT

Kirsten Weile, efterskoleforstander og formand for Ordblindeefterskolernes netværk:
kirsten.weile@vrigsted-efterskole.dk, tlf. 21 70 55 04 / 75 68
72 12, hjemmeside: http://www.
ordbl.dk
Birgit Dilling Jandorf, Huset
Jandorf: birgit@husetjandorf.
dk, tlf. 20 71 09 50.
■

* Se rapporten fra CEFU, center for Ungdomsforskning http://www.ordbl.dk/sites/
default/files/files/forskningsrapport_fra_center_for_ungdomsforskning.pdf

• Ordblindeefterskoler er en
unik skoleform, hvor 1700
unge med ordblindhed
hvert år oplever et skoleår
med fokus på faglighed og
får mod på ungdomsuddannelse.
• Der findes 20 efterskoler
med dette særlige fokus på
dysleksi. Den første åbnede
for 50 år siden.
• Netværket mellem ordblindeefterskolerne begyndte
som forstandermøder og
udviklede sig til et samarbejde om en fælles folder
for 20 år siden.
• Netværket i sin nuværende
form har eksisteret siden
2003. Aktiviteter omfatter hjemmeside, møder og
konferencer. Samt fælles
tv- og biografspots (blandt
andet de virale film med
en ordblind issælger, der
trumfer sin fordomsfulde
chef) https://youtu.be/
agwb6ZqhXWE
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Sponsoreret

Østre Boulevard 28 - 8930 Randers NØ
Tlf. 31 62 28 34 - jens@customizeid.dk
www.customizeid.dk

Kvalitetsprodukter siden 1988

DuPont Nutrition Biosciences

Taarnvej 25
DK-7200 Grindsted
Tlf. 79 72 56 00
www.food.dupont.com

Tlf.: 8711 0090
www.multitek.dk

Branddøre - Ståldøre - Brandporte
Sikkerhedsdøre - Brandvinduer

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

Ved indlæringsproblemer, støjfølsomhed
og koncentrationsbesvær prøv lydbehandling
Vi har klinikker i Greve, Aalborg og Ulfborg
samt ved Ribe og Aarhus.
Se mere på www.lydbehandling.dk og følg os på Facebook.
Udsagn fra hjemmesiden:

Fra "hokus-pokus" til logik
David har fået meget mere ”gå-

på-mod”

Lydbehandlingen gjorde det muligt for mig
Fra ordblind til akademiker

Har oplevet at lyd har været en hjælp for 4 børn
Lyd kan hjælpe - selv mindre børn

Alle burde kende til
lydbehandlingens mu
ligheder
En mor jubler

3 år efter lydbehand
lingen
Bedre danser og sn
art student

Unikt værktøj under videreuddannelse
Anbefaler lyd til alle uanset alder

Arbejd med de bagvedliggende årsager til ordblindhed

Arbejd med de bagvedliggende
årsager til ordblindhed
Af Dorthe Borgkvist
Der er tre former for diagnosen
ordblindhed/dysleksi:
Synsordblindheden: Den visuelle dyslektiker har svært ved at
se og genkende de mest benyttede
ord, og om bogstaverne vender
rigtigt. Desuden er det svært
at se, om der mangler bogstaver i det ord, der skrives.
For at blive god til dette
kræves, at man kan tænke
i billeder (visualisering)
og huske via synet (visuel)
arbejds- og langtidshukommelse. Både arbejds- og
langtidshukommelsen via
synet kan optrænes til bedre
funktion. Dette analyseres
og trænes, før man giver
den ordblinde ekstra undervisning af det, der er svært
(overindlærings metoden),
eller kompenserende støtte.
Hørelsesordblindhed: Den
fonetisk/auditiv dyslektiker
har besvær med at høre forskel på f.eks. k-g, b-p, og d-t
og svært ved at høre endelserne. Det giver læse- og/
eller skrivebesvær. For at blive god
til at læse og stave kræves, at der
kan høres tydeligt, og at bogstavernes lyde kan lagres i arbejdshukommelsen og videresendes til
langtidshukommelsen. Dette er
også vigtigt for at man kan tale
klart og tydeligt (artikulere). Lydcenteret i hjernen og arbejds-/langtidshukommelsen kan også analyseres og optrænes. Dette anbefales
analyseret og trænet for overindlæring eller kompenserende støtte.
Blandingsdysleksi er i ordets
betydning en blanding af begge
former for dysleksi. Er diagnosen

stillet, har personen ret til hjælp
(Folkeskoleloven §18). Mange testes nu ordblinde med de nationale
ordblinde test, men der er ofte ikke
en elevhandleplan, der bliver udarbejdet med hensynstagen til de
neurologiske årsager til et læse-og/
eller stavebesvær:

