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Rosen – nr. 1 2018
Rosen denne gang går til en ildsjæl, der virkelig har for-
tjent denne påskønnelse. Det er Tom West, som har været 
med i Ordblindeforeningen i flere årtier. Tom er formand 
for Bornholm kredsen, hvor han har været med siden 1988. 
Tom har i mange år ligeledes været med i det Nordiske 
samarbejde. Derfor er der mange som ved, hvem Tom er. 
Tom er en der altid, både i DH og Ordblindeforeningen, 
samt lokal TV og aviser, har talt de ordblindes sag. ■

Anne-Marie Sørensen
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 HUSK!

 Forsiden af bladet
De mange overskrifter på forsiden er valgt, fordi Ordblindfor-
eningen er begyndt på årgang 75 af Ordblindebladet.

Ordblindebladet udkom første gang i marts 1944, et år efter 
»Landsforeningen for ordblindesagen i Danmark« begyndte 
at virke. »Ordblindebladet« skulle udkomme 4 gange om året. 
Det har foreningen overholdt lige siden, bortset fra nogle få 
årgange under krigen, hvor der manglede mandskab og papir. 
Bladet kostede 1 krone, men det var gratis for medlemmerne, 
hvis de betalte 2 kr. i kontingent.

De første Ordblindeblade bestod af 12 sider A4 ark, der var 
hæftet sammen ( se forsiden af jubilæumsskriftet) og deres 
vigtigste målsætninger var som i dag, at oplyse om ordblind-
hed, at bekæmpe fordomme og påvirke offentligheden så ord-
blinde fik bedre vilkår. 

I 1953 kom der farver på forsiden og bladet udkom i et min-
dre format. Til gengæld var der nu 18 sider. I en periode fra 
1980 til 1992 udkom bladet i et A5 format. Fra 1993 og til i 
dag er Ordblindebladet trykt i et A4 format. Bladet er stille og 
roligt vokset fra at udkomme med 24 sider til det nu er oppe 
på 32 sider.

Den tekniske udvikling har gjort det muligt at formidle 
budskabet på en anden måde. I begyndelsen af 70'erne be-
gyndte Bodil Holsting at indlæse bladet på kassettebånd. I 
perioden fra 1998-2005 overtog Inger Pihl opgaven og i slut-
ningen af 2005 gik hun over til cd-er. De sidste 6 år er bladet 
blevet sendt ud til de medlemmer, der ønsker det, på en PDF-
fil. Medlemmerne kan så bruge et oplæsningsprogram.

I alle årene har bladet været produceret af frivillige. I nogle 
perioder har det været en uden for bestyrelsen, og i andre 
perioder har det være formanden for Ordblindeforeningen, der 
har været ansvarshavende.

Tiden vil vise, hvordan det udkommer i fremtiden, men den 
tekniske udvikling vil nok bevirke, at alle medlemmer modta-
ger det på en PDF-fil. ■

EKR.
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8 procent af eleverne i folkeskolen har gennemført den nationale ordblindetest

Af Anders Bredsdorff

Den nationale ordblin
detest er på to et halvt 
år udbredt til samtlige 
kommuner. Ny analyse 
af testens resultater 
peger blandt andet på, 
at næsten hver 9. folke
skoleelev i 10. klasse er 
testet med Ordblinde
testen.

Siden februar 2015 har kommuner 
kunnet anvende Ordblindetesten. 
Den nye nationale ordblindetest 
skulle bidrage til en sikker og ens-
artet identifikation af ordblindhed 
både på tværs af kommunegrænser 
og uddannelser fra 3. klasse. En 
ny analyse af Ordblindetestens 
resultater og udbredelse viser, at i 
alt 8 procent af eleverne i folkesko-
len har gennemført Ordblindete-
sten. Af dem er to ud af tre testede 
elever ordblinde.

»En ny verden åbner sig, når 
man lærer at læse. Men mange 
børn og unge kæmper en dag-
lig kamp i skolen, fordi de ikke 
ved, at de er ordblinde. Derfor er 
Ordblindetesten et vigtigt redskab. 
Ordblinde kan nemlig sagtens 
få en god uddannelse og få de-
res drømme opfyldt – de behøver 
bare den rette støtte gennem deres 
skole og uddannelse. Det skal 
vi stå klar til at give dem,« siger 

undervisningsminister Merete 
Riisager.

Fra skoleåret 2017/2018 har 
skoler pligt til at tilbyde elever i 
grundskolen med læsevanskelighe-
der, der kan skyldes ordblindhed, 
at få foretaget en ordblindetest, 
og forældre har krav på én gang 
i deres børns skoleforløb, at der 
foretages en ordblindetest af deres 
barn.

Analysen viser også, at alle 98 
kommuner har taget den nationale 
ordblindetest til sig i større el-
ler mindre grad. Den geografiske 
fordeling af elever, der siden 2015 
har gennemført Ordblindetesten, 
spænder fra én procent af eleverne 
i Herlev Kommune til 16 procent 
af eleverne i Herning Kommune. 

Hovedstadsområdet adskiller ved, 
at færre elever har gennemført 
Ordblindetesten i disse kommuner 
end i resten af Danmark.
Analysen viser, at 65 procent af de 
elever, der har gennemført Ord-
blindetesten, er testet ordblinde, 
mens 24 procent af eleverne er 
testet usikre i fonologisk kodning. 
11 procent af eleverne er testet 
ikke-ordblinde. Andelen af drenge, 
der har gennemført Ordblindete-
sten i folkeskolen er på knap 60 
procent.

Analysen viser desuden, at 
Ordblindetesten er mest udbredt 
blandt de ældste elever. 11 procent 
af 10. klasseeleverne har gen-
nemført Ordblindetesten, mens 
testen er mindst brugt blandt 3. 

8 procent af eleverne i 
folkeskolen har gennemført 
den nationale ordblindetest

Figur 1. 
Hovedstadsområdet adskiller sig ved, at færre folkeskoleelever har gennemført 
Ordblindetesten end i resten af Danmark.
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8 procent af eleverne i folkeskolen har gennemført den nationale ordblindetest

klasseeleverne, hvor kun 3 procent 
har gennemført Ordblindetesten.

 Den nationale ordblindetest 
blev udviklet som reaktion på, 
at der manglede en fælles prak-
sis for, hvordan man identificerer 
elever med ordblindhed. Tidligere 
har der for eksempel været for 

mange og for uensartede udred-
ninger, og for nogle elever og 
studerende har det været svært 
at få anerkendt deres ordblind-
hed. Kommunerne bestemmer 
selv, hvordan de udreder ele-
verne for ordblindhed. Derfor 
kan de have valgt andre test end 

Ordblindetesten. Den nye analyse 
kan derfor ikke konkludere på 
udbredelsen af ordblindhedstests i 
folkeskolen generelt.

Dette notat fra Undervisnings-
ministeriet redegør for udbredelsen 
af Ordblindetesten siden opstarten i 
februar 2015 indtil august 2017. ■

Figur 2. 
Seks ud af ti folkeskoleelever,  
der har gennemført Ordblindetesten, er drenge.

Figur 3. 
65 procent af de testede folkeskoleelever er testet ord-
blinde, 24 procent af eleverne er testet usikre i fonologisk 
kodning og 11 procent af eleverne er ikke testet ordblinde.
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Ordblindeundervisningens historie

Af Erik K. Rasmussen

De første iagttagelser og beskrivel-
ser af disse specielle læsevanske-
ligheder kendes fra øjenlæger, der 
blev opmærksomme på tilstanden, 
fordi forældre i mange 
tilfælde antog, at der 
måtte være tale om en 
synsdefekt hos barnet.

Den ældst kendte 
beskrivelse af denne 
specielle læsedefekt 
skyldes den tyske læge 
C. Kussmaul, Leipzig, 
1872; men det blev dog 
i England, problemet 
med læsevanskelighe-
der først blev taget op 
til behandling.

I 1896 bruges her 
betegnelsen »congeni-
tal wordblindness«.

Lægen Morgan havde en meget 
dygtig gartner, og på hans fød-
selsdag gav lægen ham en meget 
fin og flot bog om haven. Det 

viste sig dog hurtigt, at gartne-
ren ikke kunne læse og forstå, 
hvad der stod i bogen. Morgan 
undrede sig meget. En begavet og 
dygtig gartner kunne ikke læse. 
Derfor begyndte han at under-

søge fænomenet og beskrive sine 
undersøgelser. I hans beskrivelser 
fra 1886 brugte han det engel-
ske ord »Word Blindness« eller 

»congenital wordblindness«. 
Ordet ordblindhed blev også den 
betegnelse, der fik den største 
udbredelse i Danmark. 

Her hjemme i Danmark kom der 
først gang i undersø-
gelserne af ordblind-
hed i 1900-tallet. 
Tidligere undervis-
ningsinspektør Hans 
Th. Hansen fortæl-
ler: »at han i årene 
efter 1915 stødte på 
engelske og tyske af-
handlinger for første 
gang, der omhand-
lede »ordblindhed«. 
Det var dog stadig 
et meget sjældent 
fænomen, som ikke 
havde fundet vej til 
Salmonsens leksikon 
2. udgave 1915.

Også i Danmark er 
det læger, der først gør opmærk-
som på problemet.

