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Holbæk kommune har besluttet, at elever med
ordblindevanskeligheder skal have skolepengene
med, når de henvises til efterskoler for ordblinde.
Alle kommuner burde følge Holbæks praksis. Det
er naturligt, at kommunerne påtager sig det pæda-
gogiske og økonomiske ansvar for specialunder-
visning af elever med ordblindevanskeligheder.
Dette fremgår direkte af folkeskoleloven.
Ordblindeforeningen har rejst spørgsmålet om
betaling af efterskoleophold overfor en række
kommuner. Foreningen har mødt meget ringe for-
ståelse fra kommunernes side.  
Jeg har derfor skrevet til undervisningsminister
Bertel Haarder og bedt ham forholde sig til pro-
blemet.

Landets nye kommuner skal varetage al spe-
cialundervisning af elever med ordblinde-

vanskeligheder. Ordblindeforeningen
opfordrer derfor kommunerne til at syn-
liggøre, hvordan de løser opgaven. Ord-

blindeforeningen vil bede kommunerne
om at offentliggøre deres tilbud f.eks på

kommunens hjemmeside.
Folkeskoleloven lægger op til at undervisnings-
ministeriet skal føre tilsyn med kommunernes til-
bud til ordblinde elever. Ordblindeforeningen har
bedt ministeriet redegøre for, hvordan tilsynet skal
udføres. Vi har også bedt om at få indsigt i dette
tilsyn. 

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark



Agnete Elmquist

Æresmedlem Agnete Elmquist

Agnete Elmquist blev på årets
generalforsamling udpeget til
æresmedlem af Ordblindefore-
ningen. 

Agnete har gjort en kæmpe-
indsats for Ordblindeforeningen
gennem en meget lang årrække.
I år genopstillede hun ikke til
kassererposten, som har været
et af hendes store arbejdsområ-
der gennem årene. På general-
forsamlingen blev Agnete hyl-
det med stående bifald. Hun
kunne desværre ikke selv være
der på grund af sygdom, men
jeg ved at hun er meget glad for
æresmedlemskabet og det store
fortjente bifald.

Agnete har med stor flid og
kyndighed ført Ordblindefore-
ningens regnskab i en lang
årrække. I alle detaljer har der
været styr på tingene. Det har
været afgørende vigtigt, at der
sad et forstandigt menneske på
denne post. Så grundlaget for
foreningsudvikling har været
sikret med Agnete som kasse-
rer. Foreningen har i Agnetes
tid bevæget sig fra et mindre
regnskab, som Agnete førte fra

sin bolig, til et moderne it-bog-
ført regnskab, som føres fra for-
eningens sekretariat. Agnete har
altid været fremsynet og
anvendt moderne it-regnskabs-
programmer, og hun har ved
egen hjælp sat sig ind i nye pro-
grammer. Henlæggelser har
altid været placeret til højeste
obligationsrente. Det har vi
glæde af i dag.

Udfordringer, der skulle løf-
tes, har altid været Agnetes
anliggende. Agnete har udviklet
og undervist i Tastprogrammet
sammen med Lena Utoft. Det
har været til stor glæde for børn
og voksne med ordblinde-van-
skeligheder. Det har ligeledes
været Agnetes store styrke gen-
nem tiden, at hun med indsigt i
vanskeligheder og muligheder
for ordblinde børn har rådgivet
forældre. Mange har haft god
gavn af telefonsamtaler med
Agnete.

For nogle år siden indgik
Ordblindeforeningen aftalen
med Scandis om køb af Vital til
medlemmerne til en fordelagtig
pris. Agnete formidlede denne

aftale. I alle forhold vedrørende
foreningen har Agnete altid
udvist et meget stort engage-
ment, og hun har viet tid og
kræfter til foreningen til stor
glæde for mange mennesker.

Til lykke med æresmedlem-
skabet. 

Hans-Pauli Christiansen
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Dette æresbevis tildelesAgnete ElmquistI anerkendelse af en særlig indsats for

ordblinde gennem dit mangeårige virke i

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

22. APRIL 2006
Hans-Pauli ChristiansenFormand

Æresmedlem



Ordblinde får tilskud i Holbæk

Ordblinde børn i Holbæk får
kommunalt tilskud til ophold på
efterskoler, der er målrettet
deres behov. Tilskuddet gives
fra det kommende år.

Det er forældre til ordblinde,
der har overbevist kommunens
skoleudvalg om det rimelige i
dette.

Støtte til efterskoleopholdet
er ifølge børne- og ungdomsud-
valget afhængig af tre forhold:
■ Barnet skal have modtaget

specialundervisning eller
anden særlig støtte i grund-
skolen.

■ Efterskolens undervisnings-
planer skal være målrettet
elevens særlige behov.

■ Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning skal have anbefa-
let opholdet.

Hvis disse tre kriterier er
opfyldt så bevilger Holbæk
Kommune fra skoleåret 06/07

et beløb maksimalt svarende til
kommunens grundskoletakst. 

Det er et enigt skoleudvalg,
der har truffet beslutningen.

Hans-Pauli Christiansen
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i Danmark 

Ordblindeforeningen tilbyder 
Åben rådgivning for ordblinde voksne.

Rådgivningen er gratis.

IT-hjælpemidler på jobbet. Hvor skal jeg henvende mig?
Kan jeg få personlig assistance på job eller uddannelse?
Hvor kan jeg få specialundervisning?
Uddannelsesstøtte/muligheder?

Voksenrådgiver Winnie Nørskov sidder klar.

Kom forbi Mandag og tirsdag 10-15
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre

Ring Tlf.: 36 35 96 38
Mandag og tirsdag 10-15
og mandag aften 16-20

Øvrige dage ring til sekretariatet
Tlf: 36 75 10 88

Er du voksen og ordblind?

får



Generalforsamlingen 2006

På generalforsamlingen på
Rågelund Efterskole blev Agne-
te Elmquist hyldet og tildelt
Ordblindeforeningens ærespris
af medlemmer.

Formand Hans-Pauli Christi-
ansen sagde, at Agnete, der har
været medlem af Ordblindefor-
eningen i mange år, altid har
været meget aktiv. Der er ikke
den ting, hun ikke har været
med i og gjort for foreningen.
Hun har først og fremmest sty-
ret økonomien. Det begyndte
som en lille køkkenbordsøkono-
mi. Hun har holdt foredrag,
arbejdet med it og givet telefon-
rådgivning.

Agnete har nogle stærke me-
ninger, som altid var veldoku-
menteret.  

Formanden og et par med-
lemmer rejser til Århus for at
overrække Agnete den velfor-
tjente ærespris, som overrækkes
for første gang i foreningens
historie.

Den sidste del af formandens
beretning kan læses i det fore-
gående ordblindeblad. Tom
West og Lars Sander gjorde
rede for henholdsvis det nordi-
ske og det europæiske samar-
bejde.

Efter beretningerne var der
en livlig debat med nye ideer
og forslag til nye aktiviteter,
som vil blive behandlet i hoved-
bestyrelsen senere.