Læse-/stave processen
er opbygget af mange
elementer i hjernen

Neurologer har fundet et område
mellem hjernens nakkelap og
venstre tindingelap, der er ansvarlig for sammensætning af ordgenkendelsen og bogstavs-/ordlydering. Dette område kaldes Gyrus
angularis. Vi skal bruge elementer
fra synet og hørelse for at få dette
område så velfungerende at hjernen kan udarbejde en arbejdshukommelse og dernæst en langtidshukommelse. (læs mere i Anders
Gades bog: Hjerneprocesser).

Elementer, der kan give besvær,
kan opstå hvis arbejdshukommelse
ikke får gode og klare beskeder via
de sanser, der skal benyttes til at
genkende eller lydere et ord.
Oftest ses en god arbejdshukommelse, men nedsat sansefunktion
fx hvis der holdes to sorte poser
op foran dig. Der er placeret
appelsiner i den ene og kaffe
i den anden, du har lukkede
øjne og du må ikke føle på
poserne, kun dufte ned i
dem. Her skal din arbejdshukommelse huske, hvordan
kaffe dufter i forhold til appelsiner. Du vil nemt kunne
gætte, hvor kaffen er. Hvis
du var meget forkølet, og helt
stoppet i næsen, ville du ikke
kunne lugte og dermed ikke
kunne aktivere din arbejdshukommelse optimalt. Det
er ikke ensbetydende med at
arbejdshukommelsen ikke
fungerer, men at sansen leverer et ubrugbart signal (dårlig
stimuli).
På samme måde skal både
hørelsen, synet og hjernens
øvrige områder, der påvirker
disse være velfungerende, så de
kan levere stimuli til at danne en
arbejds- og langtidshukommelse af
ord til læsning og retstavning.
Her i Danmark ser vi hovedsageligt symptombehandling. Læsekonsulenter har prøvet med mange
tiltag af overindlæring via aktive
læringsmetoder, farvede læsefolier,
læringsstile, intelligens læring og
meget mere. Der har været fokus
på sund kost, nok søvn og helhedsmetoder, ordbillede-genkendelse,
lyderisk-læsemetode, med eller
uden fingre til hjælp, it-oplæsning
➤
og lign.
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Så længe at ordblindheden ikke
er analyseret, og der er taget hensyn til arbejdshukommelsens udvikling kan man komme et stykke,
men ikke hele vejen med alle.
Vi anbefaler nu at benytte understående undervisning til de
øvelser, der løfter de bagvedliggende årsager.
Hjernen skal uanset læringsmetode bruge sin arbejds- og langtidshukommelse til at lagre læring
optimalt. Er der en eller ofte flere
elementer, der bevirker at denne
proces ikke bliver optimal, derfor
bliver den valgte læringsmetode
til symptombehandling og afhjælper ikke den neurologiske årsag til
besværet.
Heldigvis har hjernen forandringsevne (plasticitet) og kan
udvikles hele livet. Det kræver
bare at alle elementerne, der indgår
i leveringen til opbygning af arbejdshukommelsen analyseres og
optrænes.

Der er forskel på læse- og stavebesvær: Hjernen kan godt være
god til at stave ved at høre ord og
huske hvordan det skal se ud og
skrive ned ved en diktat/retstavningstest, men have svært ved at se
på ordet og sammenkoble bogstavslydene til læsning af et ord eller modsat. Nogle hjerner kan også
have svært ved begge dele men
have det lettere med matematisk/
logisk forståelse. Igen kan man
være talblind og ikke ordblind eller
begge dele. Det der er vigtigst er,
at der laves en analyse af hjernens
arbejdshukommelse og arbejde
med de individuelle tilpassede
øvelser til årsagerne til den enkelte
hjernes besvær.
Afslutningsvis kan der peges på,
at strømningerne indenfor ordblindetræning/forskning siger, at det
er begrænset, hvad der kan gøres
for at afhjælpe dysleksi, eller at de
tiltag der er, kan skabe varige resultater baseret på overindlæring,

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager 70 elever og
de er fordelt på 6 bo-områder.

og det er vi enige med, hvis man
benytter symptombehandling.
Derfor anbefales årsagsbehandling, da resultaterne løbende viser
at ordblinde symptomer falder ved
optræning af arbejdshukommelsen
og Gyrus angularis.
■

Dorthe Borgkvist, ejer af Klinik Syn
og Indlæring, Neuro-optometrist og
forsker i læringsadfærd

kragelund-efterskole.dk

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

· 5 niveauer i dansk, engelsk og

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

·
·
·
·
·

Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.
Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.
Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.
Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge
med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager
70 elever
og de er fordelt
6 bo-områder.
Ærtebjergvej
71,påTjæreby

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

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
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-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf: 75893522

Find fem fejl!