I Ugeskrift for Læger 1926 om-
taler skolelægen H. P. T. Ørum det 

I forbindelse med foreningens 75 års jubilæum har den tidligere formand  

Erik K. Rasmussen skrevet tre korte artikler.75 75 årår
Ordblindeundervisningens 
historie 1. del 1872 – 1957
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Ordblindeundervisningens historie

i en skolehygiejnisk oversigt, men 
det blev dog især øjenlægen prof. 
dr. med. Henning Rønne, der gen-
nem årene følger sagen op.

Sofie Rifbjerg er nok den første 
i Danmark, der ud fra praktisk 
pædagogiske synspunkter, har be-
skæftiget sig med ordblindhed. Al-
lerede i 1919 satte hun gang i nogle 
undersøgelser. Hun konkluderer i 
sin afhandling:» nogle Ordblinde 
synes at have Forstyrrelser i den 
visuelle Region, nogle i den audi-
tive, andre i dem begge«.

Efter disse år er det igen H. P. T. 
Ørum, der bringer spørgsmålet 
på bane. I Folkeskole 1931 anslår 
han i en artikel om ordblindhed, at 
3-4 pct. af eleverne i Københavns 
værneskole i virkeligheden er ord-
blinde og slutter således: »Det vil 
altså ses, at en tydelig erkendelse 
af en tilstedeværende, lettere eller 
sværere, ordblindhed hos en elev 

er af den allerstørste betydning for 
modarbejdelsen af svagheden«.

Imidlertid blev emnet også taget op 
fra pædagogisk side. I 1925 be-
gyndte Hans Th. Hansen sammen 
med sin kone at iagttage 100 elever 
på Nørre Aaby skole, og han skrev 
artikler, men ingen tidsskrifter 
mente, det havde almen interesse. 
Først i 1934 fik han trykt en artikel 
i »den danske folkeskole«. I 1939 
kom der to meget betydningsfulde 
skrifter af Edith Norries » Om 
Ordblindhed« og af Henning Buuhl 
Skydsgaards doktordisputats: »den 
konstitutionelle Dyslexi« (1942).

Allerede fra august 1935 blev de 
første læseklasser oprettet ved 
Københavns skolevæsen. Psy-
kolog Ulnes Olsen fandt i alt 31 
elever til de to klasser, som blev de 
første læseklasser i Danmark – og 
i Norden. Det var ikke så enkelt, 
at udskille eleverne fra de småt 

begavede og de normalt begavede 
ordblinde, men ved hjælp af en ny 
intelligenstest lykkedes det.

Edith Norries, som selv var ord-
blind, startede Ordblindeinstituttet 
i Købehavn i 1939. Det første i 
Europa. Dengang betragtede Edith 
Norrie eleverne som patienter, og 
hun gik selv rundt på instituttet i 
hvid lægekittel. Elever med ord-
blindhed blev kaldt patienter, som 
skulle kureres for deres lidelse. I 
1948 blev instituttet anerkendt af 
staten. Instituttet blev en selv-
ejende institution og Landsforenin-
gen for Ordblindesagen dannede 
bestyrelsen.

Ordblindhed var beskrevet før 
Edith Norrie begyndte at undervi-
se i 1936, men hun var den første, 
der eksperimenterede og udviklede 
en effektiv ordblindeundervisning. 
Hun opfandt bl.a. en sættekasse til 
brug i undervisningen. ■

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  
700 medlemmer.

Lysholt Allé 12, 7100 Vejle • Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens
Birk Centerpark 40, 7400 Herning • Suomisvej 4 - 1927 Frederiksberg C
Telefon 76 81 57 70 • www.netvaerkslokomotivet.dk

Mød os på:
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Netværk gør en forskel – også for ordblinde elever!

Af Lance Luscombe, skoleleder på 
Smidstrup-Skærup Skole i Vejle 
Kommune. Uddannet lærer og 
Master i IKT og Læring. Leder for 
Ordblindepatruljen.dk. Medstif-
ter af IT-lederen.dk, som er et IT 
netværk for skoleledelserne i Vejle 
Kommune.

Dette er en redigeret artikel som 
i sin oprindelige form blev bragt i 
Læsepædagogen. 

En patrulje fødes  
og en ny kommer til
Forhistorien til ordblindepatruljen 
ligger 7 år tilbage, da jeg sammen 
med skolens IT-vejleder besluttede 
at danne en IT-patrulje. Den be-
stod af udvalgte elever, som havde 
til opgave at vedligeholde skolens 
hardware og software, hjælpe i 
klasserne med IT og samtidig 
undervise andre elever og lærere i 
nye programmer. IT-patruljer var 
allerede kendt fra andre skoler, 
men vi ville gerne have eleverne 
mere i spil, så de kunne indgå 
i et samarbejde med personalet 
omkring IT. Idéen var udtryk for et 
anderledes syn på elev- og lærer-
rollen. Patruljen blev taget godt 
imod, og personalet havde kun 
ros til overs for elevernes arbejde, 
hjælp og inspiration til arbejdet 
med IT. Eleverne fik et særligt an-
svar og oplevede glæde og prestige 

ved at varetage rollen som super-
brugere i IT-patruljen.

Jeg har altid været et legebarn, 
som er lidenskabelig nysgerrig 
overfor nye ting, og de nye indta-
lings-, skrive- og oplæsningsapps 
optog mig og IT-patruljen en del. 
Vi var på dette tidspunkt i fuld 
gang med at undersøge, hvordan 
disse apps kunne bruges som 
hjælp til et stigende antal ordblinde 
elever på skolen. Tanken om en 
Ordblindepatrulje udsprang af 
denne nysgerrighed overfor de nye 
teknologiske muligheder.

Jeg stillede mig selv spørgsmå-
let, om vi ikke skulle udvide vores 
IT-patrulje med en ordblinde- pa-
trulje – hvor udvalgte ordblinde 
elever fik hvervet som superbru-
gere ift. de muligheder som lå i de 
nye apps.

Skolens nye læringsvejleder var 
med på idéen, og hun har i samar-
bejde med andre af skolens aktører 
udviklet Ordblindepatruljen.dk fra 
at være koncentreret om superbru-
gernes support til og introduktion 
af nye apps til at være et netværk 
for alle ordblinde elever på skolen.

Rammerne for arbejdet 
med Ordblindepatruljen
Med 10% ordblinde elever på sko-
len var der bestemt et godt kunde-
grundlag for ordblindepatruljens 
arbejde. I starten var fokus på at 
få oplært de nye superbrugere i 
patruljen. De skulle både lære at 
beherske de nye apps på iPaden og 

skulle lære at videreformidle deres 
viden til andre ordblinde elever. 
Superbrugernes rolle kunne sam-
menlignes med en konsulent, som 
både kunne hjælpe den enkelte 
ordblinde kammerat og lærer.

Jeg oplevede, at både elever, 
lærere og skolepædagoger tog 
utrolig godt imod det nye tilbud 
fra ordblindepatruljen, og lærerne 
opfattede det som en styrkelse af 
deres undervisning af de ordblinde 
elever. Vi havde på dette tidspunkt 
et stort efterslæb i forhold til hjælp 
til skolens ordblinde elever. Der 
var derfor brug for at trække på al 
ekspertise. Her udgjorde superbru-
gerne en stor ressource.

Rammerne for patruljens ar-
bejde blev efterhånden mere og 
mere organiseret. I starten havde 
superbrugerne i de to patruljer 
faste møder med læringsvejlederen 
og IT-vejlederen, men efterhånden 
blev arbejdet i ordblindepatrul-
jen forankret i skolens PLC-team 
(skolens pædagogiske læringscen-
ter) som en forlængelse af skolens 
øvrige indsatsområder og med 
læringsvejlederen som koordinator 
for patruljens møder.

I dag er ordblindepatruljens 
arbejde organiseret i et årshjul 
og er udvidet fra at handle om 
oplæring i apps til også at indbe-
fatte opstartskursus for personale, 
vejledningsmøder med faseteam, 
netværksmøder med skolens ord-
blinde elever og netværksmøder 
med forældre til ordblinde elever. 

Netværk gør en forskel – 
også for ordblinde elever!
I denne artikel vil der blive sat fokus på, hvordan et organiseret elevnetværk – 
Ordblindepatruljen.dk – kan bidrage til at styrke de ordblinde elevers selvværd 
og kompetencer.
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Netværk gør en forskel – også for ordblinde elever!

Det betyder, at Ordblindepatruljen 
ikke kun består af de to superbru-
gere, men af alle de elever, som er 
ordblinde på skolen.

Målet for 
ordblindepatruljen

Vi har ca. 30 ordblinde elever på 
skolen og har derfor udvidet, så vi 
i dag har to afdelinger af ordblin-
depatruljen. En afdeling målrettet 
eleverne på mellemtrinnet og en 
målrettet eleverne i udskolingen. 
Hver afdeling har deres egen su-
perbruger tilknyttet, som i forvejen 
er kammerat til eleverne i afdelin-
gen. Superbrugeren indtager en 
storesøster/storebror rolle i forhold 
til de andre kammerater i patruljen 
og kan bl.a. hjælpe i hverdagen, 
hvis teknikken driller. Samtidig 
har superbrugerne lov til at forlade 
undervisningen for at assistere i 
andre klasser.

