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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Den 1. maj 2007 blev der afsagt en betydningsfuld kendelse i Vestre Landsret.
Et forældrepar fik tilkendt erstatning for de skolepenge, de havde betalt for deres søns efterskoleophold på en ordblindeefterskole.
Dommen, som ligger på foreningens hjemmeside,
siger tydeligt, at ordblinde elever skal modtage
særlig tilrettelagt specialundervisning i læsning og
skrivning i hele skoleforløbet. Det er ikke nok at
få instruktion i anvendelse af it-udstyr, der kan
læse fagtekster op.
Dommen lægger også vægt på, at drengens
ordblindevanskeligheder kunne og burde være
afdækket på et tidligt tidspunkt i drengens
skoleforløb.
Afgørelsen giver nu mulighed for at en lang
række forældre kan få erstatning for de
udgifter, de har haft til deres børn på
efterskoler. Specialundervisningen er et
kommunalt anliggende og en opgave for
Folkeskolen.
Derfor bør dommen også sætte fokus på hvad
indholdet og omfanget af den særlig tilrettelagte
specialundervisning for ordblinde bør være.
Helt konkret i omfang og indhold.
Eleverne skal lære at læse og skrive på trods af
ordblindevanskeligheder.
Kommunerne kan blot kopiere Ordblindeinstituttets tilbud.

Mindeord

Mindeord
Agnete Elmquist afgik ved døden den 5. marts.
Agnete Elmquist udførte et meget stort arbejde for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. På baggrund
af dette store arbejde blev Agnete udpeget til æresmedlem af foreningen i juni 2006.
Agnete var foreningens kasserer i en lang årrække. I
takt med foreningens udvikling, formåede hun i den
periode, at føre et mindre regnskab på »køkkenbordsniveau« samt pap-kortene med medlemsnavne, frem til
at være et moderne it-baseret, integreret system, som
nu føres fra foreningens sekretariat.
Foreningens kasserer gennem
mange år – Agnete Elmquist

Agnete har altid været fremsynet, og hun brugte mange
kræfter på at sætte sig ind i moderne it-regnskabsprogrammer. I de 18 år Agnete var kasserer, udviklede
Ordblindeforeningen en sund og god økonomi.
Udfordringer, der skulle løftes, var altid været Agnetes
anliggende. Agnete har rådgivet mange forældre til
ordblinde børn og videregivet sine erfaringer med,
hvordan man kæmper sig frem til lærdom, på trods af
ordblindevanskeligheder. Agnete formåede at udvikle
Ordblindeforeningen i sit samarbejde med fagfolk.
Hun var en stor drivkraft i tilrettelæggelse af konferencer, og hun drog rundt og fortalte lærere, hvordan ordblinde børn skulle undervises. Mange har med stort
udbytte lyttet til Agnetes erfaringer. I sit 25 årige medlemskab af foreningen har alle medlemmer på en eller
anden måde fået glæde af hende store indsats for
landsforeningen og for lokalforeningen i Århus.
Vi mindes hendes store engagement, hendes flid og
ihærdighed, og vi ser med taknemmelighed tilbage på
den store indsats hun har gjort for ordblinde.
Æret være hendes minde.
Hans-Pauli Christiansen
Formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007

FOTOS: ERIK K. RASMUSSEN

Før den ekstraordinære generalforsamling på Holte-Hus Efterskole blev der afholdt et øjebliks stilhed for Agnete Elmquist.
Formand Hans-Pauli Christensen sagde i sin mindetale:
»At Agnete havde gjort et kæmpe stort arbejde for Ordblindeforeningen. Som kasserer havde
hun ført foreningen fra køkkenbordøkonomi til et moderne
regnskab. At foreningen i dag
står meget stærk økonomisk er
først og fremmest Agnetes
skyld. Hun kæmpede hårdt for
at løfte foreningen op på et
højere niveau. Hun var meget
dygtig som forældrerådgiver og
hun var med til at udvikle flere
programmer. Ordblindeforeningen har mistet et meget kompetent, flittig og dygtig medlem i
Agnete Elmquist«.
Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt, fordi
der ikke var 2/3 flertal sidste år
for følgende paragraffer: Hæfteparagraffen, ophørsparagraffen
og vedtægtsændring.
De nye paragraffer gav anledning til en vigtig debat. I de nye
vedtægter lægges der op til at
styrke de lokale kredse på generalforsamlingen i forhold til den
enkelte person. De enkelte
kredse skal fremover udpege
delegerede efter medlemstal.
Ethvert medlem kan dog møde
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Generalforsamling 2007

op på generalforsamlingen og
give udtryk for sine synspunkter, men den enkelte har ikke
stemmeret.
Under generalforsamlingen
blev der stillet et ændringsforslag som fik en stemme for og
26 imod.

Den ordinære
generalforsamling
På den ordinære generalforsamling gennemgik formand HansPauli Christiansen årsberetningen fra bestyrelsen. Den kan
ter. Det betød, at der skulle vælges formand, næstformand og
kasserer og fire nye folkevalgte
HB-medlemmer.
De tre første blev enstemmigt
valgt: Hans-Pauli Christensen,
formand. Esben Andersen,
næstformand, og Lars Sander
kasserer.
Til de fire poster som folkevalgte blev der opstillet syv personer og følgende blev valgt:
Lars Vissing, København, valgt

for et år, Lisbet Westerlin, Roskilde, valgt for et år, Thomas
Rasmussen, Frederiksborg, valgt
for to år og Michael Pedersen,
Nordjylland, valgt for to år.
Vedtægtsændringerne kom til
at fylde meget på generalforsamlingen, men der blev naturligvis drøftet mange andre emner – som voksenundervisning,
børneundervisning, brochure,
hjemmeside og undervisningsprogrammer.
EKR

Formanden takker Svend Kristiansen for
arbejdet med de nye vedtægter

læses i Ordblindebladet nr. 1.
Her kan man også læse om
regnskabet for året 2006. Både
formandens beretning og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Derefter blev det samlede sæt
vedtægter gennemgået og efter
en længere debat blev de nye
vedtægter vedtaget med 23
stemmer for, otte stemte imod
og en stemme var blank.
Derefter fortsatte generalforsamlingen efter de nye vedtæg-

·

Ordblinde Bladet 2 2007

7

Klage over specialundervisningen

Klage
over
FOTO: KEN QVIST JENSEN

Af Hans Henrik Roholm
Børnerådgiver i Ordblindeforeningen

Efter 1. januar 2007 er der ikke
længere en skelnen mellem den
kommunale specialundervisning
og vidtgående specialundervisning, som tidligere blev varetaget af amtet.
I dag er næsten al specialundervisning kommunal, og på ordblindeområdet er det udelukkende kommunalt. Dette betyder, at man i den almindelige
specialundervisning har mulighed for at klage til kommunalbestyrelsen, hvis man ikke er
tilfreds med den specialundervisning, som man får.
Imidlertid gives der efter 1.
januar mulighed for at klage til
Klagenævnet for vidtgående
specialundervisning i Undervisningsministeriet, hvis »den
overvejende del af undervisnin-
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gen gives som specialundervisning«. Det vil normalt være en
omgang af ca. 12 lektioner, der
gives som specialundervisning.

Klagenævnet behandler
klager over:
1. Kommunalbestyrelsens
afgørelse om henvisning eller
afslag til kommunale specialklasser eller -skoler.
2. Kommunalbestyrelsens
afgørelse om indhold i
ovenstående klasser/skoler.
3. Kommunalbestyrelsens
afgørelse om henvisning,
afslag eller tilbagekaldelse af
henvisning til støtte i den
overvejende del af undervisningen (ca. 12 lektioner).
4. Kommunalbestyrelsens
afgørelse om det nærmere

indhold af foranstaltningen
til børn, hvis undervisning
kun kan gennemføres med
støtte i den overvejende del
af undervisningstiden.