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 »2 biografbilletter med sodavand og
popcorn«, 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 ☺
Loke og Lærke Lindehammer medlemsnummer 2000600 har vundet biobilletter tillykke
med det.
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Dialog og viden gør en forskel

Dialog og viden gør en forskel
Af Susanne Schulian
Stor opbakning til temamøde i
Kibæk om ordblindhed, som en
gruppe forældre har arrangeret i
samarbejde med skolen og Netværkslokomotivet. Nu etablerer
skole og forældre en netværksgruppe. – Det gør nemlig en forskel at dele viden, lyder det.
80 forældre, elever og lærere
var torsdag aften samlet på Kibæk
Skole til en temaaften, der på sigt
gerne skal gøre skolegangen – og
hverdagen – en smule lettere for
en gruppe af skolens elever: De
ordblinde.
En gruppe forældre, der oplevede frustrationer på grund af
mangelfuld dialog og viden om
indsatsen og mulighederne for
deres ordblinde børn, blev startskuddet til et helt nyt samarbejde
på skolen. Et samarbejde, hvor
Netværkslokomotivet, der blandt
andet arbejder med ordblindhed,
har været katalysator – og som
blev indledt med temamødet torsdag aften.
På mødet kunne forældrene
blandt andet møde Christian Bock,
der selv er stærkt ordblind og i dag
underviser andre ordblinde i hjælpemidler, der kan gøre hverdagen
lidt nemmere for ordblinde.

De kunne også høre læsekonsulent Jette Nyland fortælle hvilken
strategi Herning Kommune har på
området, lige som Niels Larsen fra
Herning Bibliotekerne fortalte om
bibliotekernes tilbud til ordblinde.
Men lige så vigtigt var det, at
forældrene på mødet oplevede, at
de ikke står alene – og fik taget hul
på en dialog med skolen og hinanden. Målet med aftenen var blandt
andet at etablere en netværksgruppe, hvor forældrene kan dele viden
og erfaringer.
- Tanken er, at vi gennem dialog
med Kibæk Skole og hinanden
kan dele viden og blive bedre til
at støtte vores børn bedst muligt,
sagde Hanne Langkjær, der sammen med forældrene Vibeke Andreasen, Marianne Henningsen og
viceskoleder Aage Brund Nielsen
stod bag mødet.

Netværk og dialog

Initiativet blev modtaget med glæde
og begejstring hos de fremmødte.
- Vores datter blev erklæret ordblind lige før sommerferien – og så
står man der og ved ikke, hvad der
nu sker, og hvad man selv skal og
kan gøre. Man kender ikke mulighederne, siger Susanne Schulian,
der var med sammen med datteren
Rebekka, der går i 4. klasse.

Fakta
• Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, uddannelsessteder, Beskæftigelsesregioner, Ordblindeforeningen, kommuner og Region Midtjylland og Syddanmark.
• Det overordnede formål er at udveksle erfaringer om motivation
og identifikation af medarbejdere med læse-, stave- og regne
problemer. Desuden udbrede kendskabet til, at der i næsten alle
virksomheder er medarbejdere, der har læse-, stave- og regneproblemer – og skabe forståelse for, at det kan betale sig at gøre noget
for at hjælpe dem.
• Netværkslokomotivet er støttet økonomisk af Statens satspuljemidler samt Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Vejen, Middelfart,
Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia, Hedensted, Silkeborg, SkanOdder,1 Aarhus
Ordblindebladet
· 2017 og Samsø kommuner.
26 derborg,