Lars Sander fremlagde regn-
skabet på vegne af Agnete
Elmquist. Regnskabet viste et

mindre underskud, end det var
planlagt i budgettet. Det skyldes
dels, at der var kommet flere
indtægter, og at udgifterne ikke
havde været så høje som plan-
lagt. Regnskabet godkendt.

Under debatten blev det
fremhævet, at aktiviteterne i
foreningen skal fremmes. Vi
skal profilere os bedre. Vi skal
bruge af vores kapital for at
skabe flere aktiviteter.

Alle de indkomne forslag til
vedtægtsændringer blev vedta-
get med det nødvendige flertal.

Lars Sander blev valgt til
kasserer.

Rasmus Græsborg blev folke-
valgt til Hovedbestyrelsen, og
Michael Møller blev valgt som
1. suppleant og Jytte Them
Nielsen som 2. suppleant.

Som revisor blev Susanne
Alberg genvalgt.

Kontingent blev fastlagt på

det nuværende niveau. I budget-
tet blev der vedtaget et merfor-
brug til næste år på 392.000 kr.
Pengene tages af den store
egenkapital på næsten
2.000.000 kr. Det er vigtigt, at
Ordblindeforeningen træder
mere frem i lyset. 

Under eventuelt blev det fra
flere medlemmers side udtrykt
ønske om, at Ordblindeforenin-
gen gør mere for at oplyse og
undervise medlemmerne, så de
er klædt bedre på til at klare
myndighederne.

Herunder blev foreningen
også opfordret til at fremstille
en bedre hjemmeside.

Efter generalforsamlingen
talte Jens Kjærum fra Prolog
Development om det nye tale-
genkendelsesprogram: Diktus.

Når det nye program bliver
færdigudviklet, vil der ligge
mange nye muligheder for men-
nesker med skrive- og stavevan-
skeligheder. Programmet, der
kan nedskrive de talte ord, er
baseret på Windows, derfor kan
det bruges i alle computere. Pri-
sen vil blive under 1000 kr. Læs
mere om programmet på denne
hjemmeside www.diktus.dk

EKR
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Hans-Pauli Christiansen fremviser
æresbeviset for generalforsamlingen



Ordblindecenteret i Greve

Der er meget stor forskel på,
hvordan ordblindeundervisnin-
gen bliver grebet an i de for-
skellige kommuner. 

I Greve Kommune har der
siden 1993 været et Ordblinde-
center på Hedelyskolen. 

Centret har udviklet sig
meget siden starten. I dag er
centret udstyret med de nyeste
tekniske hjælpemidler, som for
eksempel diktafon, computere
med lydkort og scanner. Des-
uden er der tilknyttet psykolog,

talepædagog og konsulent for
specialundervisning.

Lene Norrbom, der har været
tilknyttet tilbuddet i mange år,
fortæller, at centret er et skole-
tilbud for ordblinde elever på
4.-9. klassetrin.

En elev med læsevanskelig-
heder, som kommer fra en af de
12 distriktsskoler i Greve, kan
blive optaget i Ordblindecente-
ret. For at blive optaget i klas-
sen skal man gennem en del
prøver, da man skal være nor-
malt begavet og kunne lytte til
mundtlig undervisning. Elever-
ne skal være motiverede og
engagerede i undervisningen.
De fleste elever går til folkesko-
lens afgangsprøver i både
dansk, regning, (ikke engelsk)
fysik og kemi.

Eleven, der er blevet henvist
til Ordblindecenteret, går i en
almindelig klasse (3 elever pr.
årgang). Eleven følger den nor-
male undervisning. En special-
lærer følger de 3 elever i 12
timer. Når der er behov for det,
går lærer og elev i Ordblinde-
centerts lokale, for her at forbe-
rede eller efterbehandle »stof-
fet«. 

Eleven har også mulighed for
at lytte til romaner, noveller

8 Ordblinde Bladet 2·2006
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Ordblindecenteret i Greve

eller andet fagligt stof, som er
indtalt på bånd. Eleven kan
også indtale besvarelser, stile
og lignende. Eleverne har deres
egen lille båndspiller.

Koordinator Ulla Jørgensen
fortæller, at ordblindecenteret er
særdeles veludstyret med den
nyeste teknik. I de to værk-
stedslokaler, eleverne har til
deres rådighed, er der følgende
udstyr: 10 multimediemaskiner
med adgang til Internettet,
scannere og printere. Derudover
findes der tv, video og båndop-
tagere, som bruges til produkti-
on af tekst, billeder og lyd.

Det forventes, at eleverne
holder læsningen ved lige og
læser 20 min. hver dag (også i
ferierne). Det er ligegyldigt, om
det er aviser, ugeblade eller
bøger, bare der arbejdes med

det skrevne ord. Det er vigtigt
at eleverne oplever glæden ved
at høre lydbøger, og det er vig-
tigt, at de ikke mister viden i
forhold til kammeraterne.

Eleverne har et antal kursus-
perioder hvert år. Det kan være
i læsning, 10-fingersystemet og
udbyggelse af kendskabet til
kompenserende muligheder.

Ordblindecenteret bruger
ikke IT-rygsæk. Eleverne har
fået udleveret hjemmelicens til
CD-ord 4. Når de er færdige på
skolen, lægges deres arbejde
ind på et USB-stik, og eleverne
tager arbejdet med hjem og gør
det færdigt. Eleverne er meget
glade for CD-ord 4. Det er også
meget anvendeligt, hvis man
skal på nettet. »Programmet
kan hurtigt læse teksten op«,
fortæller Maria.

Skolen og kommunen gør
meget for at hjælpe eleverne i
gang med ungdomsuddannel-
serne. Kommunen har det mål,
at alle elever skal kunne klare
læsekravene i en ungdomsud-
dannelse (gennem øjet eller
øret).

Ninette og Camilla fortæller,
at de skal på efterskole efter 9.
klasse. »Det skal være en efter-
skole, hvor vi kan få de valgfag,
vi ønsker. Lærerne har aftalt
med skolerne, at vi kan få
ekstra hjælp, hvis det bliver
nødvendigt«. Ninette skal på en
skole med dramatik og Camilla
skal på en skole med megen
idræt.

En god skoleuddannelse
giver mange flere muligheder i
fremtiden.

Greve Ordblindecenter er et
godt eksempel. Alle kommuner
burde have samme målsætning.
Alle unge med læsevanskelig-
heder burde have kompenseren-
de hjælpemidler stillet til rådig-
hed, så de har mulighed for at
klare en uddannelse. Det burde
være en selvfølge.

EKR
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Sådan forløber din sag

Når Børnerådgiveren og Vok-
senrådgiveren har været rundt i
amterne for at holde foredrag er
vi tit blevet spurgt om de regler

der er for, hvordan kommunen
eller amtet skal behandle din
sag. I følgende vil jeg skrive
om nogle af de regler, der er i

kommunen. De samme regler
gælder, hvis det er amtet, der
behandler din sag. Du kan også
læse mere www.sms.dk eller
www.retsinfo.dk

Hvordan søger du om
hjælp eller støtte i
kommunen?
Du kan søge mundtligt eller ved
at sende et brev eller en e-mail.
Jeg anbefaler at du sender en
skriftlig ansøgning, og at du
beder om en kvittering på, at du
har søgt.