Sagsgangen i Klagenævnet
Når Klagenævnet har modtaget
klagen, vil det første skridt normalt være, at Klagenævnet
anmoder den pågældende kommune om en redegørelse. På
baggrund af denne redegørelse
og klagen, træffer Klagenævnet
herefter en afgørelse, som meddeles både til klageren og kommunen.

Sørg for skriftlighed
I forbindelse med ansøgning,
aftaler og undersøgelser i forbindelse med specialundervisning, sørg altid for at have det
på skrift.
Skriftlighed er vigtig for at
man er i stand til, at kunne
dokumentere sagsforløb i forbindelse med klagesager.
Sørg desuden for at der er
skriftlige referater af møder på

Klage over specialundervisningen

specialundervisningen
skolen og kommunen, notater
af eventuelle telefonsamtaler og
kopier af mails.

En klageskrivelse til
Klagenævnet kan f.eks. se
således ud:
»Til klagenævnet for vidtgående specialundervisning«
KVIS
Frederiksholms Kanal 6
1220 K
»Klage over X kommunes
afgørelse om specialundervisning.
Undertegnede tillader sig herved at klage over X kommunes
afgørelse vedr. indstilling af
min søn/datter til specialundervisning (kopi af afslag vedlægges).
Søn/datters navn og baggrund. Her henvises til test, der
dokumenterer ordblindhed.
Testresultaterne vedlægges.
Desuden en beskrivelse af den
specialundervisning som barnet
har fået hidtil.
Beskrivelse af, hvordan man
er utilfreds med den specialundervisning, der er ydet indtil nu,
henvisning til ansøgning om
specialundervisning (kopi vedlægges).

Hvordan reagerer barnet,
beskrivelse af de eventuelle
psykosociale problemer, der er
opstået i kølvandet på handicappet og den manglende
hjælp.

Beskrivelse af de ønsker
forældrene måtte have til den
fremtidige specialundervisning.
Venlig hilsen«

Ordblindeinstituttet tilbyder
I vejledende
læseundersøgelser
I læseobservation
I supplerende undervisning
I kurser
I supervision
med deltagerbetaling
Nærmere oplysninger på tlf. 44 77 61 31 eller www.oi.dk
Ordblindeinstituttet er en specialskole under Ballerup
Kommune for ordblinde elever fra hele Københavnsområdet
og Sjælland.
Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på 4.-10. klassetrin
fordelt på 12 klasser.

ORDBLINDEINSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup • Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk • Hjemmeside www.oi.dk
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Anerkendelse af computerlæsning

Anerkendelse af

computerlæsning
»Vejledning om fravigelse af
bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver« af 10.
november 2006 er blevet ændret.

VRIGSTED
EFTERSKOLE
For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler
er integreret i alle fag.
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog
Fællestime • Sang
Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv,
fysik, biologi, drama,
værkstedsfag, musik ….
Samarbejde med Teknisk Skole,
Handelsskole, SOSU for elever
i 10. klasse
Mulighed for folkeskolens
afgangsprøver
Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside
med oplæsning:

www.vrigsted-efterskole.dk
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Vejledningen omhandler også
brugen af hjælpemidler for ordblinde elever, der i dagligdagen
benytter computerlæsning, brugen af digitale stemmer, såsom
Carsten.
De væsentligste ændringer er,
at det skriftlige prøveforlæg
ikke kun udgives i papirtekst og
indtalte lydfiler, men derimod
også vedlægges i digitalform.
Det får den betydning, at ordblinde elevers prøveform nu
reelt afspejler »elevens daglige
arbejdsform«.
I forarbejdet til vejledningens
punkt om den nye prøve i
dansk, læsning vurderede
Undervisningsministeriet, på
trods af indsigelser fra bl.a.
Videnscenteret og Erik Arendal,
Hjælpemiddelinstituttet, at fx
ordblinde elever ikke måtte
anvende syntetisk tale til denne
prøve. Dette til trods for at
prøvens formål, ikke er at vurdere elevens afkodningsfærdigheder, men derimod at vurdere
læsehastighed og læseforståelse. Det skævvridende i, at blinde til deres afkodning, kunne få
teksten leveret på punktskrift.
Prøven er derfor blevet opfattet som en højtlæsningsprøve.

Efter pres på undervisningsministeren fra Landsforeningen
af læsepædagoger har ministeren revurderet sagen og har
altså ændret opfattelse den 23.
januar 2007.
Ordblinde og andre kan nu
anvende syntetisk tale ved denne prøve også. Såvel brevet til
ministeren, som svaret fra ham,
kan ses på: www.laesepaed.dk.
Erik Arendal udtaler i bladet
HIT (Hjælpemiddelinstituttets
blad): »Efter min vurdering er
anerkendelsen af syntetisk tale i
netop denne prøve en vigtig og
principiel markering fra Undervisningsministeriet. En markering, der efterfølgende bør
afspejles i såvel grundskolens
undervisning som i de læsetest,
der foretages af bl.a. ordblinde
elever i folkeskolen.
Prøven i dansk, læsning er
som navnet siger netop en læseprøve og det understreges nu, at
det er forståelsen og hastigheden, der er afgørende og at
læsning er læsning, uanset om
afkodningen foregår via øjne,
ører eller fingre«.
MS

Live Reader – et tilbud til ordblinde

FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ved præsentationen af LiveReader på
Stadsbiblioteket i Lyngby var
Ordblindeforeningen repræsenteret ved
næstformand Esben Andersen. På billedet
ses bibliotekets udstyr med computer,
skærm og fotoapparat

LiveReader

– et tilbud til ordblinde
Af Helle Mortensen, projektleder
Stadsbiblioteket i Lyngby

»Biblioteket er nok ikke lige det
sted, man kommer, hvis man
har svært ved at læse, men det
kan informationsteknologien
være med til at ændre på.«
På Stadsbiblioteket i Lyngby
arbejder vi med et projekt, hvor
man kan få hjælp til at læse
med LiveReader. LiveReader er
en pc med et digitalt kamera,
der scanner, forstørrer eller læser en trykt tekst op. Projektet er
et samarbejde mellem LyngbyTaarbæk Kommunes Biblioteker og det danske firma
Tagarno. Projektet er støttet af
Biblioteksstyrelsen og Danmarks Blindebiblioteks Fond.
Målgruppen for projektet er

unge og voksne med syns- eller
læsehandicap. Formålet er at
forbedre deres adgang til information ved hjælp af ny teknologi og få læsesvage til at bruge
biblioteket oftere.

Et bibliotek for alle
Visionen for biblioteket er: »Et
bibliotek for alle« ved at give
adgang til information, viden
og kulturelle oplevelser både i
det virtuelle og i det fysiske
rum.
Lyngby-Taarbæk Kommune
har formuleret en handicappolitik, der opmuntrer til, at alle
borgere skal have lige adgang
til information – også selv om

man er blind, svagsynet, ordblind eller på anden måde har
svært ved at læse.

LiveReader
På få minutter kan LiveReader
scanne en artikel fra en avis,
sider i en bog eller sider fra
internettet og forstørre teksten
eller læse den op. LiveReader
kan også hjælpe ordblinde med
at læse en brugs-anvisning eller
et brev. Teksten bliver læst op
med den syntetiske stemme
Nanna. LiveReader kan også
læse tekster op på engelsk.
LiveReader betjenes ved
hjælp af en trykfølsom skærm.
Man kan betjene de fleste funktioner ved at trykke på ikonerne
på skærmen uden at bruge mus
og tastatur.

Brugervenlighed
LiveReader er blevet testet i
forhold til brugervenlighed af
en gruppe svagsynede og ordblinde.