- Vi har selv søgt en masse, men
det er virkelig en jungle, og man
aner jo ikke, hvad der er godt for
ens eget barn. Så det er et fantastisk initiativ med et forældrenetværk, hvor man kan tale med
andre i samme situation, siger far,
Frank Jensen.
Hos Netværkslokomotivet glæder man sig også over forældregruppens initiativ.
- Det har været fantastisk at
opleve, hvordan frustrationer er
blevet vendt til dialog og positivt
samspil med skolens ledelse. Det
har resulteret i en fælles forståelse
af, at skolen og forældrene har et
gensidigt ansvar for at tilvejebringe ny information og teknologi,
der er med til at gøre hverdagen
for disse børn meget nemmere,
siger konsulent hos Netværkslokomotivet, Hans Kærgaard. Han
peger på, at en nylig undersøgelse
viser, at 60% af forældre med
ordblinde børn mener, de får ingen
eller lav grad af information fra
skolen om, hvordan de kan hjælpe
deres ordblinde børn.
På Kibæk Skole var der i høj
grad hjælp at hente denne aften
– blandt andet fortalte Christian
Bock og nogle af skolens 8. klasselever om en lang række apps,
der kan gøre hverdagen nemmere i
forhold til blandt andet stavning og
læsning.
- Jeg var slet ikke i tvivl om, at
vi skulle med, da vi så opslaget.
Vi har fået en masse brugbart med
herfra allerede – og jeg er sikker
på, at netværket også bliver godt.
Dialog og viden gør en forskel,
siger Susanne Schulian.

For yderligere information, kontakt venligst

Aage Brund Nielsen, viceskoleleder, Kibæk skole, 26 13 16 33
Hans Kærgaard, konsulent, Netværkslokomotivet: 40 33 62 64 ■

Ordblindenetværket Midtjylland – for alle med interesse for ordblindhed

Ordblindenetværket Midtjylland – for
alle med interesse for ordblindhed
Af Maja Holmgaard

Hvem er vi?

Vi er et nystartet netværk: Netværk
Midtjylland* som hører ind under
Ordblindeforeningen. Netværket er
startet af en gruppe forældre til ordblinde børn/børn med læsevanskeligheder. Vi ønsker fællesskab og
støtte til at møde de udfordringer,
som vores børn kommer ud for.
Netværket er også for voksne
ordblinde, der ønsker støtte i de
daglige udfordringer. Det er også
for andre pårørende end forældre,
som ønsker at lære og støtte op
om et barn eller en voksen, som er
udfordret af ordblindhed/læsevanskeligheder.

det er noget for jer. Vi anbefaler
selvfølgelig et medlemskab af
ordblindeforeningen. I kan hente
mere information om medlemskab
af ordblindeforeningen på www.
ordblindeforeningen.dk

Kontakt

Vores netværk kan kontaktes via
Facebook på »Ordblindenetværket
Midtjylland«. Er I ikke på Facebook, kan I skrive til ordblindenetvaerketmidtjylland@gmail.com
Når man er forælder til et barn
med ordblindhed eller læsevanskeligheder, så er det dejligt når …
– lærere og kammerater kan
rumme og respektere, at nogle

ting er sværere for mit barn end
for andre børn på samme alder
– der er klare forventninger til,
hvad der forventes af skolen,
læreren, forældrene og eleven.
– den litteratur, som skal læses,
findes som e-bog og al tekst kan
høres
– der er skrive-, stave- og læsehjælpeværktøjer til rådighed
både i skolen og hjemme og
mit barn undervises i brugen af
disse værktøjer
– mit barns læsevanskeligheder
isoleres til kun at omhandle
disse vanskeligheder
– mit barn går på en skole, hvor
der bliver taget hånd om mit
barns vanskeligheder.
■

Hvad står vi for?

Vi ønsker at fremme forståelsen
for de udfordringer, man møder,
når man er ordblind eller har
læsevanskeligheder. Vi ønsker at
fortælle omverdenen, at ordblindhed og læsevanskeligheder ikke er
det samme som en lav intelligens.
Vi ønsker at sætte fokus på, at de
rigtige hjælpemidler og det gode
samarbejde mellem skole og hjem
er med til at skabe rammerne for,
at vores børn udvikler sig bedre
både socialt og fagligt.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde sparring i et fællesskab i netværket. Vi forsøger
at informere hinanden om nyheder angående ordblindhed/
læsevanskeligheder.

Betingelser

I er velkomne til at deltage i et af
vores netværksmøder for at se, om

ORDBLINDEKURSER FOR
Børn og unge med ordblindhed
Lærere, læsevejledere og andre fagpersoner
Børn og unge med ordblindhed (engelsk)
Voksne med ordblindhed
Forældre til børn og unge med ordblindhed
Læse-staveudredning

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg

ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).