Kan du forlange en
skriftlig afgørelse?
Ja, som hovedregel kan du for-
lange en skriftlig afgørelse.
Skriftlige afgørelser skal være
ledsaget af en begrundelse. 
Begrundelsen skal indeholde tre
dele:
■ Kommunens konkrete vurde-

ring
■ De oplysninger, der er lagt

vægt på
■ De juridiske regler, afgørel-

sens hjemmel.
Hvis du vil klage over

afgørelsen, skal der stå, hvor-
dan du gør det og en tidsfrist.

10 Ordblinde Bladet 2·2006
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Sådan forløber din sag

Må jeg se papirerne 
i min sag?
Ja, du har ret til se papirerne i
din sag både under behandlin-
gen af din sag og efter, der er
truffet en afgørelse. Dette kal-
des aktindsigt. Du skal henven-
de dig til kommunen, hvis du
ønsker aktindsigt. Kommunen
skal svare inden 10 dage. Du
kan normalt få tilsendt en kopi
af papirerne.

Må jeg tage en anden med
til møderne hos
kommunen?
Ja, du må gerne tage en anden
med til møderne hos kommu-
nen. Det kan være en ven, et

familiemedlem eller en, som du
gerne vil have med. Dette kal-
des en bisidder. Du bør oplyse
kommunen, at du tager en bi-
sidder med. Bisidderen må ikke
føre samtalen med sagsbehand-
leren. Personen må heller ikke
på egen hånd skrive breve til
kommunen i din sag, men kan
hjælpe dig med at formulere
brevene. 

Du kan også få en anden til
at føre din sag. Dette kaldes en
partsrepræsentant. En partsre-
præsentant påtager sig – på
samme måde som en advokat
eller revisor – at føre sagen. Det
betyder, at det er partsrepræsen-
tanten, der skal høres i sagen,

og som modtager afgørelsen.
Spørg din kommune, hvis du

er i tvivl om reglerne for sags-
behandling. Kommunen skal
oplyse dig om de regler, der
gælder i din sag.

På din kommunes eller amts
hjemmeside vil du ofte kunne
finde information om regler for
sagsbehandling, herunder også
frister og sagsbehandlingstid.

Har du ikke adgang til Inter-
nettet, kan du gå på biblioteket
og få hjælp til at finde mere
information, eller du kan ringe
til mig i Ordblindeforeningen
mandag kl. 10-15 og 16-20
eller tirsdag kl. 10-15 på telefon
36 35 96 38. ■
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– få hjælp med ViTal til læsning og stavning!

Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig,
og på den måde få hjælp til at læse og stave. 

Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private 
medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris.

• ViTal 2.700 kroner
• ViseOrd 800 kroner
• ViTal og ViseOrd 3.200 kroner
• ViTex (scannerprogram) 2.000 kroner
• ViTal + ViseOrd + ViTex 4.700 kroner 

Alle priser er inkl. moms.

Ring og bestil 
på telefon 36 75 10 88 
(sekretariatet)



HF for ordblinde

På Nørre Nissum Seminarium
har man besluttet at starte med
HF for ordblinde elever til
august.

»Vi har på Nørre Nissum og
på HF en lang årrække haft
erfaring med unge ordblinde,
der trods deres læsehandicap
har ønsket at tage en HF-eksa-
men. Vi har støttet disse unge
indenfor de rammer, en almin-
delig HF giver, og har gennem
årene haft rigtig mange positive
erfaringer med netop denne
gruppe af unge. Al erfaring med
de unge ordblinde viser, at de
støder ind i problemer, når det
drejer sig om det faglige i
dansk, engelsk og deres almene
studiekompetence. Derfor har
vi ønsket at give de unge et
bedre tilbud, som bliver præci-
seret i det følgende,« fortæller
Frede Krølgård.

Uddannelsen for ordblinde er
forlænget med et år til tre år i
alt, fordi ordblinde elever ofte
har været trukket ud af under-
visningen i tysk og engelsk.
Der undervises på særskilte
hold i fagene dansk og engelsk.
Disse fag tillægges ekstra værk-
stedtimer. I alle øvrige fag føl-
ges undervisningen sammen
med de andre HF-ere.

Der er mulighed for at få til-
delt it-rygsæk og kompenseren-
de specialundervisning. I sam-

arbejde med SU styrelsen vil
Nørre Nissum seminarium være
behjælpelig med relevante
ansøgninger.

For at blive optaget på det 3
årige HF-forløb for ordblinde,
skal man være screenet og der-
med dokumenteret ordblind.
Endvidere skal man deltage i en
optagelsessamtale på HF-kur-
set, hvor både forventninger og
faglig baggrund afklares. Ele-
ven skal have 10. klasse. Er der
et eller to fag, som ligger på et
lavt niveau eller helt mangler,
skal eleven ikke fratages mulig-
hed for at søge. Men der lægges
vægt på engagement og et vist
studiepotentiale.

I skolebyen Nr. Nissum er
der mange forskellige former
for bomuligheder. På seminari-
ets område er der flere kollegier
og bofællesskaber, og i byen er
der privat værelsesudlejning. 

HF i Nørre Nissum søges af
mange unge netop på grund af
ungdomsmiljøet omkring kolle-
gierne. Efter skoletid foregår
alle mulige foreningsaktiviteter,
uformelle møder samt brug af
faglokalerne i musik, billed-
kunst, styrketræning mv.

Seminariet har kollegier. En
bolig koster 1400 kr. for den
unge, der er over 18 år og er på
SU. Det er ekstra billigt for dig,
der er under 18 eller ikke får

SU: Værelsesleje inkl. fri Inter-
net til halv pris, dvs. ca. 700 kr.

Det første hold starter den
15. august sammen med de
øvrige HF-hold og ansøgnings-
fristen for i år er den 1. maj,
men snak med seminariet, hvis
denne enestående chance har
din interesse. EKR
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for ordblinde

Om skolen
Sjørringvold Efterskole er den eneste ordblindeefter-
skole i Viborg amt. Vore elever er normaltbegavede
ordblinde, der tilbydes undervisning med to-lærer-
system i klasser med 14 elever.

Værdigrundlag
Du kan læse om værdigrundlaget og evalueringen
heraf på vores hjemmeside, hvor du også kan læse
om vores mange tilbud om valgfag, fritidsaktiviteter
og ture i det skønne Thy.

Optagelse
Før optagelse beder vi om et besøg her, hvor der vil
være rundvisning og efterfølgende samtale om
grundlaget for et skoleår enten til næste år eller til
året efter. Skolen kan til elever, der har behov herfor,
tilbyde to år.

Se mere på:

www.thy-ordblind.dk

HF



I skole med et handicap

At møde en ordblind først i
tyverne, der i folkeskolen af
skolefag stort set kun har lært at
koble lyd og bogstav sammen
samt snakke, gør mig lille.