·
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Live Reader – et tilbud til ordblinde

»Jeg tager mine lektier med
ned på biblioteket og scanner
de sider ind, jeg har for og får
dem læst op. Jeg er meget glad
for den engelske talesyntese«,
siger 19-årige Mathilde, der er
ordblind og læser HF. »Jeg
synes, programmet er let at bruge, når man lige får det vist. Jeg
går bare hen og sætter mig, når
jeg kommer og går i gang.«

Lige adgang til
information
LiveReader er et skridt på vejen
til at give ordblinde samme
adgang til information og
viden, som vi andre har, men
indtil videre er Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker det
eneste bibliotek, der har LiveReader.
Ved hjælp af teknologien kan
vi gøre en meget større del af
bibliotekets materialer tilgængelige. Det giver os mulighed
for at udvide fokus fra let læste
bøger og lydbøger til en meget
større mængde information. Ved
hjælp af informations teknologi
er traditionel læsning ikke længere en forudsætning for at deltage i samfundet og tilegne sig
viden. Der findes mange forskellige muligheder for at læse
med »it » – udfordringen er at
få fortalt, at mulighederne findes og ikke mindst, hvordan
man bruger de forskellige læseværktøjer.

Vil du vide mere?
Kontakt: Helle Mortensen,
hmo@ltk.dk, Stadsbiblioteket i
Lyngby på telefon 45 97 37 00
eller se mere på hjemmesiden:
www.lyngbybib.dk/livereader.
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Rapport fra Europa
Af Lars Sander
EDA-repræsentant og kasserer i
Ordblindeforeningen

EDA (Europaen Dyslexia Assosiaton) havde ekstraordinær
generalforsamling i Luxembourg i den første weekend i
marts.
Den europæiske dysleksiforening fylder 20 i år. Det vil blive
markeret i forbindelse med en
stor konference, som afholdes i
Luxembourg i november. Den
omtales andetsteds i bladet. I
forlængelse af denne konference holder foreningen sin ordinære generalforsamling.
Medlemsforeningernes
repræsentanter skal tage stilling
til to store emner. Foreningens
love skal moderniseres, så de er
tidssvarende og dækkende, for
den måde foreningen arbejder
på i dag. Der er andre vilkår og
flere medlemsorganisationer
end ved foreningens start for 20
år siden. Det er derfor kun
naturligt, at fundamentet skal
ses efter i sømmene. Det andet
store emne er en fornyelse af
den måde, foreningen beskriver
sine opgaver på. Det man kalder mission og vision. Altså –
hvorfor er vi her, og hvad er det
vi skal beskæftige os med. Den
ekstraordinære generalforsamling skulle bearbejde bestyrelsens foreløbige indstillinger og
dermed forberede et godt beslutningsgrundlag til november.
Det var meget spændende, at
være med i processen. Som nyvalgt bestyrelsesmedlem var det

første gang jeg havde mulighed
for at føre de danske synspunkter ind i debatten. De blev godt
modtaget. I det hele taget synes
jeg, at debatten var præget af en
stor vilje til at finde fælles formuleringer. Det er et godt
udgangspunkt for det videre
arbejde, som jeg glæder mig til
at holde foreningens medlemmer orienteret om.
På nettet kan man finde
EDA’s foreløbige hjemmeside
på adressen:
www.dyslexia.eu.com.

Emmerske Efterskole
Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.
Derfor:
I 10 dansktimer og 4 matematiktimer på små hold
I Sprogundervisning
I Idræt
I Masser af valgfag/gode
værksteds- og idrætsfaciliteter.

www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder
Tlf. 74 72 44 33

Hvad vi som forældre har lært af rettergangen

Retssagen i Vestre Landsret den 5.-6. marts 2007

Hvad vi som forældre
har lært af rettergangen!
1.

Der blev spurgt grundigt
ind til skole-hjem samarbejdet fra anklagerens side, specielt om forældrene havde klaget til skolens leder eller om de
havde accepteret den givne specialundervisning. Indtil 7. klasse var speciallæreren ikke
uddannet til de specifikke
uddannelseskrav specialundervisningen bør indeholde. Tænker som forældre, at specialundervisningstimer er landets
dyreste undervisningstimer og
netop derfor, bør vi som forældre stille krav til specialundervisningen.

Visdom fremover:
Klag skriftligt til skolens leder,
sørg for dokumentation. Følg
børnerådgiver Hans Henrik
Roholms anvisninger vedrørende klageadgange samt anvisninger vedrørende »du og jeg
sprog«, tidligere artikel i Ordblindebladet

2.

Det blev grundigt understreget, hvor vigtigt det
er, at skole-hjem samarbejdet
fungerer optimalt og foregår i
en god tone. (selvom det kan
være svært).

Visdom fremover:
Brug artiklen af Karl Åge
Andreasen, Ordblindeinstituttet,
bragt i sidste nummer af Ordblindebladet som rettesnor for
en god dialog samt rettesnor for
skolerne og Pædagogisk Psykologisk rådgivnings informations
pligt.

4.

Under retssagen blev det
synliggjort og understreget, at der i 1995 kun var to steder i Danmark, nemlig Ordblindeinstituttet og Tale-Høreinstituttet i Århus, der var i stand til
at give specifik ordblindeundervisning.

Visdom fremover:

3.

Det blev under hele retssagen voldsomt synligt,
at vi som forældre, har brug for
dokumentation af afholdte
møder, såvel med lærere, skolens ledelse som med PPR, for
undgåelse af påstand mod
påstand og »bedre viden syndrom«. Den nye lov vedrørende
specialundervisning gældende
af juni 2006 og januar 2007,
indeholder ikke referatpåbud af
afholdte møder.

Visdom fremover:
Det er af stor vigtighed, at der
bliver indført referat-påbud fra
alle afholdte møder, I som
forældre deltager i. Forældre
skal fremover bede om, at få
skriftlige referater af afholdte
møder i henhold til forvaltningsloven.

Som forældre til ordblinde
børn, kan vi som det mindste
forlange at blive orienteret om
disse forhold. Herved får den
enkelte familie retten til at foretage et valg.
Vi skal som forældre fremover skelne mellem specialundervisning og særlig tilrettelagt
ordblindeundervisning, når vi
vælger at bo uden for disse to
områder i Danmark.
En spændende og lærerig
retssag, afholdt med værdighed
og en sober tone parterne imellem. Det særdeles glædelige var
den ikke personificerede, men
faglige professionelle tilgang.
Det menneskelige aspekt fik på
denne måde fylde.
Medlem af ordblindeforeningen
i Danmark
Mor til ung ordblind
Mercedes

·
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Om Dictus

Om Dictus
og hvordan Jeppe anvender programmet
Af Astrid Eiken • Mor til Jeppe og medlem af Ordblindeforeningen

Indledningsvis vil jeg
beskrive, hvordan
programmet fungerer i
praksis for Jeppe.
Derefter beskriver jeg,
hvordan Jeppe anvender
Dictus i sit daglige
skolearbejde samt den
forskel programmet har
gjort for Jeppe.
Dictus er det første danske program, der giver mulighed for at
lave tekster bare ved at tale til
computeren. Det kræver lidt
øvelse at tale roligt med tydelig
udtale, men herefter skriver
Dictus teksten ved hjælp af
talegenkendelse i Word, Outlook eller andre Windows XP
programmer.
For at genkenderen i Dictus
kan virke, skal den bruge en
kontekst. En kontekst består af
en sprogmodel og en ordbog.
Ordbogen indeholder alle de
ord, som Dictus kan genkende
inklusiv lydskriften for disse.
Sprogmodellen er en statistisk
model over det danske sprog –
den indeholder sandsynligheder
for at et ord følger et andet.
Den kontekst, som følger den
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version af Dictus, som Jeppe
anvender, er den version, som
er baseret på tekster for almen
dansk, herunder almindelig korrespondance og avisartikler. Det
betyder, at der kan opnås en
god genkendelse, hvis man
f.eks. dikterer et brev til faster
Anna.
Leksikon indeholder 65.000
ord. Det skal ses som et grundleksikon, hvor brugeren selv får
mulighed for at lægge ord ind.

Hvordan Jeppe anvender
programmet Dictus:
Jeg erfarede, via Ordblindeforeningen for ca. et år siden, at firmaet Prolog Development Center A/S var i gang med at
udvikle programmet Dictus. Jeg
var med det samme klar over, at
set i forhold til de vanskeligheder, som Jeppes ordblindhed
medfører for ham, så var dette
et hjælpemiddel, som bedst ville kunne kompensere for hans
handicap, og som derfor også
fremover i hans uddannelsesforløb og fremtidige job vil blive
til hans arbejdsredskab.
I og med, at vi var skrevet op
til programmet var Jeppe en af
de første til at få programmet
og har hurtigt taget det i anvendelse.
Med Dictus oplever Jeppe

den store glæde, at hans tekster
dels får en større kvantitet, men
også en større kvalitet. Jeppe
får herved mulighed for at
anvende sit store ordforråd, sit
verbale leksikon, som i sig selv
er med til at løfte kvaliteten i
Jeppes skoletekster. Tidligere i
andre programmer er processen
med at finde det rigtige ord
blandt mange alternativer meget
langsommelig og oftest må Jeppe vælge ord, som er med til at
gøre hans sprog meget mere
unuanceret end, hvad det er i
daglig tale.
Dette faktum, at hans
anstrengelser bærer frugt i form
af et meget bedre produkt, er jo
i sig selv meget motiverende,
hvorfor han i den tid, hvor han
har anvendt programmet også er
blevet meget mere motiveret for
at lave sit skriftlige hjemmearbejde.
I praksis fungerer det således,
at Jeppe har koblet et headset til
computeren. Jeppe indtaler herefter en given tekst og skal også
selv angive tegnsætningen verbalt. At udtrykke sig verbalt til
noget, der skal blive en tekst,
kræver stor koncentration. Det
betyder, at Jeppe lytter teksten
igennem mange gange undervejs i skriveprocessen, idet han
er nødt til at forholde sig kritisk

Om Dictus

til det, han har indtalt på samme måde, som skrivende personer er nødsaget til at læse sin
egen tekst igennem. Det betyder, at Jeppe stadig bruger ganske meget tid, når han udfærdiger sine tekster, men at kvaliteten og kvantiteten er blevet
højnet.
Det er således af stor vigtighed for Jeppe, at han såvel i sit
daglige arbejde i skolen, som til
eksaminer for mulighed for
også at anvende Dictus, idet det
er dette redskab, der som tidligere nævnt, kompenserer bedst
for hans handicap og yder hans
intelligens størst retfærdighed.
Dictus er et nyt hjælpemiddel, men vi må forvente, der
kommer flere og flere af denne
slags af i årene fremover til
gavn for personer med læsevanskeligheder. Således, at det i
løbet af nogle ganske få år vil
være helt naturligt at anvende
disse programmer på skoler og
uddannelsesinstitutioner såvel i
det daglige arbejde som ved
eksaminer. Bliver Jeppe berøvet
muligheden for at anvende
Dictus til eksamen, vil den tekst
han skal udfærdige til eksamen
være på et niveau, der ikke står
mål med hans sproglige formåen.
At et ordblindt barn som Jeppe ikke anvender Dictus til
eksamen svarer til at fratage en
svagtseende elev sine briller og
forlange, at vedkommende skal
læse opgaven igennem enten
med briller med halvstyrke af,
hvad eleven anvender i det daglige, eller helt uden brug af briller og at eleven derefter skal
skrive teksten ligeledes med

briller med halvstyrke eller helt
uden brug af briller. Dette virker naturligvis som et helt grotesk eksempel, når en så stor
del af befolkningen anvender
briller. Det er dog det samme
groteske scenarium, der udspiller sig for ordblinde børn og
unge, når de ikke har mulighed
for at anvende de hjælpemidler,
der bedst kan kompensere for
deres handicap.
Det bør være helt centralt og
i samfundets interesse, at ordblinde børn og unge lærer at
bruge de tekniske hjælpemidler,
som eksisterer og som der heldigvis bliver flere og flere af, så

det ikke er deres mangelfulde
læse- og skriveevne, der står i
vejen for deres uddannelse.
Samfundets primære videnslagringsmetode (skriftmediet) skal
ikke bestemme det enkelte
barns muligheder i livet. Eksaminer skal afspejle den viden
den enkelte person er i besiddelse af, dette gøres bedst ved
at anvende de hjælpemidler, der
giver disse personer muligheder
for at udtrykke sig, så det yder
deres viden og intelligens den
største retfærdighed.
■

·
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Formandens beretning

Med i fortællingen?
– Repræsentation af mennesker med handicap i skolebogsmateriale
Det ser ikke for godt ud med repræsentationen af mennesker med handicap i det danske
skolebogsmateriale. Det har betydning for den måde, skoleelever lærer at forholde sig til
menneskers forskellighed på. Virkelighedens mangfoldighed bør også afspejles i skolebogsmaterialet, mener Center for Ligebehandling af Handicappede.
Den skolepædagogiske debat
har gennem de sidste år været
præget af begreberne rummelighed og inklusion. Der har været
meget fokus på, at færre børn
skal udskilles fra den almene
folkeskole, og på at gøre plads
til mangfoldighed og forskellighed.
Man kunne derfor godt forestille sig, at denne virkelighed
afspejlede sig i skolebogsmaterialet, sådan at dette fremviste
en mangfoldig børnegruppe.
Det er dog langt fra det indtryk,
Center for Ligebehandling af
Handicappede har fået efter at
have gennemgået det mest
brugte grundbogsmateriale for
fagene dansk, engelsk, historie,
matematik og natur og teknik
på 3., 4., 5. klassetrin. I meget
af det gennemsete materiale virker det ikke som om, diversitet
har været indtænkt i sammensætningen af materialet.
Børn og voksne med funktionsnedsættelser er meget sjæl-
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dent forekommende i materialet. I det materiale, centret har
gennemgået, fandt centret funktionsnedsættelser som et element i billeder eller historier i
alt 24 gange. I nogle af disse
tilfælde er der tale om histori-

ske fortællinger og billeder, for
eksempel et træsnit fra middelalderen og en historie om børnelammelse i 1950’erne. I nogle tilfælde er handicap temaet,
og formålet er, at eleverne lærer
noget om, hvad det vil sige at

Formandens beretning

Af Camilla Jydebjerg og Christine Bendixen
Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH)
FOTOS: KEN QUIST JENSEN

have en funktionsnedsættelse. I
et enkelt tilfælde nævnes handicap i forbindelse med et emne
om mobning. Kun i ni tilfælde i
det materiale, centret har gennemset, er en person med funktionsnedsættelse hoved- eller
biperson i en historie, der ikke
har handicap eller personens
funktionsnedsættelse som
hovedtema.

glad for dyr. Et godt eksempel i
det materiale, centret har gennemset, er en historie fra en
engelskbog om en advokat, der
løser en krimigåde. Hovedpersonen er udover at være advokat og krimigådeløser også
blind. Dette nævnes, men det er
ikke i fokus i historien.
Der er stor forskel på, om en
historie handler om at være et
handicappet menneske, eller om

den handler om at være et menneske, der ud over alt muligt
andet også har en funktionsnedsættelse. Det er derfor Center
for Ligebehandling af Handicappedes håb, at der i kommende skolebogsmateriale fokuseres på diversitet gennem en
almen inddragelse af mennesker
med funktionsnedsættelser.
■

Med eller uden fokus på
funktionsnedsættelser
Der er som udgangspunkt
ikke noget galt i at have temaer,
der særligt behandler emnet
handicap, for dermed at lære
børn, hvad det vil sige at have
en funktionsnedsættelse. Det er
også en del af den mangfoldige
skole, at eleverne lærer noget
om hinandens forskelligheder
og om at have respekt for disse.
Det kan for eksempel være i
temaer om etnicitet, seksualitet,
alder eller handicap. Men stifter
eleverne kun bekendtskab med
for eksempel funktionsnedsættelse som et led i en tematisering af diversitet, risikerer det at
komme til at virke som en
understregning af forskellighed.
Det er derfor nødvendigt, at
der også er historier, der indeholder hoved- og bipersoner
med funktionsnedsættelser, som
fremstilles først og fremmest
for noget andet end deres funktionsnedsættelse, f.eks. haveelsker, sur, på vej til toget eller