*Vi tænker her Midtjylland som svarende
til cirka Skive og Viborg kommuner.

www.ordblindetræning.dk
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Svigtet af både skole og kommune

Svigtet af både skole og kom
Af Lisbeth Terp Steffensen
Min datter Amalie har i 6 år været
svigtet af både skole og kommunen i Nordfyns Kommune.
De har aldrig kunnet stille den
rigtige diagnose. Først i en alder af
12 år, sker der noget. Hun er aldrig
nogen sinde blevet udredt, og der
har aldrig været nogen ordblindetest! Jeg forlangte, hun blev testet
og det blev hun i februar/marts
måned 2016 på Hårslev skole. Der
finder man ud af, at hun er svært
ordblind.
Amalie havde fra sit 2. år og
frem til 9. år haft en del mellemørebetændelse og har haft forskellige dræn i ørerne. I en alder af
12 år finder vi ud af, at hun har en
skade på sit højre øre, som man
vælger ikke at operere, da det vil
skade hendes hørelse. I øvrigt mener man, at hun hører rimeligt på
dette øre.
Under udredningen ville man
også lave en WISC test på Amalie,
hvilket jeg synes var fint nok. Jeg
ønskede, at psykologen kom hos os
i hjemmet, fordi Amalie var mest
tryg herhjemme. Jeg får ordre
af psykologen til, at jeg ikke må
forstyrre dem under testen, hvilket
også var fair nok.
Da testen var færdig, gik psykologen, og vi så hende aldrig igen.
Hun sygemeldte sig i længere tid.
Jeg kontaktede PPR, fordi jeg synes, der var gået ret lang tid. Dette
var sidst i April, og jeg synes også
snart det var på tide, at vi fik noget
at vide, fordi Amalie skulle skifte
skole. En anden psykolog fik sagen
overdraget, men hun kendte slet
ikke Amalie som person, så hvordan kunne hun lave en PPV, uden
hun havde set hende. Jo det var
legende let! Hun brugte bare den
anden psykologs papirer.
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Hvad vi fik ud af denne test?
Vi kunne ikke bruge den til noget som helst, den var fyldt med
fejl, mangler og der var skrevet
usande ting fra skolen. Så faktisk
kunne PPV´en arkiveres lodret i en
skraldespand, for den var ganske
ubrugelig.
Skolen havde vi også problemer
med, for der var virkelig ingen
hjælp til Amalie. Læsekonsulenten gav Amalie en time i CD-ord,
det var det. Efter normale omstændigheder skulle Amalie have
mange flere timers undervisning i
brugen af sin IT-rygsæk, men der
var ingen, som hjalp hende. Jeg
havde gentagne gange kontaktet
læsekonsulenten og skolen, men
de gjorde intet, så hun var overladt
til sig selv med en computer, som
hun ikke forstod. Hun blev herved
begrænset i sin indlæring.
Jeg konsulterede en ekspert, en
psykolog, som havde stort kendskab til ordblinde og hvordan ordblinde har det som mennesker, sådan rent psykisk, når de bliver sat
på prøve, og også hvordan de har
det generelt. Hun fortalte mig om,
hvor dårligt ordblindes selvværd/
selvtillid er, når de blev mindet
om, at de ikke kan noget som helst.
Jeg sendte hende PPV´en og hun
var i chok over, hvordan man som
psykolog kunne udarbejde en PPV,
som var så mangelfuld og upersonlig. Hun sagde decideret, at den var
overfladisk og uprofessionel, og at
Nordfyns kommunes psykolog slet
ikke var gået i dybden med PPV´en
og WISC testen. Hun sagde oveni
købet, at det i Amalies situation,
hvor hun var utryg og fik vildledende spørgsmål under prøven,
kan have påvirket WISC testen i
negativ retning. Jeg kontaktede
klagenævnet for specialundervisning og klagede.