Han kan ikke regne, læse
eller skrive, og han kan ikke
bruge hænderne til noget for-
nuftigt håndværk, han kan
ingenting. Jeg starter med at
undervise ham i matematik
arbejdende fra det konkrete til
det abstrakte og tilbage igen,
læring gennem at se med fing-
rene, abstrakte begreber gen-
nem konkrete sansninger.

Den ordblinde genfinder sit
selvværd og sin tillid til andre
mennesker. Så en dag siger han:
»Jeg har for resten for to år
siden købt en bog om herre-
gården Gl. Estrup. Vil du læse
den for mig?« Det vil jeg gerne,
men opgiver hurtigt, da bogen
er tyk ... Jeg foreslår, at vi rin-
ger til KLO – Kultur Litteratur
og Orientering for læsehandi-
cappede. Og så falder der en
appelsin ned i min turban, for
de har den indlæst, vi får den
tilsendt. Den ordblinde »læser«
og læser og læser. Og så er der
en anden herregård, han gerne
vil læse om, og den har de også
indlæst, så den læser han også,
og det er jo fantastisk.

Siden arrangerer han alene en
tur til Gl. Estrup. Der er tyve
deltagende. Det er den ordblin-
de, der sammen med en kustode
fortæller og orienterer om male-
rier, bygning, ejere og historie.

Den ordblinde er lysende.
Det er en rigtig god tur for os
alle, det er i december, de tykke
mure er kolde, og grisen har et
æble i munden.

Nu har han knækket læseko-
den. Næste bog han læser er 
B. S. Christiansens bog. Han
har nemlig købt denne bog på
bogstaver, bogen bliver sprættet
op og indscannet. Dernæst
begynder han at downloade lit-
teraturbøger fra E17 og deltager
i samtaler på lige fod med
andre mennesker i samfundet.

At skrive sit navn og adresse
lærer han, selvværdet er jo på
plads.

På nuværende tidspunkt går
han på Beder Gartnerskole og
klarer sig lige så godt som de
andre elever. På sigt regner han
med at bruge uddannelsen som
et trinbræt til en pædagogud-
dannelse.

Dette er en lille fortælling
om, hvad KLO’s indlæste bøger
kan have af betydning for, at et
ungt menneske kan knække
»læsekoden«. Lena Utoft
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I skole med et
handicap

En solstrålehistorie, som andre kan få del i. 
En historie fra den virkelige verden

Faktaboks

Danmarks Blindebibliotek (DBB)
indlæser fag- og skønlitteratur efter
egen eller bibliotekarers vurdering. 
Afviser suverænt bestemte, faglige
ønsker.
For at låne hos DBB skal man
være dokumenteret ordblind,
svagtseende, blind eller på anden
måde ikke i stand til at holde eller
blade i en bog.
DBB indlæser, hvis der er mindst
10 efterspørgsler. 
Bøger lånes telefonisk 
39 27 44 44, på www.dbb.dk eller
på www.e17.dk

Kultur Litteratur og Orientering
for læsehandicappede (KLO),
et bibliotek, indlæser og udlåner
faglitteratur og uddannelses-
materiale. Alle KLO’s lydbøger er
registreret i et internt system,
www.klo.dk. Endvidere findes
bøgerne i den landsdækkende
Dansk bibliotekscentral (DBC)
med oversigt på www.bibliotek.dk.
KLO fremstiller lydbøger til ikke
SU-berettigede uddannelser,
(f.eks. skoler, jobcentre, produk-
tionsskoler, merit- og diplom-
uddannelser m.fl.). 
Lydbøger udlånes gennem KLO’s
interne system eller det lokale
bibliotek. DBB henviser ofte til
KLO. Biblioteket har både private
lånere (skoleelever, studerende,
håndværkere, falckreddere, jægere)
og organisationer (biblioteker,
folkeskoler, efterskoler...)
For at låne hos KLO må man ikke
kunne tilegne sig trykt tekst. 
En låner kan f.eks. være ordblind,
afatiker eller blind.
KLO indlæser en bog, hvis én
låner ønsker det. Forlag og/eller
forfatter skal give tilladelse.
Bøger lånes telefonisk 75 36 31 78,
på www.klo.dk eller på det lokale
bibliotek.



Engelsk for dysletikere

Birgit Dilling Jandorf indledte
dagen med ordene: »Kravene til
fremmedsprog vokser i disse år.
Globaliseringen, teknologi-
en og videnssamfundet
gør, at der nu bør sættes
fokus på engelsk og kom-
penserende hjælpemidler.
Vi har brug for erfaring og
vidensudvikling, og vil
derfor opfordre til at der
dannes netværk.«

Elisabeth Arnbak holdt et
spændende og levende indlæg
om forskning i dysleksi og
fremmedsprog.

Et tværfagligt problemfelt
mellem forskning, psykologi og
antropologi. Fremmedsprog
hænger sammen med dysleksi-
en, tale-læse og skrivevanske-
ligheder. Der har været afholdt
3 internationale konferencer
1999-2002 samt 2005, men
ingen rent forskningsmæssig
fremgang. Formålet med
engelskundervisningen er at
kunne udtrykke sig mundtligt
og skriftligt samt udvikle ele-
vens bevidsthed. 

Engelskundervisning med

udgangspunkt i it undervisning,
kræver, at der findes egnede
materialer. I Danmark er vi på

bar bund. Der er udviklet mate-
riale på svensk, HELP af Malin
Holmgren, materialet er endnu
ikke oversat til dansk, men der
er forhandlinger i gang. På
KVUC (Hovedstadens ordblin-
deskole) er man så småt be-
gyndt at bruge HELP. Er du
interesseret i mere viden herom,
kan Birgit Dilling Jandorf,
DVO kontaktes for yderligere
oplysninger. 

Referat og indlæg fra tema-
dagen vil være at finde på
videnscentrets hjemmeside
www.DVO. Bodil Andersson,
fortalte om den engelske stave-
kontrol, Spell Right, der
udkommer på dansk i septem-

ber/oktober 2006. Spell Right
kommer til at koste ca. 700-800
kr. Programudvikler www.Ori-

bi.SE. 
Vil du vide mere, kan

du se Bodil Anderssons 
indlæg på
www.Spella.SE/DK.HTM

Der findes en engelsk
talegenkendelse Dragon
Naturally Speaking, du
kan læse mere på hjælpe-

middelinstituttets hjemmeside
www.HMI.DK

Der bør være fokus på
engelskundervisningen nu, vi
har rasende travlt. 

En tankevækkende dag, samt
et ønske for fremtiden. Jeg
håber, der må blæse varme vin-
de henover landet, og at
engelskundervisningen i folke-
skolen, for vore dyslektiske
børn og unge, må bygge på de
principper som Salamanca
erklæringen vedtog: Vi tror på
og erklærer, at alle børn har en
grundlæggende ret til uddannel-
se og skal have mulighed for at
opnå og opretholde et accepta-
belt læringsniveau. Mercedes
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Temadag Engelsk
Kragelund Efterskole

28. april 2006
Arrangeret af Ordblinde-

efterskolerne samt 
Dansk Videncenter for Ordblindhed

ENGELSK
for dyslektikere



Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning

Der er altid en fare for at genta-
ge en succes. Men ikke desto
mindre afholdt Hjælpemiddelin-
stituttet, Ordblindeefterskolerne
og Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed en konference med
ikke mindre end 363 deltagere.
De kom fra hele Danmark, de
kom fra forskellige institutioner
på børne-, unge og voksenom-
rådet, de kom fra handicapfore-
ninger, UU-centre og efterud-
dannelsesinstitutioner. Der var
fagpersoner, pårørende og ord-
blinde. 