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
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Mit bibliotek vejer 835 gram

Interview med Stig Langvad, formand for DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer)

Mit bibliotek
vejer 835 gram

Stig Langvad:

Af Anette Mørch, Danmarks Blindebibliotek (DBB)

Om Stig Langvad
Født 20. november1956.
Gift med Karen og bor i
Århus.
Uddannet cand.scient.pol.
fra Århus Universitet i 1984.
Siden 2000 landsformand
for De Samvirkende
Invalideorganisationer, som
er en interessepolitisk paraplyorganisation for 32 landsdækkende handicaporganisationer med mere end
320.000 medlemmer.
I sommeren 1973 kørte Stig
Langvad galt på sin knallert
og fik et lammende brud på
en nakkehvirvel i rygsøjlen.
Det medførte et langvarigt
hospitalsophold, et års genoptræning og et permanent
liv, som kørestolsbruger med
hjælpeordning. Stig Langvad
kan ikke løfte sine arme,
men kan skrive på en pc
med »et-fingersystem«
eller bruge det nye system
Dictus (et talegenkendelsesprogram).
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– I mange år fravalgte jeg at
læse bøger; jeg gad simpelt hen
ikke. Den sidste bog jeg læste i
paperback, det var Jordens søjler af Ken Follett; jeg havde en
stor bog liggende på skødet og
bogen jeg læste i oven på. Jeg
blev træt og stiv i nakken, fordi
jeg var nødsaget til at sidde i
samme stilling hele tiden.
Sådan forholder det sig ikke
mere, for Stig Langvad læser nu
alle de bøger, han vil, og kan
komme i nærheden af, hvor han
vil, og hvornår han vil. Han
downloader dem fra E17.
Stig Langvad har inviteret
mig til DSI’s kontor på Kløverprisvej i Hvidovre for at fortælle, hvad der har været en stor
berigelse for ham og som han
gerne vil dele med andre: Han
har genvundet glæden ved at
læse.
– Jeg kan enten søge efter en
bestemt bog eller en bestemt
forfatter eller også kan jeg bare
gå ind og kigge på dem alle
sammen og hov! – den lyder
spændende – og jeg behøver
ikke engang at bevæge mig hen
på biblioteket. Jeg har nedsat

arm- og håndfunktion, men nu
kan jeg læse uden at skulle
kæmpe med en bog, der pludselig klapper i og undgå at blive
irriteret på sider, der ikke er til
at holde fra hinanden. Med E17
kan man, uafhængigt af andre
eller særlig meget teknik, læse,
hvor man vil, og når man vil.
Jeg kan downloade bøgerne,
justere skriftstørrelsen og lysforholdene og læse direkte på
skærmen og dermed være fri
for at holde på en fysisk bog. I
starten skulle jeg vænne mig til
at læse på skærmen. Men nu
læser jeg alt på min bærbare pc.
Pc’en vejer kun 835 g, siger
Stig Langvad, der fortæller det
oplagte i at have fået strømudtag fra sin elektriske kørestol,
når han nu alligevel bevæger
sig rundt på en allestedsnærværende energikilde.
– Uafhængigheden tiltaler
mig utrolig meget, fastslår Stig
Langvad og forsætter – at læse
bøger med et tryk på en computertast, så den selv bladrer nedefter, at kunne lægge bogmærker ind, søge på sider eller
kapitler. Det giver nogle helt

Mit bibliotek vejer 835 gram

mennesker med nedsat fysisk
funktionsevne. Det var først, da
den (E17) var ved at være færdig, jeg kunne se, der var sgu’
noget her..., selvom jeg slet
ikke havde det samme perspektiv på mulighederne som nu,
fordi det jo var en ny verden.

Hvordan med de øvrige
informationskanaler der
ligger på E17, bruger du
dem?

Stig Langvad

nye muligheder, som mange flere kunne bruge. Hvis jeg tænker
tilbage, – det er nu 33 år siden
jeg kørte galt og brækkede nakken, – jeg lå på hospitalet i 6
måneder og var totalt afhængig
af sygeplejersker og sundhedsassistenter, når jeg skulle læse –
havde jeg haft mulighed for at
læse bøger fra skærmen den
gang, havde jeg kunnet læse
mange flere bøger, mens jeg lå i
sengen og kedede mig – end jeg
gjorde. Der er jo ikke noget, der
er så berigende, som at læse
bøger, hvis man altså kan.
Stig Langvad var en af de
første brugere på www.e17.dk,
hvilket nok skal tilskrives, at
han som formand for DSI sad
med i Styregruppen for E17
under dens opbygning. Men,
siger han, – jeg opfattede det
dengang primært, som noget
der ville tilgodese blinde eller
andre synshandicappede. Jeg
havde ikke tænkt på, at det også
kunne gøre noget for f.eks.

– Jeg bruger ikke Ritzau, aviserne eller de andre muligheder
særlig meget, fordi jeg henter
nyhedsinformationer andre steder. Det, der er vigtigt for mig,

er at have den samme mulighed, som alle andre har for at
læse. Kunne være med i diskussionen. Nu er det selvfølgelig
ikke alle bøger, der er der lige
med det samme. Men f.eks. da
den forrige bog af Leif Davidsen kom, den var lynhurtig på
E17, det var fedt, for jeg var
den første i min omgangskreds,
der havde læst den. Ja, pludselig var jeg først. Jeg kunne fortælle om den, jeg kunne være
med i diskussionerne.

Hvornår læser du?
– Tidligere læste jeg kun i ferier. Nu, hvis jeg sidder i lufthav- ❭❭❭

Selv om du
er lidt
genert
kan du her
godt lære at
læse alligevel

Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119
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nen og venter, så læser jeg eller
på hotelværelset i USA. Bøgerne har jeg på mit USB-stik. Jeg
har gerne 3-4 bøger med, og
vælger, hvad jeg er i stemning
til.

Læser du lydbøger?
– Lydbøger har jeg aldrig
benyttet. Jeg har prøvet at
installere en DAISY-lydbog,
men jeg synes, det er for monotont. Det er ikke noget alternativ for mig, heller ikke i bilen.
Til gengæld håber jeg snart,
at alle bøger i det hele taget, det
vil sige bøger, der er tilgængelig i trykt udgave også bliver

tilgængelig på E17. For mig er
det helt afgjort det vigtigste i
forhold til E17. Jeg var glad, da
den næstsidste bog af Leif
Davidsen kom, men ked af det,
da den næste ikke kom.
Stig Langvad mener, at man
burde pålægge bogsektoren
eller i hvert tilfælde alle udgivere af danske bøger at aflevere
en fil i et format, der kan
lægges på E17 eller sørge for at
DBB får den mulighed. Han
mener, at alle mennesker, som
er afskåret fra en eller anden
form for biblioteksservice som
følge af funktionsnedsættelse,
skal kompenseres for det.
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UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk
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Stig Langvad siger:
– Med E17 er det blevet muligt
at være læser på niveau med
andre bare via et andet format.
Fra tung bog til let bog. Der er
så mange mennesker som har
enormt meget lyst til at læse en
bog, men som har svært ved at
holde eller styre den fysisk.
Denne form for bog giver mig
mulighed for at være mig. At
sætte mig i min stue sammen
med min kone og læse i hver
vores bog, det fællesskab er en
glæde.
For Stig Langvad hedder den
aktuelle bog Den standhaftige
gartner af John Le Carré.
■

Om www.e17.dk
Netbiblioteket E17 er åbent
alle døgnets timer.
E17 giver rum for læsning,
inspiration, læring og
oplevelser.
Netbiblioteket er indrettet,
så det imødekommer de
særlige behov, man har som
følge af funktionsnedsættelse. E17 kan
benyttes med kompenserende udstyr, man kan se
animationsfilm, oprette
personlige indstillinger, og
en weblæser kan oplæse
alle websider.
Netbiblioteket er udviklet i
samarbejde mellem DBB
(Danmarks Blindebibliotek),
folkebibliotekerne og
interesseorganisationer.

Læserbrev

Læserbrev:

For børnenes skyld...
Vi er en gruppe aktive forældre
til ordblinde børn, som gik
sammen i 2005 for at lave en
netværksgruppe.
Formålet med denne netværksgruppe er, at vi gør, hvad
vi kan for at holde et vågent øje
med, hvordan de ordblinde
børns retsmæssige behov i folkeskolen bliver overholdt.
Vi arbejder alle frivilligt i
denne netværksgruppe og de
historier vi får fra forældre til
ordblinde børn, »skemalægger«
vi for at finde frem til, hvor det
typisk ikke fungere i systemet.
De oplysninger bruger vi til
(ganske anonymt), at påvirke
kommune, skolebestyrelser og
ikke mindst lokale politikere og
undervisningsministeren.
Netværksgruppens virke gør,
at der kommer større og større
fokus på ordblindeområdet og
dermed opnås der med tiden
forståelse for de helt konkrete
problemer, som disse børn og
unge er kommet i. Vi møder
åbenhed på alle måder og derfor ved vi, at vores indsats nytter noget. Vi gør meget ud af, at
vi ikke fremstår som »brokkehoveder«, men derimod som
kvalificeret »brokkehoveder«.
Vi kommer med forslag til forbedringer, alene for børnenes
skyld, som vi med rette kan forvente, der vil blive lyttet til.
Netværksgruppen forstår,
hvor vigtigt det er, at de fagfolk
som bestrider et arbejde, hvor
de mere eller mindre skal
bestemme over et andets men-

neskes liv, er faglig/juridisk
opdateret. Og lige så vigtigt er
det, at de har et godt og helhjertet menneskesyn.
Forældre/pårørende til et handicappet barn, skal kunne rumme meget og det er ikke altid
lige overskueligt. Hvem, hvad
og hvordan man som »almindelig« forældre griber en eller
anden given situation an, kan
være meget vanskelig.
De handicappede og forældrene er dybt afhængige af
loven og systemet og derfor er

det særligt vigtigt, at fagfolk
forstår at sætte sig ind i de handicappede børn/unge og forældrenes dagligdag. Og vi må
desværre konstatere at sådanne
fagfolk, er der ikke mange af!
I skrivende stund har vi kontaktet DSI Faaborg-Midtfyn, for
at sætte fokus på specialundervisningen inden alt for mange
beslutninger på området gøres
endelige. Derfor håber vi at blive hørt.
Vi har læst os til, at kommunerne har overtaget alle opgaver ❭❭❭
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inden for specialundervisningsområdet med undtagelse af nogle få og meget specialiserede
opgaver. Ligeledes er vi
opmærksom på, at der fra 1.
marts 2007 skal der etableres
regionale udviklingsråd i hver
af de fem nye regioner. Udviklingsrådene får til opgave at følge og drøfte udviklingen blandt
andet på specialundervisningen
frem til 2010.
Vi er oplyste om, at rådene
skal indsamle kommunale redegørelser og indsamle informationer om udviklingen i det hele
taget. De skal vurdere og analysere problemstillinger, der opstår som følge af kommunalre-

formen på de nævnte områder,
og komme med løsningsforslag.
Kommunerne er frem til
2010 forpligtet til at udarbejde
årlige redegørelser om udviklingen. Første gang den 1. marts
2008. Redegørelserne skal sendes til de regionale udviklingsråd. Men først skal kommunalbestyrelsen sende deres redegørelse i høring hos handicaprådet og brugerorganisationerne. Derfor henvender vi os nu!!
Vi vil med dette brev i Ordblindebladet, opfordre pårørende, forældre og unge til at kontakte os for en snak om, hvad
der rør sig på skoleområdet. Vi
vil gerne høre succeshistorier

og mindre lykkelige historier.
Hvis der også skulle være
nogen, som har et godt overskud og har lyst til at være med
i netværksgruppens aktive del
her i Faaborg-Midtfyn kommune, så kontakt os endelig på
mail: arvid@olsen.mail.dk eller
ring 49 17 70 26 og tal med
mig.
Det er vigtigt at vi er synlige
og fortæller politikkerne vores
historie.
Med venlig hilsen
På netværksgruppens
vegne
Maja Olsen
(mor til 2 ordblinde drenge)

6IL DU GERNE HAVE ET JOB
3TÌR DIT HANDICAP I VEJEN
+ONTAKT *OBCENTER STDANMARK
*OBCENTER STDANMARK TILBYDER
s 4T SAMARBEJDE OM DEN RIGTIGE JOBLSNING TIL DIG
s 5DGANGSPUNKT I DIN SITUATION
s &OKUS PÌ DINE STYRKER OG NSKER
s *OB MED NDVENDIGE SKÌNEHENSYN
s 3TTTE TIL HOLDBART ANSTTELSESFORHOLD

%R DU INTERESSERET I AT VIDE MERE SÌ KONTAKT

*OBCENTER STDANMARK
TIL MENNESKER MED HANDICAP

(ERLEV (OVEDGADE   SAL
 (ERLEV q 4LF    
WWWJOBTILALLEDK
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*OBCENTER STDANMARK ER
%T NON PROlT SAMARBEJDE MELLEM  HANDICAPORGANISATIONER SOM REPRSENTERER MENNESKER
MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP 6ORES EKSPERTISE BYGGER PÌ DE ERFARINGER SOM MEDLEMS
ORGANISATIONERNE OG VI SELV HAR MED JOBFORMIDLING MÌLRETTET MENNESKER MED HANDICAP
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Åbent brev til Byrådet i Frederiksværk Kommune

Undskyldninger fra
en skilsmissefar
Jeg tillader mig at skrive et
åbent brev til jer i Byrådet, idet
I jo som beslutningsdygtige
repræsentanter for Frederiksværk Kommune har haft en stor
indflydelse på min datters sag.
Situationen er som tidligere
beskrevet til jer, at min stærkt
ordblinde datter, som har
bopælsadresse i Frederiksværk
Kommune, hverken har modtaget almindelig eller specialpædagogisk undervisning. Dette
sker i en periode på næsten to
måneder, endda selvom hun har
krav på en sådan undervisning,
jf. Folkeskoleloven § 3 stk. 2,
samt tilhørende Bekendtgørelse
nr. 896 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Min datter, som på alle andre
områder er fuldstændig velfungerende, blev taget ud af et ordblindecenter, og efterfølgende
placeret i en ganske almindelig
folkeskoleklasse i Frederiksværk, også selvom PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Frederiksværk Kommune fastholder, at hun skal have
specialundervisning.
Jeg undskylder derfor hermed, at jeg på trods af en
manglende forældremyndighed,
så tillader mig at anmode Frederiksværk Kommune om, at

Folkeskoleloven overholdes og
at barnet tildeles specialpædagogisk undervisning samt tilhørende undervisningsmateriale.
Jeg undskylder hermed, at jeg
den 9. januar 2006 rykker for et
svar ang. min anmodning om
specialpædagogisk rådgivning,
men blot modtager besked fra
kommunen om: »Vi finder ikke
anledning til yderligere svar i
forbindelse med din sidste henvendelse«.
Jeg undskylder hermed, at jeg
har et så tæt og indholdsrigt
forhold til min datter, at dette
medfører at Statsamtet efter en
børnesagkyndig undersøgelse
har besluttet at udvide mit samvær, således at jeg p.t. har min
datter boende 150 dage om året
(en 5/9 ordning).
Jeg undskylder hermed, at
denne samværsudvidelse gør, at
min datter tit og ofte skal lave
lektier hjemme hos mig, og at
denne lektielæsning dermed
medfører, at jeg må anmode om
orientering vedr. min datters
skolemæssige forhold fra Frederiksværk Kommune.
Jeg undskylder hermed, at jeg
belaster myndighederne, og at
jeg igennem et år skriftligt har
henvendt mig til Statsamtet og
Familiestyrelsen, for at opnå

svar på, hvor ofte jeg jf. Forældremyndighedsloven § 19 må
anmode om orientering. Selvom
jeg har skrevet tre gange, så har
jeg endnu ikke kunnet få et
konkret svar fra myndighederne
om, hvor mange spørgsmål jeg
må stille til Kommunen, uden at
det er belastende.
Jeg undskylder hermed, at jeg
ikke har været i stand til at
»balancere« på den hårfine samt
usynlige grænse, der er mellem
at følge Serviceloven § 36
(nemlig at støtte sit barn, når
dets udvikling er i fare, og dermed tage del i forældreansvaret) og så jf. Forældremyndighedsloven § 19 ikke at skrive
for ofte til Frederiksværk Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen i Frederiksværk, har
således ikke siden 19. maj
2006, ønsket at svare på mine
skriftlige anmodninger om orientering og indsigt i diverse
læsetests.
Jeg undskylder hermed (overfor min datter), at jeg på trods
af et utal af skriftlige henvendelser stadig ikke formår, at
opnå den fornødne orientering
vedr. mit barns læsetest og
undersøgelser, til trods for at
Ombudsmanden d. 2. maj 2006
vedr. min datters situation, netop skriver:
❭❭❭
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Mangler du en
gaveidé
»Som udgangspunkt har
faderen krav på de samme
oplysninger som forældremyndighedsindehaveren, f.eks.
resultater af skolepsykologiske
undersøgelser og læsetest.
Bestemmelsen (§ 19) skal opfyldes selvom det kræver et forbrug af ressourcer udover den
tid der er afsat til samarbejde
med forældremyndigheds-indehaveren, og bestemmelsen giver
umiddelbart ikke myndigheden
mulighed for på forhånd at fastsætte en begrænsning på, hvor
lang tid der afsættes til orientering.«

Jeg har igennem et halvt år
ikke skrevet til Frederiksværk
Kommune, for det er jo ligesom
at slå i en dyne, men jeg har
dog endnu ikke opgivet håbet
om orientering, og især ikke
efter den 15. december 2006,
hvor der i mellem alle folketingets partier, blev indgået en
aftale om forslag til en ny lov
om forældreansvar. Heri er det
netop bekræftet, at barnet har
ret til, at begge forældre orienteres på lige fod, uanset forældremyndighed eller ej.
De bedste hilsner fra en
skilsmissefar
(navnet er red. bekendt)

eller ønsker du at bære Ordblindeforeningens logo
i Sterlingsølv 925.
Dette smykke er lavet af samme kunstner
som har lavet vores Hæderspris.
Smykket laves i 3 forskellige varianter:
som reversnål, som vedhæng til halskæde og
som slipsenål
med lås på bagsiden.
Pris 150 kr. + 50 kr. i forsendelse
Beløbet kan evt. indbetales på kontonummer
Nordea 0650-5553005489
Tom West, Sølunden 4, 3700 Rønne
tlf. 56 95 00 07 e-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

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
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Skolen kan ikke
- fordi der netop ikke er kvalitet i specialundervisningen!
Karl-Åge Andreasen, skoleleder, Ordblindeinstituttet, skriver
i Ordblindebladet nr. 1 om kvalitet i specialundervisningen og
om de rimelige og berettigede
krav, forældre kan stille til skolen og om det ideelle skolehjem samarbejde.
Desværre oplever mange
forældre folkeskolens manglende evne og interesse i at varetage specialundervisning af ordblinde børn. Forældre bliver
afvist både af klasselærer og
skolens leder, og deres børn bliver ikke henvist til og testet af
PPR. Disse børn tilbydes først
undervisning på VUC, når de
har forladt skolen efter at have
oplevet mange nederlag. Der er
et stort behov for specialundervisning af denne gruppe børn,
der har krav på kompenserende
undervisning i folkeskolen og
en efterfølgende uddannelse.
Vi er igennem flere år blevet
kontaktet af forældre, der har
ønsket at få privat undervisning
af deres børn. Derfor har vi
oprettet Frederiksberg og Frederiksværk Ordblindeinstitut
ApS, der tilbyder testning i
læsning og stavning af skoleelever med efterfølgende rådgivning og vejledning samt tilbud
om individuelt tilrettelagt eneundervisning eller undervisning
på små hold. Her kan eleverne
få det læse- og staveløft, der
betyder, at de kan følge med i
undervisningen i deres klasse.

På begge ordblindeinstitutter
er ansat konsulenter, der er
audiologopæder og læsepædagoger med stor undervisningsog vejledningserfaring, og alle
kan teste og udrede i forbindelse med undervisningsforløb og
hjælpemidler. Der er desuden
tilknyttet en psykolog, der har
beskæftiget sig med dysleksi i
flere år.
Virkeligheden er således en

ganske anden end den, der
beskrives i ovennævnte artikel,
desværre. Når skolen ikke kan,
henvender forældre sig til de
privat-skoler, der kan tilbyde
kvalificeret undervisning.
Med venlig hilsen
Annie Kirstine Svard
Cand.pæd., læsepædagog og
testkonsulent
Frederiksværk & Frederiksberg
Ordblindeinstitut ApS

Sdr. Feldings
Efterskole
hvor fælles indsats skaber
tryghed og personlig styrke

En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder
8 timers dansk, 5 timers matematik
og 3 timer engelsk på små niveaudelte 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 sammensættes efter aftale med eleverne.

Skolen har nogle rigtig dejlige
værelsesfaciliteter, enkelt- og dobbeltværelser med eget bad og
toilet og med nogle dejlige fællesarealer.
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.

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

For elever med læseog stavevanskeligheder
N
N
N
N

I 10. kl. med brobygning og

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.
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Har du læse og stavevanskeligheder – så er vi
skolen, der gør noget ved det.
Vi tilbyder bl.a.

10 timers dansk på
små niveaudelte hold.
5 timers matematik
Kristendom
Vi bruger IT-hjælpemidler
i dansk, matematik og
engelsk.

VALGFAG:
N
N
N
N
N
N
N
N

Tjæreby · 4230 Skælskør · Tlf. 58 14 11 52
www.efterskolensolbakken.dk

INVITATION
The European Dyslexia Association (EDA) inviterer til
den 2. Europæiske Dysleksi-konference
i november 2007 i Luxembourg.
For at markere, at EDA fylder 20 år afholdes den 2.
Europæiske Dysleksi-konference i Luxembourg fra den 15. til
den 17. november 2007 i samarbejde med DYSPEL
Luxembourg. Alle interesserede kan tilmelde sig. Kig ind på
adressen: www.dyspel.org/eda/. Her kan man læse alt relevant
information efterhånden, som det foreligger.

En skole for ordblinde

No matter which language –
No matter which country –
No matter which age –
Dyslexia is everywhere

mulighed for meritgivende
eksamen.
I Meget idræt
I Sprog
I Håndværk
I – og meget mere
IT er naturligvis en integreret
del af undervisningen.

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

soeren.dolmer@skolekom.dk
www.f-e.dk
TELEFON 98 63 62 22

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

Nordisk familietræd

Nordisk Familietræf
på Bornholm
for forældre med ordblinde børn
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
holder fra den 31. august til den 2. september 2007
Nordisk Familietræf på Rønne Nordskov Camping,
Bornholm for forældre med ordblinde børn
På www.nordskoven.dk
kan I se priser på hytter,
telte og campingvogne.
Ordblindeforeningen
giver et tilskud på 400
kroner pr. person.
Programmet er ikke helt
på plads endnu, men af
danske indslag kommer
Karl-Åge Andreasen fra
Ordblindeinstituttet og
fortæller om deres
arbejde. Talegenkendelses-programmet Dictus
vil også blive præsenteret.
Medlemmer, der ønsker
at deltage i Familietræffet, og som har store
rejseudgifter, kan søge
om rejsetilskud ved
henvendelse til sekretariatet.

Sidste rettidig tilmelding:
1. august 2007.
Maks. 50 personer.

SÅ TILMELD DIG NU!
Spørgsmål og tilmelding:
Tom West, Sølunden 3,
3700 Rønne.
Telefon 56 95 00 07.
Fax 56 96 27 07. E-mail:
tom.west.bornholm@mail.dk.

·
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Boganmeldelser

Boganmeldelser
Bedrag
Kirsten Andersen

»Bedrag« er en meget spændende
bog, der handler om fortielser,
bedrag og pengeafpresning.
Anne Elise er gift med Robert,
der udgiver sig for at være kunstner. Hun synes han er verdens bedste mand. Hun elsker ham så
meget, at hun ikke stiller
spørgsmål til hans arbejde, selvom
han modtager mystiske
opringninger fra Rusland. På et
tidspunkt bliver de tvunget til at
sælge både huset og bilen. Det viser sig at Robert har været hemmeligt medlem af den russisk-lettiske mafia.
Bogen kan læses som en spændende krimi, men
dykker læseren
ned under

handlingsforløbet, stiller Kirsten
Andersen måske spørgsmålet til
ægteskabet. Hvor meget ved vi om
hinanden? Selvom vi har været
gift i mange år, er det ikke sikkert,
vi ved alt om den anden part.
Bogen er udgivet af Specialpædgogisk Forlag og er den 3. bog
i denne serie og den 2. bog Kirsten
Andersen har skrevet. Hun har
også skrevet »Flugt«. Bogen kan
bestilles hos boghandlere eller ved
at kontakte forlaget.

Storbritannien
Ole Steen Hansen

Gyldendal udgiver en serie der
hedder »De små fagbøger«. Det er
fagbøger, som er lette at læse. Fagbøgerne er til elever i 2.- 5. klasse.
Bøgerne er på 36 sider og de er
interessante. De informerer godt
om emnerne. Der kan hentes opgaver til bøgerne på nettet. www.digibib.dk
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Fly

Information

Bent Faurby

Første Fakta

om gratis E-bøger
(elektroniske bøger)

Gyldendal udgiver en serie letlæselige fagbøger til brug i
indskolingen.
»Første Fakta« hedder bøgerne. Teksten har et lix på ca. 10.
Typografien er læsevenlig, og
bøgerne er flot illustrerede med
farvefotos og tegninger.
Bøgerne er skrevet af forfattere, der har et godt kendskab
til skolekultur, og giver en god
viden om mange emner.
I Bent Faurbys bog »Fly«
fortælles det f.eks. at » det er en
drøm for mange at flyve jorden
rundt. I 1924 tog fire fly af sted
på sådan en tur. To af dem kom
hele vejen rundt. Men det tog
lang tid. Hele 176 dage. I 1995
kunne et fly komme jorden
rundt på 31 timer. Så hurtige er
fly blevet i løbet af 70 år.«
Bøgerne giver både børn og
voksne en læseoplevelse og ny
viden.
ERK

SAXO.com

Daktyl.dk

Internet boghandelen
Saxo.com tilbyder nu, hvad
selskabet kalder Danmarks
største udvalg af gratis Ebøger. Udvalget dækker rejsebøger, kogebøger, sport,
havebøger og bøger om It.
Dertil kommer en del studiebøger.

gratis E-bog, »3 Eventyr af
H.C. Andersen«
Udover den fordelagtige pris
skal det fremhæves, at bøgerne
fås med det samme.
MS

EBIB 1800.dk
Tilbyder gratis E-bøger –
gamle Klassikere på dansk.

Gutenberg
Tilbyder gratis E-bøger, ca.
50 klassikere på dansk.

Ventus
Tilbyder gratis E-learning,
læsebog til engelsk, niveau B
og A på HTX, undervisningsbøger til studerende på
bachelor uddannelser og
handelshøjskolerne. Derudover bøger relateret til samfundsmæssige emner, sport
og kultur, bolig og have, privatøkonomi samt mange rejsebøger.

Har du svært
ved at læse
og skrive,
kan vi tilbyde dig et
efterskoleophold
der omfatter
både boglig
undervisning og
mange forskellige 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 jobtræning.

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

Vestsjælland
Der er blevet afholdt to medlemsmøder med et godt fremmøde. I Slagelse blev den nye
lov på folkeskoleområdet gennemgået med oplæg fra Børnerådgiver Hans Henrik Roholm.
Hjælpemidler og brug af disse
blev drøftet på medlemsmøde i
Holbæk.
Kommende arrangementer:
Vi har fokus på UU-vejledning
til ordblinde og vil i den forbindelse afholde en konference
efterår/vinter, omhandlende
UU-vejledning, som hjælper/
fastholder ordblinde i en ungdomsuddannelse.
Der vil blive arrangeret et
medlemsmøde i Info butikken i
Kalundborg, hvor DIKTUS
(skriveprogram) fremvises.
Medlemsmøde i Ringsted
hvor vi forventer at kunne
fremvise nyt hjælpemiddel, som
er en mobiltelefon med programmer installeret, som bl.a.
kan læse tekster op.
Vi deltager i Kulturnatten i
Slagelse med en stand med
oplysninger omkring ordblindeforeningen.
Se mere omkring vores arrangementer i vores lokale medlemsblad der udkommer i maj.

Århus
I den forgangne periode har
der i kredsen været flere tiltag,
for at nå ud til vores »lidelsesfæller«.
I Randers kommune har vi
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deltaget på Randers messen
den17.-18. februar. Det er en
meget besøgt messe for Randers og opland. Vi deltog også
sidste år, og vores stand var vel
besøgt.
Her viste vi nogle af de hjælpemidler, der kan bruges af en
ordblind samt gav vejledning til
mange, der var i tvivl om, hvordan eller hvor de skulle henvende sig til myndighederne. Ordblindeforeningen fik vist flaget.
I år havde vi fået hjælp fra en
bogtrykker – Martin Toft, med
nogle streamers med nyt slogan
»Viljen til at ville, – gi’r evnen
til at kunne« samt »Du kan ikke
blive bedre end andre, men sikkert blive bedre end du er«.
Vi mangler helt klart en ny
folder, med et girokort, så folk
kan tilmelde sig foreningen
over Netbank. Vi havde dagsdato kvitteringer med. Folk har
ikke lige 250 kroner med til

Anne-Marie Sørensen, Claus Jensen og
Rasmus Lerbak.

det, men det lykkes dog at få et
par nye medlemmer, blandt
andre et medlem af folketinget
fra Randers kredsen.
I Silkeborg har vi haft et orienterings møde, hvor der mødte
26 personer op. Der var nogle
gode oplæg fra bl.a. Vidnecenter for Ordblindhed samt fra
Motto-Captura. Til slut havde
vi afsat tid til at tale sammen,
og det gik vældigt godt. Vi
overvejer at oprette en samtalecafe for Ordblinde.
I Silkeborg har vi indledt et
samarbejde med Silkeborg
Seminarium om en temadag om
Ordblindhed, samt måske en
lektiecafe, hvor de studerende
kunne hjælpe børn med
læse/stave vanskeligheder.

Annoncer

Û Li`Ài Ì



www.magleby-efterskole.dk

-

Mere selvtillid
oplevelser - revy
kanotur - venskaber
tillid - tryghed - glæde
lejrskole - foredrag udfordringer - projekter
engagement - udvikling
større selvværd
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Lyst til eksamen?
10 timer dansk
5 timer matematik
3 timer engelsk

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

Dykning:
Kunstfag:
Udeliv:

PADI-uddannelse og certificering
Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet
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
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre
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