Amalie skulle starte på Havrehedskolen på Fyn den 14. juni. Jeg
fik brev om, at hun skulle starte,
og vi fik hendes skema. De skrev,
at de glædede sig til, at hun skulle
starte. Jeg havde inden været til
møde og fortalt, at hun var ordblind, og det accepterede de. Hun
kunne komme på VAKS forløb,
når hun startede der. Den 8. juni,
nøjagtig på min fødselsdag, var vi
til møde på PPR i Nordfyns kommune. Vi fortalte, at Amalie skulle
starte på Havrehedskolen ugen
efter.
Vi var færdige med mødet klokken 08:45, og kl. 09:45 kom der en
mail til mig, om at Amalie alligevel ikke kunne starte på skolen.
Hvad var det nu for noget! Det
havde jeg ikke lige set komme!
Jeg var fuldstændig færdig, jeg
græd hele dagen og var i chok,
og det var min fødselsdag! Fra at
være ked af det, blev jeg gal, så
jeg kontaktede borgmester, byråd
og ministeriet for kommunerne.
Der er frit skolevalg, så hvad var
der lige sket! Jo det var et korrupt
system. Skolernes ledere havde talt

Far til ordblind vandt klagesag mod kommune

ommune
sammen, og fortrolige personfølsomme oplysninger blevet
lækket uden samtykke af forældre (os). Jeg skrev igen til borgmester, byråd m.m. Jeg fik fat i
forvaltningschefen, og han gik
direkte til skolechefen i Nordfyns kommune. Mandag den
12. var der møde med skoleforvaltningen, Særslev/Hårslev
skole og Havrehedskolen. Der
var en trykket stemning og jeg
var gal. Det var svært for mig
at være nøgtern og jeg skulle
bide mig selv i læben, for ikke
at sige min mening. Mødet gik
trods alt godt og Amalie skulle
starte på Havrehedskolen den
14. juni og efter ferien starter
hun med VAKS undervisning.
Hvor var jeg glad, men jeg var
og er stadig skeptisk, for hvad
bliver det næste, for hvad vil
der nu ske, når hun starter på
Havrehedskolen. Vil hun få den
hjælp, hun er blevet lovet!
Lige nu har vi haft ferie, det
har vi alle i familien haft godt
af. Jeg har øvet CD-ord og læst
med Amalie i ferien. Hun har
skrevet dagbog på CD-ord og
vi har været på feriekoloni for
ordblinde på Nislevgård i Otterup. Hun har været på FDF
landslejr med 11.000 spejdere i
Sletten. Hun har for første gang
skrevet en SMS til sin veninde
på Dictus. Hun er social, hun
har det godt, vil lære og glæder
sig til skolestart! Men hvorfor
skal hverdagen i skolen være en
kamp for en ordblind? Træn og
undervis dem, giv dem selvværd/selvtillid, så stråler de, og
yder det bedste, de kan! De er
mennesker som os andre.
Se udkast af min bog på
Bloggers Delight. Ordblindt
barn af guggi Alias Lisbeth
Terp Steffensen
■

Far til ordblind vandt
klagesag mod kommune
Af Klaus Madsen, klma@frdb.dk
Fredericia: Først sagde både skolen
og Fredericia Kommune nej.
Ordblind dreng med ADD fik
nej til støttetimer fra skolen og
kommunen. Nu har klagenævn
omstødt beslutningen.
Brian Hansens 13-årige søn,
som er ordblind og har en opmærksomhedsforstyrrelse (ADD),
kunne ikke få støttetimer på Kirstinebjergskolen i Bøgeskov, hvor
han gik før sommerferien.
Men Klagenævnet for Specialundervisning under Ankestyrelsen
har afgjort, at drengen skal have
mindst ni støttetimer i ugen.
- Jeg håbede på at få medhold,
så jeg fik synliggjort, at drengen
havde behov for støtte, da han er
ordblind og har ADD, siger Brian
Hansen om afgørelsen, som faldt
den 23. august.
Han valgte at føre klagesagen,
fordi han er bekymret for sønnens
indlæring. Skolen og kommunen
mente, at drengen fik nok støtte
i den almindelige undervisning.
Men forældrene oplevede, at han
fagligt sakkede bagud i forhold til
kammeraterne.
Børn- og ungechef Claus Bülow
ønsker ikke at kommentere konkrete elevers forhold. Da Fredericia Dagblad spørger, om skolerne i
kommunen skal orienteres om sagen, svarer Claus Bülow i en mail:
- Vi har – som mange andre
kommuner i Danmark – i øjeblikket et særligt fokus på, at systematisere og udvikle vores tilbud
til ordblinde børn, skriver Claus
Bülow.
Han pointerer, at alle børn er
forskellige.
- Der er ikke en fælles opskrift
på, hvilket tilbud børn med dysleksi og andre vanskeligheder skal
have, skriver Claus Bülow.