Konferencen fandt sted den
27. april i den store, rummelige
hal på Gylling efterskole. Det
centrale spørgsmål for konfe-
rencen var, hvordan vi sikrer, at
unge ordblinde kommer sikkert
videre til uddannelse og/eller
erhverv. For at besvare spørgs-
målet var der sammensat et pro-
gram, der indeholdt oplæg om
ordblindhed og it-hjælpemidler,
vejledning af ordblinde, teater-
forestilling om ordblindhed og
workshops fra ordblindeefter-
skolerne. Dagen blev afsluttet
med fokus på et nyt forsknings-
projekt på ordblindeefterskoler-
ne.  

Konferencen
Konferencen blev åbnet med
politikeren, tidligere minister
og tidligere lærer Britta Schall
Holberg. Hun understregede, at
læsevanskeligheder er et cen-
tralt område, der har stor betyd-
ning for uddannelse. Regerings-
grundlaget handler meget om
uddannelse, især ønsket om at
95% af alle unge skal have en
uddannelse. I øjeblikket får kun
25% af en ungdomsårgang ikke
andet end en almindelig skole-
gang, og det rækker ikke, for de
ufaglærte jobs forsvinder i de
kommende år. Det er nødven-
digt, at de unge får den bedste
skoleuddannelse og derefter
føler sig tilskyndet til at gå
videre i uddannelsessystemet
enten i en mere praktisk betonet
uddannelse eller en boglig. En
god uddannelse er den bedste
sociale sikring, vi kan give vore
unge. 

Nyt om Ordblindhed og it-
hjælpemidler
Erik Arendal fra Hjælpemiddel-
instituttet og undertegnede tog i
andet oplæg på konferencen fat
om centrale tendenser i forhold

til ordblindhed og it-hjælpemid-
ler. 

Det ser beklageligvis ud som
om grundforskningen på ord-
blindeområdet aftager. Forsk-
ningens fokus og midler bliver
i højere grad afsat til autisme-
og ADHD-området. Informati-
onsteknologi og videnssamfund
forandrer vores måde at arbej-
de, kommunikere og lære på.
Forandringen skubber til de
eksisterende autoriteter og ska-
ber et øget fokus på rettigheder
i vores samfund. Det gælder
også på ordblindeområdet.
Hvad kan vi forvente, at folke-
skolen gør i forhold til ordblin-
de elever? Forældre søger på
nettet og finder oplysninger, for
nettet skaber større gennemsig-
tighed omkring ordblindhed –
om udredninger og speciallære-
res faglige virke.
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Unge ordblinde,
it-hjælpemidler 
og vejledning

Birgit Dilling Jandorf fra Videnscentret
talte i sit oplæg om blandt andet de
centrale tendenser i forhold til
ordblindhed og it-hjælpemidler.

➧



Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning

I øjeblikket er der i Danmark
ikke mindre end fire retssager
på vej på ordblindeområdet.
Forældre anlægger sag mod
kommuner, som de ikke mener,
har leveret et godt nok tilbud til
deres ordblinde børn.

Screening, dokumentation og
evaluering er over os – vi skal
måle, veje og skrive individuel-
le handleplaner. Erik Arendal
påpegede, at man med ICF –
den internationale klassifikation
af funktionsevne, funktionsned-
sættelse og helbredstilstand kan
fokusere på det, man ikke kan.
Og Erik mener, at der er behov
for at opfatte funktionelle læse-
færdigheder, så det også omfat-

ter »Læsning med ørene«.
Men uanset hvad, så vil

dokumentation kræve kræfter,
tid og prioritering. Det spæn-
dende vil være, om vi i de kom-
mende år får et mere kvalifice-
ret og øget samspil mellem
forskningscentre, praksisinstitu-
tioner og uddannelsesinstitutio-
ner. 

Megen specialundervisning
har i årevis været præget af
godartet ligegyldighed – for
hvad kommer der egentlig ud af
specialundervisningen til ord-
blinde elever? Vi skal have
mere viden om, hvilke metoder
der findes og hjælper ordblinde
elever. Spørgsmålet er, om der

bliver mindre og mindre meto-
defrihed fremover? Er det slut
med at gå og passe sin egen lil-
le butik. Nej, faktisk ser vi i
disse år en tendens til, at der er
flere leverandører på ordblinde-
området – altså flere eksempler
på private ordblindetilbud til
børn.

Erik fortalte om projektet
»PC-læsning«, der er et lands-
dækkende samarbejdsprojekt
mellem amtslige institutioner
og Hjælpemiddelinstituttet. Pro-
jektet drejer sig om effekten af
it-hjælpemidler. Man følger 150
ordblinde voksne, der får bevil-
get en it-rygsæk og får under-
visning i brugen af udstyret. De
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TAST
Blindskriftprogram for pc – ny opdateret version

◆ Bliv god til læsning og skrift
◆ Brug Tast
◆ Blindskrift sparer kræfter
◆ Bogstaver bliver taster

TAST
Blindskriftprogram for pc Pris
Privatpersoner 200,00 kr. inkl. moms
Institutioner og skoler 1.250,00 kr. inkl. moms

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark • Tlf. 36 75 10 88 (Sekretariatet)



Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning

bliver alle testet før, under og
efter 1 års brug af udstyret. Der
kan forventes resultater af pro-
jektet om et lille års tid. 

Under Eriks gennemgang af
nye it-hjælpemidler blev det,
pointeret, at der er en tendens
til, at redskaberne bliver mindre
og mindre, og at de efterhånden
overgår til at blive et standard-
redskab for alle voksne i uddan-
nelse og erhverv – i stedet for
et hjælpemiddel. 

Vi har i dag mange mulighe-
der for at få læst tekster op, og
hvis vi og de ordblinde ellers
ville stille krav om digitale tek-
ster, så vil der også komme fle-
re digitale forlagsudgivelser. Til
efteråret kommer den nye dan-
ske talegenkendelse på marke-
det. Den hedder Dictus, og alle
fagpersoner kan godt begynde
at overveje, hvordan det red-
skab skal indgå i læse- skrive
og staveundervisningen.

Med hensyn til lydind-
læsning, så udgives der i stigen-
de omfang mp3-filer, og Erik
demonstrerede, hvordan det nye
program kan bruges.