De ordblinde elever mødes en 
gang om måneden med lærings-
vejlederen og ordblindepatruljens 
superbrugere. Møderne i ord-
blindepatruljen bruges bl.a. til, at 
eleverne snakker med hinanden 
om nye opdagelser, udfordringerne 
ved at være ordblind, hvordan 
prøverne i udskolingen bedst 
håndteres, instruktion i nye apps, 
eller som i år, hvor noget af tiden 
blev brugt til at læse korrektur på 
Jesper Sehesteds første bog om 
det at være ordblind, »Michael og 

bogstavbjerget«. Målet for ordblin-
depatruljen er gået fra at handle 
om to superbrugere til at handle 
om at gøre alle skolens ordblinde 
elever stærke gennem netværket. 
Tænkningen er, at alene kan vi in-
genting, men sammen kan vi alt.

Netværk skal  
faciliteres og plejes
Forskning viser, at betydningen af 
at have netværk er afgørende for 
ens livskvalitet på sigt. Hos ældre 
er der 50% lavere dødelighed 
blandt dem, der har gode relatio-
ner og netværk. Det giver derfor 
god mening at opdyrke netværk 
i alle livets faser – og ikke kun 
hos voksne og ældre, men bestemt 
også hos børn. En god start på livet 
handler også om at have netværk 
i ens skoleliv. Netværk kan opstå 

på mange måder hos voksne, men 
hos ordblinde børn og unge har vi 
et særligt ansvar for at organisere 
elevnetværket. Et elevnetværk som 
Ordblindepatruljen.dk udvikler sig 
bedst, når der er en plan for, hvor-
dan det skal faciliteres. Det kræver 
en tovholder, engagerede medar-
bejdere og en ledelse, som involve-
rer sig i patruljen og fortæller om 
vigtigheden af dens arbejde.

De næste skridt
Ordblindepatruljen.dk er allerede 
i gang med at tage de næste skridt 
i at udbrede elevnetværk på andre 
skoler. En visionær skolechef har 
valgt at gøre Smidstrup-Skærup 
Skole til kompetencecenter for 
arbejdet med at implementere 
ordblindepatruljer på andre skoler 
i Vejle Kommune. Det betyder, at 
andre skoler i Vejle Kommune gra-

tis kan få hjælp til at starte deres 
ordblindepatrulje op. Vi stiller med 
vores medarbejdere, som har er-
faring med ordblindepatruljen, og 
vores superbrugere, som på denne 
måde også er med til at danne nye 
elevnetværk på tværs af skoler. 
Herudover vil Ordblindepatruljen.
dk også rejse rundt i landet for 
at udbrede det glade budskab om 
elevnetværket.

Alene kan vi ingenting – men 
sammen kan vi alt. ■

Redaktion: Mette Anker
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Ordblindeforeningens frivillige forældrerådgivning

Ordblindeforeningens 
frivillige forældrerådgivning

Af Karen Bangert, Konsulent i 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark

Som medlem af Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark 
har du mulighed for sparring og 

vejledning via foreningens frivil-
lige forældrerådgivere.

Forældrerådgiverne deltager en 
gang årligt i Ordblindeforenin-
gens frivilligkurser og kan vejlede 
om ordblindhed i grundskolen, 
herunder inklusion i grundskolen, 
mulighed for specialundervisning 
for elever med ordblindhed, kla-
gemuligheder mv. Rådgiverne kan 
desuden hjælpe dig med at forbe-
rede dig til møder med dit barns 
skole og medvirke til en god dia-
log med skolen omkring dit barns 
skolegang. I nogle tilfælde har 
rådgiverne også mulighed for at 
deltage som bisiddere ved møder 
på skolen.

Rådgiverne er typisk selv foræl-
dre til ordblinde børn, er selv ord-
blinde eller har en faglig interesse 
i ordblindhed. De frivillige rådgi-
vere er ikke eksperter og har ikke 
svaret på alt, men de er ildsjæle 

som synes, at ordblindhed ikke 
skal være en forhindring. 

Er du i tvivl om muligheder og 
rettigheder? Har du brug for at 
drøfte dit barns skolegang med én 
som ved mere end dig hvad angår 
ordblindhed i grundskolen? Så 
brug foreningens forældrerådgi-
vere!

Foreningen har tilknyttet foræl-
drerådgivere i foreningens lokal-
kredse. Der hvor foreningen ikke har 
forældrerådgivere tilknyttet, henvi-
ses til andre lokalkredses rådgivere.

Find kontaktoplysninger samt 
træffetider på foreningens rådgi-
vere på www. ordblindeforeningen.
dk – se nedenfor (klik med musen 
på det område du er tilknyttet).

Bemærk, at der kan gå et par 
dage inden du får svar. Hvis ikke 
du hører inden fem dage, vil vi 
bede dig om at henvende dig til 
sekretariatet. ■
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Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde den 7. april 2018

➤

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark 
holder årsmøde den 7. april 2018

Husk at tilmelde dig senest den. 17. marts 2018, 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 17. marts 2018. 
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.

Lørdag den 7. april 2018 
Tidspunkt: 12.30-22.00
Sted: FænøSund Konference og Ferie
Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Årsmødet:
Kl. 12.30 - 13.00 Sandwich og vand
Kl. 13.00 - 14.30 Generalforsamling
Kl. 14.30 - 14.45 Pause
Kl. 14.45 - 15.45 Fortsat generalforsamling
Kl. 15.45 - 16.00 Kaffepause med kage/frugt
Kl. 16.00 - 17.00 Fortsat generalforsamling
Kl. 17.00 - 18.00 Mulighed for gåtur 
Kl. 18.00 - 22.00 Jubilæumsmiddag og indslag
 

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
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.  Valg til bestyrelse: 

Valg af næstformand 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

9. Eventuelt

Jubilæum

75
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Boganmeldelse

Michael og Bogstavbjerget 
– Ordblindebogen
Forfatter: Jesper Sehested Jensen

Udgivet af Sehested Media ApS – 
Etlivsomordblind.dk

Anmeldt af Erik K. Rasmussen

Forfatteren Jesper Sehested, der er 
ordblind, har skrevet en roman om 
Michael. Michael er en dreng, der 
har det svært med ord og bogsta-
ver. Det besvær det er at lære at 
læse og skrive, kan sammenlignes 
med det at bestige et meget stort 
bjerg. 

Romanen er ikke 
helt almindelig. Der 
stilles mange spørgs-
mål, som tvinger læ-
seren til at tænke over 
problemerne. Når Mi-
chael bliver bedt om at 
skrive en sætning på pa-
piret, begynder blyanten 
at køre rundt, og bog-
staverne vil ikke makke 
ret. Til sidst overstreger 
Michael det hele.

Så spørges der i bogen: 
Hvorfor tror du, han gør 
det?

Der er ingen, der skal 
se hans svagheder. Han er 
flov og vil skjule sine svag-
heder. Ganske langsomt 
opstår der en frygt og angst 
i ham. De andre skriver jo 
løs og sætter en masse ord 
på papiret. Forvirringen og 
utilstrækkeligheden bliver 
større, og efterhånden bliver 
frygten til tvangsmæssig 
adfærd. 

Når han bliver bedt om at tage 
ordblindetesten, blokerer han fuld-
stændig. Da han ikke forstår det 
andet spørgsmål, hamrer han fing-
rene ned i computeren. Så stiller 
den vel ikke flere spørgsmål, men 
desværre.

Det er en situation mange men-
nesker med ordblindhed genken-
der, og der er mange af sådanne 
episoder i bogen. Når bogen hed-
der bogstavbjerget, skal bjerget 
forstås symbolsk. At bestige et 
bjerg kan være en lige så stor 
udfordring som at lære at læse for 
mennesker med ordblindhed.

På vej op af bjerget møder Mi-
chael mange udfordringer, men 
også mange gode oplevelser. Han 
ser smukke blomster, som på trods 
af hårde vækstbetingelser vokser 
op og folder sig smukt ud.

Bogen er nem at læse med store 
bogstaver (Times New Roman), 
og der er stor linjeafstand. Der er 
gode billeder. Selvom symbolik-
ken nogle steder kan være lidt 
svær at forstå, vil jeg anbefale alle 
at læse bogen. 

Det at overvinde ordblindhed er 
ikke bare op ad bakke, men som 
at kravle op ad et stort bjerg. Det 

er en bog, der på en 
vigtig og god måde 
understreger, at 
det kræver en stor 
indsats at overvinde 
de problemer, som 
mennesker med 
ordblindhed har. 
Bogen er vigtig, 
fordi den under-
streger at menne-
sker med ord-
blindhed selv skal 
ud at kæmpe, 
men så kan der 
også opnås et 
godt resultat.  ■

Boganmeldelse

Michael og Bogstavbjerget
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Find fem fejl!

Find fem fejl!
 Herunder ser du to næsten ens billeder men det nederste er lidt anderledes. 

Kan du mon  
finde de 5 fejl?
Det gælder bare om  
at komme i gang med  
at lede!
Har du lyst til at være 
med i konkurrencen 
om at vinde »2 biograf-
billetter med sodavand 
og popcorn«, så send 
svaret samt dit medlems-
nummer til  kontor@
ordblind.org senest den 
1. april 2018, så trækker 
vi lod blandt de rigtige 
svar, og du kan blive den 
heldige vinder ☺

Vinderen af find 5 fejl i 
blad 4-2017 er Markus 
og Jette – medlemsnr. 
8000415.