Propper børn i klasser

Brian Hansen mener, der generelt
er brug for bedre undervisning af
de ordblinde i Fredericia.
- Der er mange lærere, der gerne
vil gøre en forskel, men som ikke
kan gøre det, fordi der ikke er ressourcer til det. Man propper bare
børn ind i klasser – også børn med
store vanskeligheder, siger han,
som er med i et ordblindenetværk i
Fredericia og ofte får henvendelser
fra frustrerede forældre.
- Lige så dygtig man er til at
rose sig selv, når noget er positivt
i denne kommune, lige så dygtig
burde man være til at erkende, når
noget kan gøres bedre, siger Brian
Hansen.
Hans søn går nu på Kirstinebjergskolen på Havepladsvej, hvor
han er blevet tildelt ni støttetimer
om ugen.

Fakta

Kommunen beklager fejl.
- Det er uheldigt når/hvis vi som
kommune får en påtale for sagsbehandlingen. Det beklager vi. Men
vi kan naturligvis også begå fejl,
siger børn- og ungechef i Fredericia Kommune Claus Bülow.

Skoletilbud til ordblinde

- Det er skolelederen, der ud fra en
samlet vurdering træffer beslutning om den specialpædagogiske
bistand til den enkelte elev inden
for skolens rammer.
- Ud over den pædagogisk-psykologiske vurdering indgår skolens
kendskab til eleven og skolens muligheder for at yde den specialpædagogiske bistand, siger børn- og
ungechefen.
Han oplyser også, at kommunen tager udgangspunkt i loven,
og hvert barn skal modtage den
supplerende støtte, som barnets
vanskeligheder lægger op til.
■
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Billige biler – ringere uddannelser

Billige biler – ringere uddannelser
Af Heidi Kvistgaard Güttler &
Inge Gleerup
Finanslovsaftalen for 2017 fortsætter de massive besparelser på
uddannelsesområdet. Især erhvervsuddannelserne, den almene
voksenundervisning på VUC og
produktionsskolerne bliver ramt.
- Ekstremt kortsigtet økonomisk
tænkning.
Så kontant er dommen fra Uddannelsesforbundets formand,
Hanne Pontoppidan. Hun er mildest talt ikke imponeret over den
finanslov, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået. For mens der
igen er økonomiske gevinster til
bilejerne i form af lavere afgifter,
står det anderledes til på uddannelsesområdet. Her får man atter
sparekniven for struben.
- Som loven ser ud nu, er den
en katastrofe for de svageste unge.
Færre unge vil få en ungdomsuddannelse, kvaliteten af undervisningen vil falde, og især de svageste unge får det sværere, skælder
Pontoppidan, som langer hårdt ud
efter det såkaldte omprioriteringsbidrag, der er en trinvist stigende
besparelse, som rammer alle uddannelsesinstitutioner.
Det får også konsekvenser for
blandt andet ordblindeundervisningen til voksne. Allerede med
finansloven fra i år blev der besluttet en besparelse på taxameteret på
32 procent. Det vil i praksis betyde
større hold i ordblindeundervisningen, som kan gøre det svært oprette hold lokalt i Udkantsdanmark.
Omprioriteringsbidraget vil gøre
økonomien i ordblindeundervisningen endnu strammere, vurderer
Uddannelsesforbundets formand.

Urimelige vilkår på EUD
Især erhvervsskolerne vakler
gevaldigt under de voldsomme
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besparelser, som betyder, at
skolerne i 2020 skal spare hele 10
procent. Det sker samtidig med, at
de skal indfri en række nye krav,
som blev indført med erhvervsskolereformen i 2014.
- Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man forestiller sig, det skal gå
op. Skolerne kan da ikke løfte reformens ambitioner for kærlighed
og kildevand. Man skærer voldsomt i budgettet, men piller ikke
én opgave fra. Det er urimelige
vilkår, lyder det fra formanden.

Nedsat skoleydelse
vil ramme hårdt

På produktionsskolerne kommer
finansloven også til at gøre ondt.
Med finansloven nedsætter regeringen nemlig skoleydelsen for
eleverne på produktionsskolerne
markant. Det betyder næsten en
halvering af skoleydelsen for dem
under 18 år, og dem over 18 mister
knapt 2.000 kroner om måneden.
Når ydelsen til produktionsskoleelever hidtil har været højere,
skyldes det, at de unge arbejder
i værksteder på arbejdspladslignende vilkår, og de producerer og
sælger varer til kunder. Deres ydelse skal derfor afspejle, at man rent
faktisk får løn for det arbejde, man
udfører. Det er både rimeligt og
en del af pædagogikken, pointerer
Hanne Pontoppidan.
- Det her vil reelt betyde, at det
bliver betydeligt sværere at motivere de unge, der ellers går på en
produktionsskole. At skære de unges skoleydelse så voldsomt er helt
urimeligt. Hvad ville politikerne
selv sige til at få deres løn halveret
med ét slag? raser formanden.
- Det her er et økonomisk tilbageslag for den enkelte elev, som
vil stække hele skoleformen og
ramme en i forvejen udsat gruppe
hårdt. Det er besynderligt, at uddannelse skal finansiere billigere

biler. Det er virkelig en ommer,
lyder det fra Hanne Pontoppidan.

Ny tælledag
udhuler AVU

Også den almene voksenuddannelse (AVU) bliver skåret ned på
finansloven. Taxametertilskud
bliver i dag udbetalt på baggrund
af én tælledag 20 procent inde i
elevernes undervisningsforløb.
Med et snuptag flytter regeringen
tælledagen fra 20 til 40 procent
inde i forløbet.
Omkring 75 procent af frafaldet
på AVU sker, efter at kursisterne
er 20 procent inde i undervisningsforløbet, så når regeringen flytter
tælledagen, vil skolerne altså opleve et fald i taxametertilskuddet.
Hanne Pontoppidan er stærkt
utilfreds med dén spareøvelse.
- Det her er meget voldsomt, og
det vil få konsekvenser for elevernes undervisning. Også her rammer
besparelserne en gruppe unge, som
i forvejen er ekstremt udfordret i
uddannelsessystemet. Statsminister
Lars Løkke Rasmussen (V) har
tidligere udtalt, at de udsatte unge
står hans hjerte nært. Men med den
finanslov, han her lægger frem, får
det ærligt talt hans ord til at klinge
temmelig hult, konstaterer formand
Hanne Pontoppidan.

Ingen ferie til
langtidssyge

Finansloven er også med til at
udhule økonomien for lønmodtagere, der er syge over en længere
periode. Der lægges nemlig op til,
at lønmodtagere, der modtager
sygedagpenge, ikke optjener ret til
ferie. – Det er mangel på anstændighed. Dels er det ikke valg, om
man er syg eller ej. Dels kan det
ikke være mange penge at spare på
den konto. Forligspartierne går virkelig i meget små sko, siger Hanne
Pontoppidan
■

Nyt fra kredsene
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 (ikke i
skolernes ferie).
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 ■

Indsamling af tassimokapsler
og mejerilåg
Af Erik K. Rasmussen
Gitte Høstgaard og Dorthe Simonsen har indsamlet tassimokapsler
og mejerilåg og solgt dem for et
stort beløb. Ordblindeforeningen
har derfor modtaget en donation
fra Terracycle på 1.147.25 kr.
Tusinde tak for jeres arbejde
med at indsamle kapsler mv. og
dermed den flotte donation. Vi
er meget glade for at I vil støtte
mennesker med ordblindhed. De
mange frivillige og medlemmer i
Ordblindeforeningen ser det som
en kærkommen opmuntring. Pengene går til vores arbejde med at
varetage interesser for mennesker
med ordblindhed/dysleksi. Tak for
jeres støtte.

Gitte og Dorthe vil fortsætte
indsamlingen af tassimokapsler,
så forhåbentligt kommer der en
lille donation igen på et senere
tidspunkt. Alle der har lyst til at
støtte Gitte og Dorthe og dermed
Ordblindeforeningen kan kontakte
Gitte på hoestgaard@live.dk eller
Dorthe på nusersimonsen@live.dk

■

Information

Uddeling af legat

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

Medlemmer af Ordblinde/
Dysleksiforeningen på Fyn har
nu mulighed for at søge et legat.

www.ordblindeforeningen.dk
under de enkelte kredse

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 imødekommet, får besked
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læs-e.dk
Bliv
bedre
til at læse
med en
personlig
læsecoach
Det er gratis - du kan starte, når du vil
• FVU læsning
• FVU matematik
• Ordblindeundervisning

Læs-e.dk er det nye læsecenter på VUC Syd.
Vi holder til i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg
og Tønder - men ønsker du at sidde hjemme
eller på arbejdspladsen, så er vi også online.
Vi bruger iPad, smartphone og de nyeste
apps i undervisningen. Du får en personlig
læsecoach, der hjælper dig hele vejen.
Undervisningen er gratis, og du kan
sammensætte den, som du ønsker.
Ring 7361 3333 og hør hvordan.
Se mere på www.læs-e.dk
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