Rettidig omhu i
vejledningen af unge
ordblinde – eller hvad kan
vi lære af
Storebæltsbroen?
Dorthe Haven fra Dansk
Videnscenter for Ordblindhed
gav os et indblik i vejledningen
af unge ordblinde. Hun tog
udgangspunkt i Bo’s historie.
Han er 21 år, han er hverken i
uddannelse eller i job, desuden
har han et skoleforløb og to
kuldsejlede praktikforløb bag
sig. Hvis Bo skal i gang igen,

kræver det viden om ordblind-
hed, det kræver viden om, hvor
han kan få hjælp for sin ord-
blindhed, og hvordan man kan
kompensere for hans vanskelig-
heder. Vi skal kende Bo’s kom-
petencer og give ham viden om
støttemuligheder og derfra lette
overgangen for ham og følge
op. 

På baggrund af Bo’s historie
rullede Dorthe løberen ud for
de mange spørgsmål, der hand-
ler om vejledning og for de
mange undersøgelser, der er
foretaget henover de sidste 15
år om unge og uddannelse.
Konklusionerne er ret entydige
og ikke alt for optimistiske:
læsefærdighederne spiller sta-
digvæk en stor rolle for unges

uddannelse og gennemførelse af
uddannelse. Når nu så mange
undersøgelser dokumenterer
sammenhængen mellem læse-
vanskeligheder og uddannelses-
valg og uddannelsesgennem-
førelse, hvorfor så ikke se på,
hvad der kan gøre disse læse-
vanskeligheder mindre. 

Derfor fortalte Dorthe os
også, at der er sket landvindin-
ger i forhold til vejledningen af
ordblinde. Støttemulighederne
er blevet mere synlige – bl.a.
via nettet, og sektoransvarlighe-
den er opprioriteret. Den omfat-
ter stadig flere uddannelsesom-
råder – også snart gymnasieom-
rådet. Der er heldigvis fokus på,
at unge og voksne med særlige
behov udgør en arbejdskraftre-
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Konferencen blev holdt på Gyllinge Efterskole. Her ses forstander Bent Jacobsen sammen
med Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet
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Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning

serve og vitterlig har særlige
behov – også hvad angår vej-
ledning. Endelig er det nu atter
studievejlederne, eleverne på
erhvervsskolerne skal kontakte i
forbindelse SPS – og ikke kon-
taktlærerne. 

Men hvad skal der til i vej-
ledningen for at sikre, at unge,
der er ordblinde får et godt
uddannelsesforløb? Det er f.eks.
viden om ordblindhed og støtte-
muligheder både i skolen, under
uddannelse og i erhvervslivet.
Det er en uddannelsesvejled-
ning, der er realistisk både ud
fra personlige kompetencer og
læsefærdigheder. Det er en vej-
ledning, der letter overgangen
mellem skole og uddannelse, og
som er opfølgende, hvis der er
problemer. Der skal være et

tværsektorielt samarbejde
(f.eks. skole og uddannelsesin-
stitution og UU-vejledning)
med klar ansvarsfordeling, der
også er kendt for den, der bliver
vejledt.

Dorthe Haven afsluttede sit
oplæg med at sige, at den retti-
dige omhu i vejledningen af
unge ordblinde begynder i sko-
len, den involverer tidligt alle
parter og den bidrager til at
minimere læsevanskeligheder-
nes betydning for det videre
uddannelsesforløb.

Birgit Dilling Jandorf,
Centerleder
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Konferencen blev åbnet af Britta Schall Holberg. Her får hun sig en sludder med
forstanderen for Gyllinge Efterskole

VRIGSTED
EFTERSKOLE

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.

IT-hjælpemidler er integreret
i alle fag.

Mange dansktimer 
på små hold

Matematik • Sprog
Fortælling • Sang

Svømning

Mange valgfag og liniefag: kreativ,
idræt, friluftsliv, værkstedsfag,

sejlads, drama, musik...

Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted

7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

Besøg vores hjemmeside med
oplæsning:

www.vrigsted-efterskole.dk

Efterskole for
normaltbegavede unge
med læsevanskeligheder.

Undervisning på små hold 

• mange dansktimer

• matematik

• sprog

• fællestimer

• idræt

• mange valgfag

Ansøgningsfrist 
15. november 
året forinden

Forstanderpar
Niels og Mette Johansen

AABENRAAVEJ 14 · 6270 TØNDER

TELEFON 74 72 44 33
FAX 74 72 57 70



Danmarks Blindebiblioteks overgang til digitale lydbøger

Den 1. maj begyndte Danmarks
Blindebibliotek (DBB) at over-
føre de brugere, der står på ven-
teliste til DBBs digitale lyd-
service. Ventelisten omfatter
blandt andre ordblinde og
andre, der ikke læser trykt tekst.

I løbet af maj vil alle de ca.
2000 brugere, der står på vente-
liste, være overført. Det bety-

der, at de brugere, der måtte
være på ventelisten uden at
have den digital Daisy afspiller,
vil få brug for en sådan.

Fremover vil alle nye lyd-
læsere, der indmeldes på DBB,
blive digitale brugere. Hidtidige
brugere behøver endnu ikke at
gå over på det digitale medie.
Frem til maj 2008 kan disse

brugere stadig benytte DBBs
båndservice. Det er ikke muligt
både at benytte båndservice og
digital lydservice.

Indmeldelse i DBB kan ske
på www.e17.dk eller ved at rin-
ge til DBBs Kartotek på telefon
39 13 46 00.

LT
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Kragelund Efterskole
– skolen for unge ordblinde,

der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder

– gennem et trygt og rart miljø
med faste regler, iblandet en god portion humor
– arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd,
bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag.

– vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold.

Kontakt os for mere udførlige oplysninger.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning

Tlf.  7589 3522
Fax. 7589 3385

Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk

E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk

Danmarks Blindebiblioteks
overgang til digitale lydbøger

Har du læse og stave-
vanskeligheder – så er vi 
skolen, der gør noget ved det.

Vi tilbyder bl.a.
■ 10. kl. med brobygning og

mulighed for meritgivende
eksamen.

■ Meget idræt
■ Sprog
■ Håndværk
■ – og meget mere
IT er naturligvis en integreret
del af undervisningen. 

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

Tlf.: 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk

www.storeandstefterskole.dk



5x5 km DHL-stafet 2006
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Fælledparken vrimlede med
forventningsfulde løbere og
entusiastiske tilskuere, da Ord-
blindeforeningen tirsdag den
30. august 2005 stillede op med
et hold til den årligt tilbageven-
dende DHL-stafet. Vi stillede
op med 5 deltagere, der på skift
løb den 5 km lange rute. Efter
gennemført løb var der mad-
kurv, sandwich og mulighed for
at grille i faklernes skær.

Vil du være med til at løbe i
år? Vi deltager for det hyggeli-
ge samvær. Det er en aften,
hvor vi kan få alle med, fordi
man både kan løbe og lunte. Vi
vil gerne være med til at
repræsentere Ordblindeforenin-
gen.

Løbet foregår i dagene: man-
dag den 28., tirsdag den 29.,
onsdag den 30. og torsdag den
31. august 2006. Jeg vælger den
dag flest kan. Skynd dig at til-
melde dig. Du skal kunne løbe
5 km.

Ring på telefon 36 35 96 38
mandag eller tirsdag mellem
klokken 10-15. Prisen for at
deltage er 150 kr., som du beta-
ler til mig inden løbets start.
Se også www.stafet.dk eller ring
til mig for at få yderligere
information.