Fejlene fra sidste nummer
1. Det ene stearinlys på kagen har »byttet« farver i flammen
2. Det ene ordblindelogo er spejlvendt
3. Y'et i »Dysleksi Ungdom« vender på hovedet
4. Den ene sko har en løs sål og »tænder«
5. Det grønne lag i lagkagen har forskellig grøn farve på hver sin side af DU skiltet

Op til sit 75 års jubilæum har Ordblindeforeningen  
– sammen med andre – hægtet sig på  
netværkslokomotivets landsdækkende turné …
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Ordblindeundervisningens historie

Ordblindeundervisningens 
historie 2. del 1957 – 1992
Af Erik K. Rasmussen

I denne periode rasede der en vold-
som debat. Skolepsykologerne og 
læsepædagoger afskaffede beteg-
nelsen ordblindhed, der var jo ikke 
tale om blinde menneske, og ordet 
indikerer, at man ikke kunne blive 
bedre ved træning. Skolepsykolo-
gerne benyttede betegnelser som 
læseretarderede (når vanskelig-
hederne kom senere) eller læse-

svage (var miljømæssigt betinget). 
Betegnelsen »læsevanskeligheder« 
dækkede alle former for læsevan-
skeligheder. Det var et opgør med 
den teori, at det var en arvelig syg-
dom og at mennesker med denne 
sygdom skulle kureres. »Du er jo 
syg, stakkels mand, nu må du be-
handles«. Underviserne skulle finde 
den rigtige undervisningsmetode 
og motivere eleverne, så ville de 
knække læsekoden. Der blev også 

lavet mange projekter for at finde 
årsagerne til ordblindhed. Nogle 
mente, at ordblindhed skyldtes det 
visuelle (synet), fordi ordblinde 
ofte bytter om på bogstaverne (d,b). 
Atter andre mente, at det skyldes 
(hørelsen) auditive problemer. 

I denne forvirring dukkede der 
mange forskellige alternative 
behandlingsmetoder op. Optome-

tristerne mente, at størstedelen af 
indlæringen foregår gennem synet. 
Man skulle træne visuel percepti-
on. Der var dem, der mente, at det 
var problemer med det audiovisu-
elle, derfor skulle der trænes med 
stemmegaffel. 

De sociale og psykologiske for-
hold blev også lagt som grundlag 
til læsevanskelighederne. I en bog 
fra 80'erne skriver en psykolog 
følgende:

»Den mest almindelige årsag er 
nok, at disse børn mangler nogle 
erfaringer. De er ikke vant til at 
sætte det at tale i forbindelse med 
det at læse« …… »at det er fordi 
nogle forældre taler meget med de-
res børn, mens andre ikke gør det 
og derfor er der forskel på læsefær-
dighed. Nogle lærer det hurtigt og 
andre langsomt.«

I andre tilfælde 
lagde skolepsy-
kologerne det 
psykiske til grund 
for læsevanskelig-
heder. Her fortæl-
ler den ordblinde 
kunstner, Gudrun 
Haslev i bogen: 
»Ordblind, gå 
efter drømmen« 
om en skoletest 
i slutningen af 
80'erne. »Skole-
psykologtestene 
viste, at jeg var 
utrolig intelligent 
og moden for min 
alder. Jeg kunne 
bare ikke læse. 
Ingen på den 
skole havde åben-
bart hørt om ord-

blindhed. I hver fald var der ingen 
der, der foreslog, at det kunne være 
årsagen til mine problemer. I stedet 
foreslog en psykolog, at det kunne 
være min mors skyld. Hun er datter 
af den berømte forfatter Thorkild 
Hansen, og psykologen mente, at 
hun havde overført et traume over 
ham til mig. Helt latterligt.«

Ordblindeforeningen har altid væ-
ret imod disse brede formuleringer. 
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Ordblindeundervisningens historie

En læge stiller vel ikke en diagno-
se på hovedpine, hvis det vitterlig 
var migræne. Ordblindhed er en 
specifik læsevanskelighed, der 
ikke har noget at gøre med sociale, 
psykiske eller motoriske vanskelig-
heder. Ordblindhed er et usynligt 
læse- og skrivehandicap. 

Edit Norrie var enig med Dr. 
Skydsgaard, der formulerede en 
præcis definition i sin doktoraf-
handling fra 1942: »Ordblindhed 
er en medfødt mangel på evner 
til at udvikle en normal læse- og 
skrivefærdighed på normal tid, og 
ordblindhed beror på en funktions-
forstyrrelse i hjernen.«

Et menneske med ordblindhed 
kan naturligvis også have andre 
vanskeligheder som f.eks. ADHD, 
dårlig motorik eller psykiske 
problemer, som normale læsere 
har. Meget af det, der blev skrevet 
i 80'erne, bør revideres, for det 
bygger på symptomerne og ikke på 
de egentlige årsager. Med Carsten 
Elbro (født 1955, dansk læsefor-
sker og professor ved Københavns 
Universitet) kom der igen fokus på 
ordblindes egentlige problem.

Carsten Elbros fokuspunkter og 
definition af læsevanskeligheder 
og ordblindhed indrammer det 
egentlige problem for ordblinde: 
»Ordblindhed (dysleksi) er store 
vanskeligheder med at lære at læse 
og skrive, som beror på vanskelig-
heder med at forbinde bogstaver 
og bogstavfølger med sproglyde og 
lydfølger.« 

Så enkelt kan det siges. At der så 
ofte er andre vanskeligheder for-
bundet med ordblindhed, og at der 
kan komme psykiske problemer 
for mennesker med ordblindhed, 
når de ikke bliver taget alvorligt, er 
en anden snak.

Det er derfor vigtigt, at der læg-
ges vægt på at forstå skriftens 
lydprincip i undervisningen. 
Mennesker med ordblindhed har 

vanskeligheder med at omsætte 
bogstaver til lyd og omvendt. Når 
en underviser skal forstå elevens 
vanskeligheder er det vigtig at 
forstå hans evne til at omsætte lyd 
til bogstaver.

I de seneste år er der heldigvis 
kommet gode undervisningsmate-
rialer, som bygger på lydprincip-
pet. Det er bl.a. VAKS, Staveraket-
ten og Fonologisk træning. 

I 70'erne var kassettebånd meget 
udbredt, og de blev også brugt 
i ordblindeundervisningen. En 
god læser indlæste bånd for den 
ordblinde, Ordblindebladet blev 
indlæst på bånd, og der var op mod 
60 medlemmer, der modtog bladet 
på kassettebånd. ■

· 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
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Det manglende R

Af Bolette Elvstrøm

Den anden dag oprettede jeg en 
FB side til min Hverdagsturist. Da 
jeg havde indviteret de første 40 
til af følge siden, var der en meget 
venlig sjæl, som gjorde mig op-
mærksom på at der mangler et »R« 
i hverdagsturist. Jeg gik i panik, 
jeg er blevet ramt på et af mine 
største usikkerhedspunkter.

Janteloven ånde mig ikke i nak-
ken – den skreg mig ind i hovedet. 
Hvordan tror du, at du kan tillade 
sig at skrive, når du ikke engang 
kan stave!!!!
Og jeg kunne ikke finde ud af at 
rette det på siden – hvor var den 
funktion? Paniksved – er der nu 
ingen der vil læse min blog, jeg er 
bare en useriøs taber?

Det satte tanker i gang omkring 
min selviscenesættelse. Jeg er i 
bund og grund vældig uperfekt, 

men jeg bruger mange kræfter på 
at skjule det!
Jeg er en grad af ordblind …. 
ordblid. Jeg fik lydterapi og gik i 
støttekalsse da jeg var barn. Vi har 
ordblindhed i familien på min fars 
side. Min farfar og far kunne ikke 
engang skrive et brev. Flere fætre 
og mine søstre er som jeg forskel-
lige grader af ordblind. Min mor 
satte diverse tiltag i gang, men hun 
tvivler stadig den dag i dag på, om 
hun gjorde nok. Min studievejle-
der på gymnasiet sagde »Ja, ja det 
skal jo nok gå, du skal bare ikke 
vælge at blive lærer«.

Ydmygelsesoplevelsen på uni-
versitetet sidder i min krop. Den 
dag da en af mine undervisere på 
teatervidenskab, som jeg ellers var 
meget glad for sagde: »Man må 
da gerne læse opgaven igennem 
inden man afleverer den! Man kan 
jo f.eks prøve om der mangler et 
r med ῾spiseprøven.̔ « Han sagde 
det hoverende, temmelig irriteret 
over opgavens mange gramatik 
og stavefejl – det forstyrrede hans 
læsning.

Han skulle bare vide, hvor mange 
gange jeg havde læst opgaven 
igennem.
Så gik jeg igen, igen, igen på 
gramatikkursus. Denne gang på 
universitetsniveau – lige indtil jeg 
gik grædende derfra. Er det det jeg 
vil bruge mit liv på?
Fornygelig mødte jeg en far, som 
stod med en teoribog omkring 
orblindhed. Hans datter er en grad 
af ordblind. Jeg blev nysgerrig på, 
hvilke tiltag havde de gang i?
Han talte meget åbent og ærligt 
omkring udfordringerne med hans 
datter. Det var tydeligt at det det 
var noget der fyldte i deres fami-
lieliv. Bl.a. konflikten omkring 
lektier. Moderen der gerne vil 
have fokus og datteren der hele 
tiden skulle pille ved noget. Men 
også hvordan det påvirkede hendes 
adfærd og relation med andre. I be-
skrivelsen kunne jeg genkende en 
masse – hvis ikke fra mig selv, så 
ved historier jeg har hørt fra andre 
forældre.

Det manglende R
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Det manglende R

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-eerskole.dk 

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 brobyg-
ningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning) 

Vi forældre, vil så gerne fjerne de 
store sten på vores børns vej. Men 
skal vi det? Er det ikke bare en for-
stærkning af en ambition og ønske 
om at være fejlfri. Vi omgås eller 
skjuler vores svagheder så god vi 
kan. Kommer det fra samfundet, 
fra medierne eller kommer det fra 
os selv?

Hvis du er tyk, så skal du nok ikke 
lige gå ikke stramme kjoler. Hvis 
du er fattig så prøv i det mindste 
at være ren og pæn. Hvis du er 
ordblind så skriv ikke, find på no-
get andet du er god til. Sandemose 
skriver, i »En flygtning krydser sit 
spor«, meget rammende om vores 
frygt for at bliver afsløret i vores 
svagheder. Angsten som kan fylde 
vores liv: At det de andre ved om 
dig, vil blive brugt imod dig på 
grimmeste vis.

Min tideligere chef, sagde klogt 
til sine elever, når de kom med en 

personlig udfordring (f.eks spise-
forstyrelser, angst eller ordblind-
hed) »Du er så meget mere end 
det, vær ærlig omkring det, for det 
er ikke hele dig.«
Fra innovationsverdnen er der et 
mantra »Fejl fejl, fejl – hvis du 
ikke fejler, så er det fordi du ikke 
satser hårdt nok. Der sker fanta-
stiske ting ved fejl. Det gør der 
for øvrigt også når du er ordblind 
– man kommer de vildeste og 
morsomste steder hen i Danmark 
når man læser byskildte. Der skal 
også nogen gange meget ukendte 
ting i madopskrifter!

Men er vores samfund til fejl og 
svagheder? Kan vores samfund 
rumme tvivl, sorg, usikkerhed, 
konkurser og alt det andet som er i 
livet udover lykke, suces og flow?
I relationer er der først tillid og 
samhørrighed, når vi deler vores 
skrøbelighed. Vendskaber bliver 
først til vendskaber når man giver 

så meget af sig selv, at man viser 
sin skrøbelighed, beder om hjælp 
eller støtte. Indtil da er det bare 
overskud, professionel hjælp-
somhed og interesse. En bekendt, 
Gudrun Hasle, laver masser af 
kunst om ordbindhed – med al den 
skrøbelighed og smerte det bærer 
med sig. Det er meget udbasione-
rende og inspirerende. Men det får 
mig også til at stille spørgsmålet, 
hvornår ender vores svagheder i 
patos og offerfastholdelse?
Form og indhold må hænge 
sammen.

Denne tekst er ikke rettet igen-
nem af andre og stavekrontrollen 
er slået fra. Alle stave og gramatik 
-fejl er hjemmelavede. Så hvis 
der mangler nogle r og kommaer 
og det har forstyret dig, så er der 
nogen her r,r,r, R,r, r.
G og K kan du også bare bytte om 
på efter behov. ■
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Ordblindeundervisningens historie

Ordblindeundervisningens 
historie 3. del 1992 – 2017

Af Erik K. Rasmussen

Allerede i 70'erne begyndte man 
at kunne få tekster på små kasset-
tebånd. De sidste 25 år er com-
puterteknologien kommet ind i 
ordblindeundervisningen. Derefter 
kom IT-rygsække, som kunne 
scanne breve og skrivelser. I dag 
findes der mange forskellige it-
hjælpemidler, der kan kompensere 
og støtte ordblinde. Det første med 
syntetisk tale var Yak-Yak og Vital. 
Nu er der så mange programmer, 
at det kan være svært at overskue 
hvilke hjælpemidler, der findes og 
ikke mindst hvordan de fungerer. 
Computeren har gradvist ændret 
pædagogikken. Der er sket en 
revolution. Den 
teknologiske 
udvikling og de 
nye kompense-
rende it-hjælpe-
midler har givet 
mennesker med 
ordblindhed 
nye muligheder. 
Teknologien har 
gjort det muligt 
at læse med 
ørerne og skrive 
med munden. 
Computeren er 
blevet et vigtigt 
middel i kampen 
mod ordblind-
hed. Det er nu muligt for ordblinde 
at vælge den uddannelse, de øn-
sker. De er ikke mere begrænset af 
deres danskkundskaber.

Mange ordblinde bruger i dag 
læse- og skriveteknologier (LST), 
men det er ikke nok bare at få 

udleveret en IT-rygsæk. Der skal 
undervisning til. Eleverne har brug 
for støtte og vejledning, det viser 
al forskning. Elever med ordblind-
hed kan få udleveret It-hjælpe-
midler, modtage e-bøger gratis 
og få støtteundervisning i skolen. 
Efter strukturreformen i 2007 kan 
alle, der er testet ordblinde og har 
gennemført 9 kl., modtage gratis 
undervisning på små hold.

Læse- og stavevanskeligheder 
har ofte haft betydning for, hvilke 
erhverv mennesker med ordblind-
hed har valgt, men med de nye 
digitale hjælpemidler har ordblinde 
fået mulighed for at vælge de er-
hverv, de brænder for og har evner 
for.

I sommeren 1993 bad Socialmini-
steriet Carsten Elbro om en defi-
nition og afgrænsning af dysleksi 
og i 1994 blev Dansk Videnscenter 
for Ordblindhed (DVO) oprettet for 
at indsamle, bearbejde, udvikle og 
formidle viden om ordblindhed. 
Desværre er DVO nedlagt igen. 

For at kunne afgøre hvem der er 
berettiget til støtteundervisning 
og gratis IT, fik undervisnings-
ministeriet udviklet den nationale 
ordblindetest. Den blev lanceret 
i begyndelse af 2015 og alle 98 
kommuner har taget den til sig. 
Det vil sige, at alle kommuner har 
nu anerkendt, at ordblindhed er en 
specifik form for læsevanskelig-
hed. Der er dog stadig stor forskel 
på kommunerne. Ikke alle følger 
op på testen og supplerer med 
støtteundervisning.

Det er til stor frustration for 
forældrene, derfor har folketinget 
vedtaget, at fra 2017 har foræl-
dre, der mener, at deres barn har 
læsevanskelighed på grund af 

ordblindhed, et 
retskrav på en 
test i 4. klasse, 
hvis testen 
ikke er taget i 
de små klasser.

Skolerne og 
lærerne står 
med ansvaret 
for, at også 
mennesker 
med ordblind-
hed kan klare 
fremtidens 
digitale sam-
fund. Der må 
stilles ressour-
cer til rådighed 

for skolerne og lærerne, for det 
kræver ekstra uddannelse at kunne 
klæde mennesker med ordblindhed 
på til den digitale fremtid.

I dag er betegnelsen »ordblind-
hed« indskrevet i selve loven om 
folkeskolen. Det er første gang 
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Ordblindeundervisningens historie

i historien. Ordet er også nævnt 
direkte i den nye lov om Forbed-
rende Grunduddannelse (FGU). I 
loven er der både nævnt SPS-ord-
ning og ordblindhed, som en vigtig 
undervisningsopgave.

Dermed er en lang udvikling fra 
de første øjenlægers opdagelse 
af ordblindhed til skolens målbe-
vidste testning og videnskabelige 
undervisning nået et stort skridt 
frem.

Der skal dog stadig udvikles en 
rummelig folkeskole. En dys-
leksivenlig skole. Kvaliteten af 
undervisningen i folkeskolen skal 
højnes. Det er vigtigt, at undervis-
ningen har en høj kvalitet, og at 
ordblinde elever lærer at bruge de 
nye IT-hjælpemidler.

Heldigvis er de gamle dage langt 
væk. En ældre mand med ord-
blindhed fortæller i et gammelt 
Ordblindeblad, at han skulle skrive 
»og« men skrev »go«. Da læreren 
spurgte hvad der stod. Sagde han i 
god tro, at der stod »og«, så fik han 
en lussing, han skulle ikke gøre 
grin med læreren.

I midten af 90'erne kom de første 
hjælpeprogrammer til computeren, 
og IT-rygsækken blev en stor hjælp 
til elever med ordblindhed. Nu 
kunne de få hjælp til oplæsning og 
stavning. ■

kragelund-efterskole.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!  

 
 

Kragelund Efterskole 
Skolesvinget 1 
8723 Løsning 
Tlf: 75893522 

 

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

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

kammerater
•  Modning og udvikling
•  Erhvervs- og uddannelses-

afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk
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Hvor der er vilje, er der vej

Pressemeddelelse  
fra EUC Nordvest 

Det er en god portion stædighed, 
masser af arbejdsomhed og ubetin-
get opbakning fra familie, kæreste 
og klassekammerater, der har 
banet vejen for, at Rikke i dag kan 
titulere sig ernæringsassistent. 

– Der har været meget mod-
gang, og jeg har flere gange i 
løbet af uddannelsen overvejet at 
kaste håndklædet i ringen. Det har 
bestemt ikke været den nemme-
ste dans på roser, men heldigvis 
har stædigheden og den indre ild 
taget over hver gang, tingene har 

føltes uoverskuelige. Samtidig har 
min kæreste og min familie været 
rigtig gode til at bakke mig op. 
Og det har været det hele værd. 
Nu står jeg på øverste trin af min 
»uddannelsestrappe«. Jeg står med 
huen på hovedet, og jeg står her 
med en følelse af sejr og lettelse, 
lyder det fra en glad Rikke Jensen.

Med vilje og  
arbejdsomhed  
kommer man langt
At vejen til svendebrevet ikke har 
været let for Rikke, kan læsevejle-
der Jette Vinther fra EUC Nord-
vest bekræfte. Hun har været med 
på sidelinjen og har fulgt Rikkes 
glæder, frustrationer, op- og ned-
ture fra nærmeste hold.

– Rikke er bestemt ikke kom-
met sovende til sit svendebrev. 
Hun har haft en vilje uden lige og 
en prisværdig arbejdsomhed. Hvis 
en opgave har krævet, at hun har 
arbejdet 10-12 timer om dagen, så 
har hun gjort det, ligesom hun er 
mødt op til lektiecafé hver eneste 
gang. Hun har i dén grad kæmpet 
for det her, og det svendebrev er 
derfor også særdeles velfortjent, 
fastslår Jette Vinther. 

Alle skal opleve succes
På EUC Nordvest har man den 
grundholdning, at alle elever 
– uanset forudsætninger – skal 
opleve succes. Derfor har skolen 
etableret et centralt læsevejle-
derteam, der blandt andet har til 
opgave at screene alle elever ved 
studiestart, udføre ordblindetest, 

forestå ordblindeundervisning, 
give lektiehjælp samt ansøge om 
IT-hjælpemidler til ordblinde, 
specialpædagogisk støtte til elever 
med diagnoser med mere. Dette 
team har været til stor hjælp for 
Rikke.

– Jeg har fået flere forskellige 
former for hjælp af teamet, men 
mest af alt har jeg nydt godt af de 
mange snakke og den praktiske 
hjælp fra Jette. Hun er god til at 
lytte og har en dejlig rolig facon, 
og hun har været virkelig god til at 
støtte og motivere mig hele vejen 
igennem. Og så har hun – ikke 
mindst – været en uvurderlig hjælp 
i forhold til at skabe et overblik, 
strukturere opgaverne, dispo-
nere tiden og lave en arbejdsplan 
til mig, når jeg har stået med en 
skriftlig opgave, der for mig har 
virket helt uoverskuelig, fortæller 
Rikke.

Rikke har i dén grad bevist, at 
man kan komme langt med stæ-
dighed og arbejdsomhed og at intet 
er umuligt, hvis blot man knokler 
for det. Derfor kan hun også kun 
anbefale andre med læsevanske-
ligheder, at de ikke giver op på 
forhånd men forfølger deres drøm. 

– Det kan godt være, at der er 
mange bakker og bump på vejen, 
men tro på jer selv. Man står meget 
stærkere og meget mere skarpt, når 
man har gennemført det. Ja, det 
er hårdt, og ja man er til tider ked 
af det, men det er bare med at klø 
på. Alle kan få en uddannelse – så 
længe man har viljen, så er der 
også en vej, slutter Rikke. ■

Hvor der er vilje, er der vej
At svær ordblindhed ikke er nogen hindring for at få sig en god uddannelse, er 
24årige Rikke Jensen et godt eksempel på. Hun har netop afsluttet svende
prøven på ernæringsassistentuddannelsen med et flot 7tal.
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Klummen

Af Birte Jensen der selv er 
ordblind, og derfor er der ikke 
rettet stavefejl. 

Rådgiver i 
ordblindeforeningen
Når jeg får et opkald fra en foræl-
der til et ordblindt barn, der er kørt 
surt i forhold til skolen, mener jeg 
at det er min pligt at hjælpe foræl-
drene vider med hensyn til skolen.

Da jeg har mange opkald hver 
dag fra forældre, bedsteforældre, 
jobcenteret, kommunen,skolelærer, 
skoleledere og børnehavepædago-
ger, er det vigtigt at jeg får en klar 
beskrivelse af problemet, og om 
de er medlemmer af ordblindefor-
eningen. 

Jeg kan selvfølgelig godt svare 
på ganske almindelige spørgsmål 
om skolens regler o.s.v. Men skal 
jeg med ud på skolen beder jeg 
altid om medlemsnummeret; for 
der er rigtigt mange, der vil have 
hjælp uden at de er medlemmer. I 
de tilfælde kan jeg ikke tage med 
ud på skolen, og det er der nogle, 
der bliver sure over og synes at 
det er for dårligt. Men det er vig-
tigt, da det koster (fri)tid og penge 
at sætte sig ind i paragrafferne og 
reglerne. 

Skal jeg ud som bisidder for et 
medlem, beder jeg altid om alle 
test, de har fra skolen og andre 
udtalelser og evt. diagnoser der 
findes på barnet, så kan jeg danne 
mig et indtryk af barnet og ikke 
mindst skolens beskrivelse af pro-
blemet. Når jeg så har gennemgået 
disse,taler jeg igen med forældrene 
om hvordan vi skal gribe sagen an.

Jeg plejer at mødes med foræl-
der en 1/2 time før mødet, så vi 
lige kan hilse på hinanden. Deref-
ter beder jeg altid om at der skrives 
referat fra mødet, da det er vigtigt 
at have bagefter. 

Under mødet siger jeg som regel 
ikke noget, men lytter på hvad sko-
le og forældre siger, og hvad de be-
slutter der skal ske i fremtiden. Jeg 
bliver nogle gange spurgt om min 
mening af skolelederne og skole-
lærere og skolepsykologer m.v., der 
deltager ved disse møder. Bagefter 
tager jeg en snak med forældrene 
om mødeforløbet.

Da jeg har været rådgiver/bi-
sidder i mange år, kan jeg godt 
mærke at der er mere fokus på 
ordblindhed på både skolerne og 
hos forældrene. Der stilles større 
krav fra forældrene til os rådgivere 
i dag, mener jeg. Der er også større 
og flere forskellige krav til os idag 
end der var for førhen, jeg kan 
godt mærke forskel i min kreds; 
nogle gange vil forældrene have 
PC og iPad til deres børn, og andre 
gange vil de bare have program-
mer til PC'en.

At være rådgiver kan også være 
hårdt, man skal nogle gange for-
holde sig til nogle problemer der 
kan opstå på mødet. Det kan f.eks. 
være svært at høre/se på at nogle 
skoleledere kan være uforskammet 
over for forældrene og komme med 
hentydninger om at det er foræl-
drenes egen skyld at deres børn 
ikke kan læse/stave. Det kan være 
hårdt at høre på som forælder – det 
har jeg jo selv prøvet. Men det er 
jo skolen, der skal undervise vores 
børn, ikke os forældrene.

Jeg har engang af en skoleleder 
fået besked på at sætte mig over i 
et hjørne og holde min kæft, uden 
at jeg havde ikke sagt noget. En 
anden gang flippede en far ud på et 
møde så der blev tilkaldt politi. Jeg 
skyndte mig væk fra dette møde. 
Jeg har også af en læsevejleder, jeg 
svarede på spørgsmål fra om ord-
blindhed, fået det svar, at eftersom 
jeg ikke er skolelærer, kunne jeg 
ikke deltage ved mødet. 

Når forældrene fortæller at de 
har en bisidder med fra Ordblinde-
foreningen er skolen meget nem-
mere at tale med. Mange forældre 
fortæller efter mødet at skolen var 
meget mere åben og positiv, fordi 
der var en bisidder fra Ordblinde-
foreningen med.

Jeg vil slutte af med at fortælle, 
hvorfor jeg er rådgiver/bisidder 
i ordblindeforeningen. Jeg har 3 
børn der alle har haft problemer 
med at læse/stave, de 2 store har 
fået meget hjælp, da de har gået 
på privatskole med få elever i 
klasserne. Den yngste har været 
igemmen folkeskolen på den hårde 
måde; han er meget ordblind og til 
ham havde jeg virkelig problemer 
med at få hjælp. Det været en sej 
kamp, at komme igemmen skolen, 
men han fik heldigvis plads på en 
ordblindeefterskole i 2 år.

Jeg blev frivillig rådgiver i Ord-
blindeforeningen fordi jeg fik god 
hjælp til min yngste fra en bisidder 
fra foreningen. Og da jeg har prø-
vet på ejen krop at sidde overfor 
fagfolk og med sit barn til møder-
ne, har jeg har stor forståelse for 
de forældre der har brug for vores 
hjælp og rådgivning.

Hilsen Birte Jensen,  
formand i storKbh kredsen.

Klummen er udtryk for  
forfatterens egen holdning. 

Klummen
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Feriekoloni i både uge 27 + 30 2018

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

NYT • NYT • NYT • NYT • NYT • NYT • NYT • NYT

Feriekoloni i både 
uge 27 + 30 2018
Som noget nyt tilbyder Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark i år 
2 feriekolonier for ordblinde børn 
og deres forældre og søskende. 

Den første koloni er fra onsdag d. 
4. juli til lørdag d. 7. juli 2018 i uge 
27.
Kolonien afholdes på:
Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14
6270 Tønder (Jylland)

Den anden koloni er fra onsdag d. 
25. juli – lørdag d. 28. juli 2018 i 
uge 30.
Kolonien afholdes på:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup (Fyn)

Kolonierne indeholder bl.a. fore-
drag og workshops om ordblind-
hed, inklusion og hjælpemidler. 
Der er også sociale aktiviteter.

Du kan læse om feriekolonien 2017 
i Ordblindebladet Nr. 3. 2017. 
https://www.ordblindeforeningen.
dk/files/Bladet/
Ordblindebladet_3_2017.pdf

Deltagergebyr: 495 kr. pr. person 
(samme pris uanset alder). Be-
mærk, at du først bliver opkrævet 
gebyret, når du har fået bekræftet 
en plads på feriekolonien. 

NB: Det kræver et familie med-
lemskab at kunne deltage. Med-
lemmer, som ikke har deltaget 
tidligere, har første ret.

Tilmelding er først til mølle. Men 
skynd dig, for Ordblindeforenin-
gens feriekoloni plejer at være 
meget populær.

Bemærk, at kæledyr desværre ikke 
må medbringes. 

OBS: Du må påregne at skulle dele 
værelse med en anden familie.

Har du spørgsmål eller udfordrin-
ger med din tilmelding til ferie-
kolonien, er du velkommen til at 
skrive til kontor@ordblind.org. 

Bemærk at vi også tilbyder en 
Teenlejr for de 13-15 årige uden 
forældre. Datoen er fra d. 14.-16. 
september 2018 på Fyn – mere 
info om den i blad nummer 2 som 
udkommer i juni.
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Feriekoloni i både uge 27 + 30 2018

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  

 

 

 

Tilmelding til feriekoloni  
i Jylland (uge 27) starter  

onsdag d. 11. april kl. 10.00: 
(Bemærk venligst at tilmeldinger  

før kl. 10.00 de pågældende datoer  
ikke vil komme i betragtning)

Tilmelding sker via kontakt formular på forsiden af 
Ordblindeforeningens hjemmeside, øverst til venstre: 

https://www.ordblindeforeningen.dk/kontakt.asp 

Vi har brug for følgende oplysninger:
Besked til: Feriekoloni Jylland (uge 27) 

Udfyld felterne: 
Navn, adresse, tlf., mail, medlemsnummer

Skriv i kommentarfeltet:
Deltagerantal, alder på børnene 

Skriv om du har deltaget før

Tilmelding til feriekoloni  
på Fyn (uge 30) starter  

onsdag d. 18. april kl. 10.00: 
(Bemærk venligst at tilmeldinger  

før kl. 10.00 de pågældende datoer  
ikke vil komme i betragtning)

Tilmelding sker via kontakt formular på forsiden af 
Ordblindeforeningens hjemmeside, øverst til venstre: 

https://www.ordblindeforeningen.dk/kontakt.asp

Vi har brug for følgende oplysninger:
Besked til: Feriekoloni Fyn (uge 30) 

Udfyld felterne: 
Navn, adresse, tlf., mail, medlemsnummer

Skriv i kommentarfeltet:
Deltagerantal, alder på børnene 

Skriv om du har deltaget før

Bliv bedre til at læse 

Få en personlig 

læsecoach

Ring 7361 3333

FVU læsning
FVU matematik
Ordblindeundervisning
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»Her går det godt« eller »Opråb, vi svigter de ordblinde børn« – hvilke signaler er det vi sender?

Som mor til en ordblind dreng i 6. kl., er mit 
hoved ofte fyldt med mange tanker og bekym-
ringer. Jeg får ondt i maven, og har fældet en tåre 
eller to på vegne af min søns udfordringer. Fyldt 
op at følelser, fyldt op af de kampe der kæmpes 
for hjælp og støtte, af ord, beskrivelser og argu-
mentationer. Og det er jo bare mig. Min søn – det 
er jo ham som kæmper den største kamp, føler 
den største frustration og afmagt også selvom det 
ind i mellem går godt!

Ordblindhed har eksisteret i mange år. Ord-
blindeforeningen kan nu fejre 75 års jubilæum. 
Alligevel står jeg ofte med den oplevelse, at det 
er ganske nyt. Noget både politikere, skoler, fag-
personer etc. først er ved at finde ud af, hvad er. 
Ved et af ordblindeugens arrangementer kunne 
skuespiller Thomas Bo Larsen fortæller om sin 
skoletid, hvortil min søn siger: »Det er jo fuld-
stændig sådan jeg også har det, og oplever det«. 
Der er nogle år mellem Thomas og min søn. Hi-
storien er den samme.

Dette til trods, er det en stor glæde, at der 
efterhånden er mere og mere opmærksomhed på 
ordblindhed på diverse medier, ved arrangemen-
ter – ligeledes politisk – og med forhåbentlig ef-
terfølgende større fokus rundt om på skoler mv.

Som de positive mennesker vi er, er der ofte 
fokus på »den gode historie«. Vi kan ofte læse 
om dem, der trods dysleksi fik et 10- eller 12-tal 

til eksamen, om unge mennesker der trodser 
deres udfordringer, læser på universitetet og får 
deres drømmeuddannelse.

Vi skal ikke »sætte vores lys under en skæppe, 
men stille det frem, så dem der kommer ind kan 
se det skinne«. Vi skal gøde håb om fremtiden. 
Vi skal løfte vores børns selvværd og selvtillid 
uanset dysleksi eller ej.

At være ordblind handler jo først og fremmest 
om vanskeligheder med at læse og stave.

Ofte savner jeg dog, at der også rettes fokus på 
alt det andet, der følger med af svære ting, at det 
at være ordblind også for mange handler om:
•  dårlig arbejdshukommelse, 
•  dårlig koncentration, 
•  manglende overblik, 
•  mindre grad af selvregulerende læring 
•  udtrætning, 
•  dårlig sprogforståelse, sværere ved at formulere 

en skriftlig sætning (altså ikke kun stavning).

Med alt det medfølger også den mentale del med 
manglende selvværd/selvtillid, frustrationer, 
sårbarhed og en udsathed som for nogle fører 
til adfærd og konflikter, som selvsagt får mere 
fokus end årsagen dertil.

Jeg savner fokus på den mangelfulde støtte og 
viden, der er rundt om i kommunerne, på sko-
lerne – såvel offentlig som privat.

Skolerne/lærerne kæmper med de ressourcer, 
der står dem til rådighed. Der mangler viden, 
indsigt, tid og hænder. Lærerne er på overar-
bejde. De har ikke den fornødne viden eller tid 
til at sætte sig ind i det. Ofte har jeg oplevet, at 
de ikke har indsigt i hvor komplekst dysleksi er, 
samt hvad der kræves. De kæmper for det en-
kelte barn og fællesskabet, og med 27 elever i en 
klasse har de nok at se til. 

Vi taler i disse år om inklusion, og om vigtig-
heden af at alle får mulighed for at lære ved del-
tagelse i meningsfulde fællesskaber. At alle børn 
skal blive så dygtige som de kan.

LÆ
SE

R
B

R
EV

LÆSERBREV

Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade læserbreve.

»Her går det godt« eller 
»Opråb, vi svigter de ordblinde børn« 
– hvilke signaler er det vi sender? 
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Boganbefaling

Jeg tror på det nære, på det små 
i det store. Jeg tror ikke på stor-
drift, men ser også på hvordan 
f.eks. sygehusvæsenet centraliserer 
– fordi man har indset vigtigheden 
af at samle viden, ekspertise, fag-
lighed og kunnen.

Men hvad gør vi med skoler og 
institutioner – vi decentraliserer. 
Det er op til den enkelte kontrakt-
holder, at løse en ikke altid veldefi-
neret og ressourcetildelt opgave.

Jeg savner virkelig, et mere 
specialiseret og organiseret tilbud 
til vores ordblinde børn. Det findes 
i nogle kommuner, men langt fra 
i alle. Det er alt for forskelligt, 
hvilke tilbud og muligheder man 
har som ordblind.

Jeg tænker derfor også på, hvil-
ket signal vi sender – du, jeg og 
eks. Ordblindeforeningen. Med 
den »gode historie« gøder vi håb, 
at ordblinde ikke nødvendigvis er 
dårligere stillet. Et signal om, at 
det sagtens kan lade sig gøre. Du 
skal give den en ekstra skalle, så 
står verden åben for dig. 

Hvad med det signal om, at det 
stadig står sløjt til med viden og 
ressourcer for ordblinde, at det 
stadig går for langsomt, særligt i 
grundskolen her 75 år efter i 2018?

En lokalpolitiker fra min egen 
kommune udtalte sig, at hun også 
havde lidt svært ved at læse og skri-
ve, men så øvede hun sig bare lige 
10 min. ekstra hver dag. Så det var 
ikke noget problem ... Hvis nu jeg 
tager mine briller med +3,5 og fly-
dende overgang af, og lige øver mig 
i at læse uden, så kan jeg måske 
snart helt undvære de briller, jeg 
har haft det meste af mit liv!!! Jeg 
må lige give den en ekstra skalle!

Vi skal være positive og kæmpe 
vores børns sag, men som den 
pragmatiker jeg er, skal vi også 
være realistiske. De mange ord-
blinde er stadig en overset gruppe. 
Det er ikke godt nok. Det signal 
skal vi også huske at sende. ■

Lisa R. Nielsen
Syrenvænget 30, 8362 Hørning

Det dybe vand 
Forfatter: Paula Hawkins 

Anbefalet af  
Anne-Marie Blenstrup Sørensen

Bogen er en psykologisk triller, Det er en bog, der er 
lidt svær at læse, da der bliver sprunget i tiden og der er 
flere elementer, der skal holdes styr på.

Det er et søskende forhold, hvor der er et gammelt 
had. Nel storesøster og Jules har ikke haft kontakt i 
mange år. Da Nel bliver fundet død, ved søsteren, at der 
er noget, der ikke passer. Hun husker tilbage på, hvad 
der skete tidligere på sommeren. Der døde en pige efter 
en drukneulykke.

I bogen bliver der set tilbage på deres barndom og 
hvorfor der er så mange usagte ting og hemmeligheder i 
den lille by, de er vokset op i. ■

Boganbefaling

Det dybe vand 
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Vedrørende Østjylland  /  Politisk udvalg

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 imødekommet, får besked

Politisk udvalg
Resume af Anders Bredsdorff 

Politisk udvalg har holdt to møder, den 28-1-17 og 1-2-18.
En stor del af tiden går med at udveksle erfaringer i det bredt 

sammensatte udvalg. 
På møderne er der desuden blevet diskuteret den nye FGU, som 

er det nye tiltag, hvor unge uden uddannelse kan få kompeten-
cer til at starte en uddannelse. Der er blevet snakket om den nye 
gymnasiereform og de hjælpemidler ordblinde elever må bruge til 
eksamen.

Det har også været nødvendigt at diskutere de lange sagsbehand-
lingstider, der er i forhold til klagenævnet. Desuden er det blevet 
foreslået, at vi skal have mere fokus på forældrenetværk og eventu-
elt have det med på opfølgningskurser for rådgivere.

Udvalget vil gerne mere i kontakt med politikerne. Vi har snak-
ket med Troels Ravn og der er planlagt besøg af Mathias Tesfaye 
den 3.4-18 og med Anni Mathiassen den 12.6-18.

Udvalget vil også gerne mødes med KL. ■

Vedrørende 
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
Anne-Marie Sørensen telefon  
40 94 88 25 ■



Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblindebladet 1 · 2018  27

Bestyrelsen og lokale formænd
Bestyrelsen
Formand 
Mogens Schmidt 
Bygvænget 39, 6040 Egtved 
Tlf. 29 41 32 33 
E-mail: mogens@ordblind.org

Næstformand og repræsentant 
for det nordiske samarbejde 
Maj Mortensen 
Kollensøvej 18, 3550 Slangerup 
Tlf. 53 25 25 65 
E-mail: maj.ordblind@hotmail.dk

Næstformand 
Christian Bock 
Sundkobbel 40, 6300 Gråsten 
Tlf. 28 77 06 40 
E-mail: cb@cbock.dk

Bestyrelsesmedlem 
Lene Baasch 
Kivsmosevej 10 
5690 Tommerup 
Tlf. 26 73 16 87 
E-mail: lenerbj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Gitte Nielsen 
Industrivej 1, 9640 Farsø 
Tlf. 23 40 36 99 
E-mail: sn.farsoetaxi@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Carsten Hansen 
Skolegade 5, Kliplev 
6200 Åbenrå 
Tlf. 74 68 77 24 
E-mail: hansen-kliplev@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem  
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
Mail: janne@sabroedk.dk

Bestyrelsesmedlem 
Kirsten Weile 
Emil Bojsens gade 10 
8700 Horsens 
Tlf. 75 68 80 90 
Mobil 21 70 55 04 
E-mail: kirsten.weile@vrigsted-efterskole.dk 

Ungeafdeling
DU – Dysleksi Ungdom 
Formand 
Julie Riisby Mortensen 
Maglehøjen 10, 3, 303 
4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
Mail: angel.julie.92@gmail.com

Lokale formænd
Bornholm – Formand 
Tom West 
Sølunden 4, 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 00 07 
E-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

Sydsjælland – kontaktperson 
Finn Saxe Nielsen 
Tlf. 41 16 54 84 
E-mail: fsni@vet.dtu.dk

Fyn – Formand 
Lene Baasch 
Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup 
Tlf. 26 73 16 87 
E-mail: lenerbj@hotmail.com

Nordsjælland – Formand 
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
E-mail: Janne@sabroedk.dk

Vestsjælland – kontaktperson 
Anette Rudbeck 
Enighedsvej 5, 4300 Holbæk 
E-mail: anetterudbeck@gmail.com

Midtsjælland – Formand 
Susanne Thorsager 
Stærevænget 4, 4622 Havdrup 
Tlf. 51 32 76 12 
E-mail: susch.thorsager@gmail.com

Storkøbenhavn – Formand 
Birte Jensen, Amagerfælledvej 107, 2.tv. 
2300 København S 
Tlf. 31 34 00 28 
E-mail: ordblind.kbh@gmail.com

Sydjylland – Kontaktperson 
Vibeke S. Hansen 
Klovtoftvej 11, Jels, 6630 Rødding 
Tlf. 74 55 2694 
E-mail: vibekesusgaard@gmail.com

Østjylland – Formand 
Lena Utoft 
St.St.Blichersvej 84, 8210 Århus V 
Tlf.: 86 25 53 90 
E-mail: lu@ordblind.com

Nordjylland – Formand 
Svend Jensen 
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø 
Tlf. 21 77 42 42 
E-mail: Sj.ordblind@gmail.com

Viborg – Kontaktperson 
Maja Holmgaard 
Iglsøvej 4, 7850 Stoholm Jyll. 
Tlf. 30 66 02 95 
E-mail: maja.m.holmgaard@gmail.com

Udvalg 
Bladudvalg/redaktion 
Mogens Schmidt (ansvarshavende redaktør) 
Nina Lundberg Dohm (sekretær) 
Anders Bredsdorff 
Tom West 
Birte Jensen 
Per Jensen 
Anne Marie Sørensen
 
Politisk udvalg 
Janne Sabroe, formand for udvalget 
Erik K. Rasmussen 
Charlotte Rafn  
Anders Bredsdorff 
Birte Jensen  
Mogens Schmidt  
Christian Bock 
Mette Elsig 
Hans Christian Andersen 
 
Arbejdsmarkedsudvalg 
Erik K. Rasmussen, formand for udvalget 
Mogens Schmidt 
Kaj Andersen 
Christian Bock 
Susanne Thorsager 
Carsten Hansen 
Svend Jensen 
Gitte Nielsen 
Birte Jensen 
 
Feriekoloniudvalg 
Lene Baasch, formand for udvalget 
Birte Jensen  
Per Jensen  
Maj Mortensen 
Christian Bock 
 
Ungelejr udvalg 
Julie Riisby, formand for udvalget 
Emma Sabroe 
Rikke Riisby 

Sekretariatet
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 36 75 10 88, kontor@ordblind.org, 
www.ordblindeforeningen.dk

Telefontider er man-tirsdag og tors-
fredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 
12.30-15.00. Der er lukket om onsdagen.

Du kan også skrive til os på mail eller 
via kontakt-knappen på hjemmesiden

Er du medlem og har brug for rådgiv-
ning/bisidder, kan du på vores hjemme-
side klikke på danmarkskortet, hvor du 
bor, og derefter klikke på »rådgiver- og 
bisidderkorps«. Det kræver et medlem-
skab at kunne få udvidet rådgivning.
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Kære medlemmer,

Vi har fået et rigtig godt 
tilbud fra Mofibo til jer
Om Mofibo
Mofibo er bøgernes svar på Netflix, der er lige 
nu rummer mere end 40.000 titler. Her kan man 
lytte ubegrænset til de nyeste og mest populære 
lydbøger, og så kan man vælge frit blandt tusind-
vis af de bedste e-bøger. Med lydbøger kan man 
f.eks. sætte afspilningshastigheden op eller ned, 
og i e-bøgerne vælger man selv skriftstørrelsen 
og baggrundsfarven. Husk også, at man kan læse 
eller lytte ubegrænset overalt i verden – også 
uden internetforbindelse. 

Ordblindeforeningen får 70,- kr. per sign up, så 
I støtter samtidig foreningen.

Alt dette koster kun 129,- kr. per måned uden 
binding. Vi vil dog gerne give jer muligheden for 
at prøve Mofibo helt GRATIS i 30 dage – værdi 
kr. 129,-. 

Sådan får I 30 dage GRATIS:
1.  Klik på dette link for 

oprettelse: https://
mofibo.com/dk/da/
ordblindeforeningen/?utm_
source=Partner&utm_
medium=web&utm_
campaign=Ordblindeforeningen 

2.  Download Mofibos app i enten App Store eller 
Google Play Store

OBS: Efter de 30 dage fortsætter abonnemen-
tet til normalprisen (129,- kr.) hvis IKKE det 
opsiges. 
Der er ingen binding hos Mofibo og abonnemen-
tet kan opsiges når som helst. 

Tilbuddet gælder kun nyoprettelser og indtil 
den 1. juni 2018.  ■