På gensyn i Fælledparken.
Med venlig løbehilsen

Winnie Nørskov
Voksenrådgiver

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder

E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

✂

5 X 5 km DHL-
STAFET 2006

www.magleby-efterskole.dk 
Lyst til eksamen?

10 timer dansk
 5 timer matematik
 3 timer engelsk  

Ordblindeefterskolen på Langeland 

Mere selvtillid
oplevelser - revy
kanotur - venskaber 
tillid - tryghed - glæde  
lejrskole - foredrag - 
u fordringer - projekterd
engagement - udvikling 
større selvværd  

Kirkeby 20 – 5935 Bagenkop – Tlf. 62 56 11 20 - Fax 62 56 11 40 

Dykning:  PADI-uddannelse og certificering
Kunstfag:  Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet 
Udeliv:  Kajak, lejrliv, ture, fiskeri, spejderliv m.m.

Andre valgfag kan være: fysik, boldspil, stunt/gys, drama, 
styrketræning, selvforsvar, spis naturen, samfundsfag, skrotkunst, grøn
sløjd, filmkundskab, bueværksted, skoleblad



Hæderspris

Tom West har påtaget sig opgaven at få lavet en statuette, som
Ordblindeforeningen vil uddele en gang om året til en institution eller et firma,
der har g jort noget ekstraordinært for de ordblinde eller for
Ordblindeforeningen.
Statuetten er nu færdig og den er rigtig flot.
Kunstneren, som hedder Leif Jensen, og Tom har lavet en pris der ikke findes
magen til.
■ Den polerede granitsokkel er symbol på det solide grundlag.
■ Den er sort fordi, det er alle farver der tilsammen giver sort.
■ Ægget er symbol på det nye liv.
■ Ægget stående på højkant, symboliserer det svage ægs styrke med tryk mod

spidserne, og svagheden ved tryk mod siderne.
■ Det blå i glasægget symboliserer horisonten.
■ Sølvspiren inde i glasset symboliserer viljen, der stræber opad.

Prisen blev fremvist i år på generalforsamlingen, hvor vi offentligg jorde en evt.
modtager af prisen 2006 med begrundelsen her for.
Prisen vil blive overrakt til DBB (Danmarks Blindebibliotek). IP
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Socialforskningsinstituttets handicapinternet-panel

Handicappolitikken skal sikre at
samfundet er åbent for alle. Nu
skal det blive muligt at lave
mange flere undersøgelser, der
belyser om det er tilfældet og
viser, hvad der kan gøres bedre.
Derfor indbyder Socialforsk-
ningsinstituttet dig fra 1. maj
2006 til at deltage i et internet-
panel af mennesker med handi-

cap, og forældre med handicap-
pede børn.

Socialforskningsinstituttet vil
med mellemrum stille nogle
spørgsmål, som du cirka en
gang om måneden sætter 10
minutter af til at besvare over
internet.

Hvis du bruger internet og
har en e-mail adresse, kan du

efter 1. maj 2006 melde dig til
panelet og på den måde få din
mening til at tælle med. Gå ind
på www.sfi.dk/panelet og følg
anvisningen og svar på nogle
indledende spørgsmål. Der fin-
der du flere oplysninger om
panelet. 

Socialforskningsinstituttet
sigter på at panelet får nogle
tusinde deltagere, og den første
undersøgelse skal foretages til
september. Når der kommer
resultater af undersøgelserne,
vil de også blive lagt frem på
siden. 

Handicaporganisationerne
kan varmt anbefale, at alle går
med i panelet, så Socialforsk-
ningsinstituttet kan få et godt
baggrundsmateriale i arbejdet
for øget ligebehandling.

DSI 
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Socialforskningsinstituttets
handicapinternet-panel

soeren.dolmer@skolekom.dk
www.f-e.dk

TELEFON 98 63 62 22

� 10 timers dansk på 
små niveaudelte hold.

� 5 timers matematik
� Kristendom
� Vi bruger IT-hjælpemidler

i dansk, matematik og
engelsk.

VALGFAG:

� Boldspil, springgymnastik, styrketræning, mountainbike
� Motorlære, go-cart, smedning, træ- og metalsløjd  
� Friluftsliv, jagt, fiskeri, sejlads, spejdersport
� Billedkunst, keramik, glaskunst, tøj-design
� DraMusica, musik, sang
� Landbrug
� Engelsk
� IT

Skolen har baggrund i 
en række folkekirkelige 
ungdomsorganisationer.

For elever med læse-
og stavevanskeligheder

Kom med i 

– så tæller din mening med!

HUSK
at melde adresse-

ændring til os – på
telefon 36 75 10 88

eller på e-mail: 
kontor@ordblind.org

Så flytter 
Ordblindebladet med!

Redaktionen



Læserbrev

Mit barnebarn kunne ikke læse
ord med tre og fire bogstaver,
da han gik i slutningen af 4.
klasse, og da matematikopga-
verne skulle læses kunne han
intet, hverken matematik, dansk
eller engelsk – intet.

Fra april – slutningen af 4.
klasse – og til december i 5.
klasse fik han 6-7 kraniesakral-
behandlinger. Det betød, at han
kunne læse, men han manglede
at kunne stave. Hans stavning
var, da han sluttede i 7. klasse –

i august 2005 –
helt håbløst.

I januar-februar 2006 har
han fået 9 behandlinger med
laser hos en akupunktør, og
allerede efter 4 behandlinger
kunne han stave til journalist.
Det er helt fantastisk, som det
har hjulpet ham.

Jeg ringede til Ordblinde-
instituttet for at fortælle det,
men fik at vide, at det har de
vidst i flere år, at det kunne
hjælpe.

Venlig hilsen
Bodil Nielsen, Hasselvej 21,
9620 Aalestrup
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En 
historie
– om mit barnebarn
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Ordblindeforeningen
ønsker foreningens medlemmer og
bladets læsere en rigtig god og solrig
sommer.
Vi vender stærkt tilbage til september
med et nummer, hvor vi forhåbentligt
har modtaget en masse konstruktive,
oplysende og positive indlæg samt en
masse solstrålehistorier.



Boganmeldelser

Marias hjerte
LæseLystserien har til nu udgi-
vet 13 bøger til dem, »der
synes, det er lidt svært at læse«.

Blandt dem er Marias hjerte
af Linda Lassen.

Maria er sammen med sin fami-
lie flygtet fra Bosnien til Dan-
mark. Hun er 25 år og uddanner
sig på et VUC-center. Vi møder

hende sammen med familien og
de venner, som livet og tilfæl-
dighederne har bragt hende
sammen med.

Maria forsøger, som familien
i øvrigt, at skabe sig en til-
værelse i et nyt land og samti-
dig komme fri af fortidens ople-
velser som bosnier og flygt-
ning. Maria holder af sin fami-
lie, som hun må bo sammen
med i en lille lejlighed. Men
hun længes efter at få sit eget,
at have veninder på besøg, at
snakke om tøj, frisurer og kære-
ster. Hun længes efter at være
glad og efter at have en kære-
ste.
Men hun har for snart 10 år
siden givet sit hjerte til serberen
Mak, hvis skæbne hun ikke
kender.

Maria føler sig bundet af sit
løfte.

I bogen følger vi Marias sid-
ste år på VUC, hvor vi også
møder veninden Sus fra Sri
Lanka med kæresten Rasa, som

hendes familie har udset som
hendes tilkommende mand,

den enlige mor Anita med søn-
nen Morten og klassekammera-
ten Per, som har problemer med
overvægt og ensomhed. 

Fortællingen om Maria er
spændende og aktuel og efterla-
der ikke læseren uberørt. Den
kan kun anbefales!

Bogen er læsepædagogisk til-
rettelagt og fremtræder over-
skuelig med letlæselig typogra-
fi. Udgiver er Nyt dansk Littera-
turselskab.

KH
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Har du
svært ved
at læse
og skrive,

kan vi tilby-
de dig et efter-
skoleophold
der omfatter
både boglig

undervisning og mange for-
skellige værkstedsfag efter
eget valg.

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

Vi kan også tilbyde dig et 
2. eller 3. år med bo- og job-
træning.

Smorupvej 1-3 • Mejlby
9610 Nørager
Telefon 98 65 11 55

Boganmeldelser



Boganmeldelser

LLeettttee  lleeggeennddeerr  
nyheder til den første
læsning/Specialpædagogisk for-
lag.

»De var alle tre spændende at
læse«, synes Anna fra 2. klasse
om de tre legender, som Kirsten
Ahlburg har omformet til bøger,
beregnet til den første læsning.

»Den bedste var »Pilen og
æblet«, for i den gik det hele
godt til sidst. Rigtig sjovt var
det, at en ulv passer de to
brødre, men sørgeligt, at den
ene bror slog den anden ihjel i
»Ulvens børn«, og at Ikaros

døde, mens han fløj for
højt op mod
solen«, ople-
ver Anna.

Bøgerne er
læsepædagogisk
bearbejdede til en
lix på 6-8, de har
en letlæselig typo-
grafi, og indholdet
udvides og støttes af
illustrationer af Ida
Gantriis, ligesom
omslagets farveillustra-
tion umiddelbart vil
appellere til både drenge
og piger.               KH
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Ordblindeinstituttet tilbyder
■ vejledende

læseundersøgelser

■ læseobservation

■ supplerende undervisning

■ kurser

■ supervision
med deltagerbetaling

Nærmere oplysninger på tlf. 45 11 44 00 eller www.oi.dk

Ordblindeinstituttet er en specialskole under Københavns
Amt for ordblinde elever.

Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på 4.-10. klassetrin
fordelt på 12 klasser.

ORDBLINDEINSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup • Tlf.: 45 11 44 00
Mail: ordblind@kbhamt.dk • Hjemmeside www.oi.dk



Nyt fra amterne

Bornholms Amt
Har i foråret arrangeret 4 møder
om netbiblioteket E 17. Net-
biblioteket er udviklet i samar-
bejde med Danmarks Blinde-
bibliotek og folkebibliotekerne.
På E 17 kan man blandt andet
få tilgang til digitale lydbøger.

Der har været afholdt gene-
ralforsamling, og der er kom-
met to nye personer med i
bestyrelsen.

Frederiksborg Amt
Afholder møde med medlemmer
fra hovedstyrelsen sidst i maj. 
I 5 kommuner er der valgt med-
lemmer til Ordblindeforeningen.
Ida Bødewadt Møller arbejder
på en bog, der hedder: »Udfor-
dringer, rummelighed, tilgænge-
lighed« Der søges penge fra
fonde til udgivelsen. Når bogen
udkommer, vil der bl. a. være
henvisninger til Ordblinde/Dys-
leksiforeningens adresser, hjem-
mesider, telefon m.m. 

Roskilde Amt
Har afholdt to møder i foråret.
Et på Biblioteket og et hos
AOF.  Der har været afholdt
generalforsamling med god til-
slutning. Foreningen har plan-
lagt to nye møder i efteråret: Et
hos Ordblindecenteret i Greve
og et havemøde i august. Nær-
mere oplysninger i næste num-
mer og hos formanden.

Ringkøbing Amt
Har afholdt generalforsamling
og fået en fuldtallig bestyrelse.
Der har været afholdt forældre-
aften med Birgit Dilling Jandorf
fra Videnscenteret. 
Ordblindeforeningen har været
indbudt til møde i TV-midtvest.
Der planlægges foredrag med
Laila Boye og Aase Holmgård
til efteråret. HF for ordblinde
starter på Nørre Nissum Semi-
narium.

Vejle Amt
Har afholdt generalforsamling
med foredragsholder Karina
Thøgersen. Planlægger en
ekstraordinær generalforsam-
ling, da der mangler folk til
bestyrelsen. Det er derfor vig-
tigt, at medlemmerne møder op
til næste generalforsamling.
»Alle ordblinde skal have en
chance«, hed det i et foredrag,
men det kræver, at der er nogle
folk, som vil kæmpe for sagen.

Viborg Amt
Har afholdt generalforsamling i
lokalafdelingen i Thy/Mors.
Her blev det besluttet at sætte
Thy/Mors lokale afdeling i
bero.

Nordjyllands Amt
Har holdt møde med taleinsti-
tuttet. Sidst i marts holdt man
generalforsamling, som gik
godt. Der er kun få aktive med-
lemmer i Nordjylland. Forenin-
gen holder møde den 29. maj.
Der er etableret et samarbejde
mellem Nordjyllands Amts
Taleinstitut i Ålborg og produk-
tionsskolerne i regionen.

Sønderjyllands Amt
Har afholdt en god generalfor-
samling og gennemført et godt
møde med VUC om voksenun-
dervisningen.
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Annoncer
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Sdr. Feldings
Efterskole
hvor fælles indsats skaber

tryghed og personlig styrke

En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder

Sdr. Feldings Efterskole • Troldhedevej 5 • 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97198900 • mail@sdrfeldingefterskole.dk • www.sdrfeldingefterskole.dk

8 timers dansk, 5 timers matematik
og 3 timer engelsk på små niveau-
delte hold.

It bruges integreret i alle boglige
fag.

Mange valgfag, bl.a.:
musik, drama, friluftsliv, it, træ og
metal, madlavning, glaskunst,
håndarbejde, jagttegn m.v.

Det endelige program sammen-
sættes efter aftale med eleverne.

Skolen har nogle rigtig dejlige
værelsesfaciliteter, enkelt- og dob-
beltværelser med eget bad og
toilet og med nogle dejlige fælles-
arealer.

Du kan se meget mere om skolen
på vores hjemmeside.

Ring og træf aftale om et besøg,
så vi kan få en snak om, hvad det
vil sige at gå på efterskole, og du
med egne øjne kan se om skolen
tiltaler dig.

Er du 14-18 år ordblind 

– eller har du læse-skrivevanskeligheder 

– skulle du prøve et efterskoleophold.

Udover specialundervisning tilbydes bl.a. 

praktiske fag i træ og metal, idræt,

boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure

Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179

5240 ODENSE NØ



Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring


