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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Klagenævnet for vidtgående specialundervisning
gennemgår i sin årsrapport sagerne for 2007.
I et antal af klagerne giver forældrene udtryk
for, at de har været utilfredse med inddragelsen og
oplysningen af dem i beslutningen om
specialundervisning til deres barn.
Rapporten fortæller også, at der er mangelfulde
afklaringer fra kommunerne om hvilke læseskrivevanskeligheder børnene har som er blevet
bragt for klagenævnet.
Vi opfordrer undervisningsministeren til at
indskærpe overfor kommunerne, at de skal være
faglig klædt på og anvende læsetekst der kan
afdække evt. ordblindevanskeligheder hos
eleverne.
Rapporten fortæller også, at
kommunerne i høj grad svigter og ikke
giver forældrene den skriftlige
begrundelse, som de har krav på.
Ordblindeforeningen kan desværre nikke
genkendende til de mangler, som rapporten
beskriver.
Ordblindevanskeligheder er til at håndtere,
derfor er det yderst kritisabelt, at kommunerne er
så dårligt rustet til at finde og undervise ordblinde
elever.

Vi siger farvel og goddag

Vi siger farvel til Anita og
goddag til Juliane
Anita Adrian har besluttet at
gå på efterløn ved udgangen af
april

Vi har et velfungerende
sekretariat, der er styr på tingene, og folk, der henvender sig
får altid en god service.
Vi takker dig for den store
indsats og ønsker dig en god tid
på efterløn.
Hans-Pauli Christiansen
Formand

Jeg er ordblind!
– sådan kunne det lyde fra
mange munde, hvis det at være
ordblind ikke indbefattede stigmatisering, tabuer og udelukkelse

Anita blev i sin tid ansat som
bogholder, hvilket også er hendes uddannelse og har været
hendes primære beskæftigelse i
foreningen. Det blev hurtigt til
at Anita tog sig af alle mulige
opgaver i foreningens sekretariat. Anita har været en værdifuld nøgleperson og arbejdet
med mange forskellige opgaver.
Anita har været blæksprutte
med styr på alle ting.
Vi har været utrolig glade for
den store indsats Anita har ydet
for Ordblindeforeningen.
Hendes store arbejde, det
gode overblik som hun har og
det store engagement hun har
udvist, har været afgørende for
at vi er der, hvor vi er i dag.

Mit navn er Juliane Marie
Øhlenschlæger Vendelboe Christiansen, jeg er 27 år og uddannet lærer fra Århus Lærerseminarium, sommeren 2007. Med
liniefag i dansk, samfundsfag,
geografi og dansk som andet-

sprog, hvor jeg også har skrevet
min bacheloropgave. Igennem
min studietid har jeg været særdeles studiepolitisk aktiv i bl.a.
de Lærerstuderendes faglige og
politiske organisation – Lærerstuderendes Landskreds. Efter
min færdiggjorte læreruddannelse valgte jeg at læse videre
ved kandidatuddannelsen i
pædagogisk antropologi på
Danmarks Pædagogiske Universitet. Og mine damer og herrer – Jeg er ordblind!
Jeg er dybt beæret og meget
stolt over at blive tilbudt dette
job, og jeg glæder mig afsindigt
meget til at lære Ordblindeforeningen og jer alle sammen
bedre at kende. Jeg er medlem
af Ordblindeforeningen, og da
jeg så denne stilling opslået,
blev jeg simpelt hen nødt til at
søge den, da det er mit drømmejob. Det er mit brændende
ønske at arbejde med at forbedre forholdene for ordblinde og
kæmpe for en bedre offentlig
accept af dette almindelige og
usynlige handicap.
I forbindelse med at løfte
arbejdet har jeg en masse drømme, tanker og forestillinger om,
hvordan Ordblindeforeningen
kan udvikle sig, men det vigtigste i den nærmeste tid, mener
jeg, er, at jeg kommer til at kende foreningens – og alle jer
medlemmers drømme, tanker
❭❭❭
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Nekrolog

og forestillinger om, hvad foreningen er og skal være.
Derfor vil jeg håbe på og her
opfordre jer til i lokal-kredsene,
at kontakte mig og invitere mig
med til et af jeres lokal-kreds
møder. Her forestiller jeg mig,
at jeg vil lytte til jer og jeres
drømme, tanker og forestillinger, for det er helt essentielt, at
ideerne funderes i alle os medlemmer af foreningen.
Jeg glæder mig til at lære jer
at kende, og I må endelig kontakte mig, hvis jeg på nogen
måde kan være behjælpelig
med noget, stort, som småt.
Mail: kontor@ordblind eller
ring på telefon 36 75 10 88.
Sluttelig vil jeg løfte lidt af
sløret for min drøm; ja jeg er
ordblind, men min personlige
erfaring med ordblindhed har
medført, at jeg forsøger at
betragte min ordblindhed som
en ressource i stedet for en
hæmmende faktor. Og sådan er
min drøm: at skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser, politikere osv. skal betragte ordblindhed, som en ressource.
Med venlig hilsen /Juliane

HUSK
at melde
adresseændring til os
på telefon
36 75 10 88
eller på e-mail:
kontor@ordblind.org
Så flytter
Ordblindebladet med!
Redaktionen
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Nekrolog
Den 30. marts døde en af
ordblindes store uegennyttige støtter, Olga Plohmann.
Olga har gjort et stort
arbejde i Sønderjylland, var
bl.a. lærer på Center for
Hjælpemidler og Kommunikation, se
http://www.ordblind.com/
Konf_undervisning.html.
Da hun gik på pension
blev hendes store arbejdsindsats for ordblinde flyttet til

foreningen. Hun var medlem
af hjemmeside- og undervisningsudvalget i hovedforeningen; endvidere lagde hun
stor vægt på det lokale arbejde fik f.eks. Infoko til at give
lokalforeningen i Sønderjylland en fuldt bestykket ordblindecomputer.
Omdrejningspunktet for
Olgas arbejde var det enkelte
menneskes ret til at eksistere
på lige fod med andre uden
at blive mobbet. Vi har
mistet er stort menneske.
Lena Utoft

Prøv
PlanPro
Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119

Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød

Pia Hardenberg er en levende og interessant underviser,
som giver eleverne en grundig indføring i
computeren og programmer

Tekst og foto: EKR

Undervisning i

IT-rygsæk i Hillerød
Flere og flere kommuner er begyndt at etablere korte kurser i IT-rygsækken
for læsesvage og ordblinde elever. Det er en god udvikling. Vi har tidligere
skrevet om det værdifulde initiativ fra Helsingør Kommune, der har etableret
Ordblindehuset. I Hillerød har kommunen under ledelse af Pia Hardenberg
og Carlo Medici udviklet et nyt og spændende koncept
Hillerød Byråd oprettede i 2006
et nyt Kompetence Center i stedet for de gamle amtsklasser.
Det er tanken at alle læsesvage

og ordblinde elever kan komme
på et tre ugers kursus. På det
første kursus får elverne udleveret en IT-rygsæk. Efter seks

uger i hjemklassen sendes eleven tilbage til et opfølgende tre
ugers kursus. Det er planen at
disse elever sendes på kursus

·
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❭❭❭

Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød

Danny, Phillip og Lasse får et it-kursus,
der vil gøre dem i stand til at følge med i
klasseundervisningen.

tre uger to gange inden de når
7. klasse trin.
Idéen er den, at en grundig
indføring i computeren og tilhørende programmer kan gøre
eleven i stand til at følge en
almindelig klasseundervisning.
»Eleverne undgår at få nederlag
og kan fortsætte med at få en
ungdomsuddannelse eller komme på gymnasiet,« forklarer
Carlo Medici.
Ordblindebladet har fået lov
til at kigge inden for i en undervisningstime med Pia Hardenberg, som er en interessant fortæller og underviser. De otte
elever i klassen sad bag hver
deres bærbare computer og var
dybt koncentreret om at styre
tastatur og mus. Opgaven var
ikke let. »Lav en Mindmap
inden I skriver en novelle«. Lød
det fra Pia Hardenberg. Her
havde jeg ventet at eleverne sad
med små læse-let bøger, men da
jeg fik tænkt mig om, kan jeg
godt se, at ordblinde børn
naturligvis også skal lære de
fagudtryk, der bruges i dag i
moderne undervisning.

8 Ordblinde Bladet 2 · 2008

Pia lavede da også en meget
levende og grundig gennemgang af de forskellige udtryk
inden børnene skulle i gang
med opgaven. Jo, de otte elever,
som kommer fra forskellige
skoler i Hillerød, får et It-kursus, der vil gøre dem i stand til
at følge med i klasseundervisningen.
Danny fortæller at han er god
til at skrive, for han har lært det
ved både at bruge sms på
mobiltelefonen og ved at bruge
CD-Ord 5 på computeren. CDord 5 er et særligt program til
læse/stave-svage elever. Når
barnet har tastet to bogstaver
ind kommer der 10 ord-forslag
op i en særlig udklipsholder.
Ordne bliver læst op i en høretelefon. Når eleven hører det
rigtige ord, han skal bruge, skal
han blot klikke på det, så står
ordet i teksten. På denne måde
er det muligt for ordblinde at
skrive en spændende novelle.
For elevernes fantasi er i orden.
Nogle af forslagene til en
novelle var følgende titler: 1.
Den fede fest, 2. Dødens kiste,

3. Den grimme haj og den giftige ost.
Der er nogle mennesker, der
aldrig bliver bedre til at læse.
Det må vi bare erkende. Der
lever mange intelligente og
dygtige børn, som bare ikke
kan lære at læse og skrive. De
bliver ofte snydt for en uddannelse, men med et grundigt kursus i de nye tekniske hjælpemidler, er det muligt at få en
universitetsuddannelse, hvis det
er det man ønske.
■

Har du læse og stavevanskeligheder - 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

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

At læse...

Hvis
du vil
vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

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

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

KLO –
Kultur- og Litteratur
Orientering for
læse-handicappede
Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

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

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

At læse...

Af Stella Steengaard, Ordblindeforeningen Storstrøm Kreds

De seneste år har der været
meget opmærksomhed på, hvordan det er muligt ved hjælp af
it-teknologi og forskellige programmer at kompensere for
manglende læsefærdighed. Det
er rigtig godt, at der nu er andre
veje til at få den information,
som skal til, for at udvikle
viden.

Automatikmekaniker
Anders Kremmling
På generalforsamlingen i Ordblindeforeningen i Storstrøm
havde vi et interessant foredrag
med Anders Kremmling, som er
automatikmekaniker og ordblind. Han fortalte om genvordigheder, glæder og sejre, og
ikke mindst om hvordan han i
sit daglige arbejde som automatikmekaniker håndterede det,
ikke at kunne læse som andre.
Efter indlægget udviklede sig
en interessant debat omkring, at
mennesker med ordblindhed
kan lære at læse. Dele af denne
debat vil vi her gerne dele med
andre. Det handlede ikke om at
kompensere for den manglende
evne til at læse, men om evnen
til at læse, udvikle læsestrategier og hvordan man klarer sig
med den læsefærdighed, som
man nu har.

Ordblinde
kan lære at læse
Ordblinde kan lære at læse er
en påstand, som vi møder i

mange sammenhænge. Vi taler
ikke om de mennesker, som er
læse-/stavesvage, men om mennesker, som har de specifikke
læsevanskeligheder, som kaldes
ordblindhed, og at de kan lære
at læse.
Nogle læseforskere, speciallærere og andre, som arbejder
professionelt med ordblindhed
og har solid viden om ordblindhed, siger, at alle ordblinde kan
lære at læse – eller blive bedre
til at læse. Det virker rigtigt og
fornuftigt. Var det ikke tilfældet, ville der ikke være nogen
idé i at sætte ind med tidlig indsats, specialundervisning, særlige tiltag i folkeskolens mindste
klasser, særligt tilrettelagte
undervisningsmaterialer o. lign.
for så ville disse tiltag ikke gøre
en forskel. Der ville heller ikke
være nogen mening i at børn og
unge med ordblindhed skal bruge så mange kræfter, energi og
tid på at arbejde med det, som
er allersværest for dem, nemlig
at lære at læse.
Alternative behandlere lover
også tit at alle kan lære at læse,
ofte ved særlige »kneb« eller
»genveje«: lyd, kostomlægning
mm. Det er som regel mennesker, som er entusiastiske som
sælger den slags konsulenthjælp. Reklamen for disse ydelser medvirker til at ikke-ordblinde bliver bekræftet i, at ordblindhed ikke er »så slemt«.
Man kan komme ud af det ved ❭❭❭

·
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At læse...

at samle sig sammen eller ved
at tage imod tilbud om »hurtige
løsninger«. Alle kan lære at
læse. Imidlertid har ingen af de
alternative metoder vist sig at
være effektive, når man efter en
tid undersøger virkningen.

Kan ordblinde
lære at læse?
Blandt de fremmødte viste det
sig at flere med ordblindhed
havde oplevet at de med alderen
– de var unge voksne 30 – 40 år
og også ældre – var blevet bedre til at læse. Oplevelsen var
også, at læste man, blev man
dygtigere. Så lysten til at læse,

til trods for at det var rigtig
svært, var af stor betydning for
at man fik læst det, som man
fik læst, og også blev bedre til
det. Her er støttende forældre
meget vigtige. Som vi hørte på
konferencen om »Ordblindhed
og IT« i efteråret, skal børn
med ordblindhed vælge deres
forældre med omhu;)! En automatikmekaniker, en chauffør
for farligt gods, en medarbejder
på en lokal radiostation og endnu en chauffør havde en klar
oplevelse af, at den type tekst,
som skal læses i arbejdet, går
det bedre med at læse. Øvelsen
gør at det er muligt at genkende

ordene. Trods det at kort tekst
kan læses, tager det lang tid,
koster mange kræfter og kræver
stor koncentration. Lange tekster – og ganske særligt tekster
om ukendte emner – er det så
godt som umuligt at komme
igennem. I debatten kom vi
frem til:

»At læse« er ikke et
entydigt begreb
Mennesker, som ikke er ordblinde og ikke har kendskab til
ordblindhed, vil forstå det at
kunne lære at læse på den

– 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)
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At læse...

Anders Kremmling er automatikmekaniker
på Holmegård Glasværk. Her ses han ved
en af sine mange arbejdsmaskiner.

måde, at mennesker med ordblindhed kan lære at læse som
alle andre.
Det er ikke tilfældet, men
man kan som regel blive bedre
til det og måske få en læsning,
som kan bruges til at læse den
korte tekst, man skal i sit arbejde – altså tekst man ofte møder,
skilte, overskrifter o. lign. Mange vælger at bruge den lille læsefærdighed, som haves, frem
for at »gøre sig bemærket« med
brug af forskellige hjælpemidler. I nogle job er det også mere
oplagt at bruge pc-hjælpen end
det er i andre. I nogle jobs er
det så besværligt med it-støtten,
at den ikke er det rigtige. Samtidig er erfaringen, at den tekniske hjælp kun anvendes, hvis
det er helt umuligt på anden
måde at klare sig i forhold til
kendte tekster, forudsigeligt
indhold i skriftlige beskeder o.
lign.

Ordblinde læser ikke
som andre
Udsagnet om at mennesker med
ordblindhed kan lære at læse, er
et problem.
For mennesker med ordblindhed, som trods ihærdig indsats
ikke kan læse – eller ikke kan
læse som andre – kan det opleves urimeligt og hårdt at få at
vide, at alle kan lære at læse,
mens de selv ikke evnede det.
Er man så dum? Har man ikke

gjort sig tilstrækkelig umage,
ikke været flittig nok? Hvad er
galt med mig, når alle mennesker med ordblindhed – men
ikke jeg – kan lære at læse?
Det er vigtigt at forstå at det
»at læse« kan være noget meget
forskelligt, og at vi ikke opfatter det samme ved det. Den
type læsning vi taler om, når
mennesker med ordblindhed
kan lære at læse, er ikke det
samme, som at læse som alle
andre. Det betyder ikke at man
kan læse underteksterne på tv
eller opnå en læsning i den forstand, at man med ildhu kaster
sig over aviser, bøger, artikler,
større værker o. lign. Nogle klarer sig i de daglige gøremål og
de opgaver, der er i arbejdet.
Det er glædeligt, men betyder
ikke, at man læser som andre. ■

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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At få en uddannelse svarende til ens forstand

At få en uddannelse
svarende til ens forstand
Dysleksi/vedvarende læsevanskeligheder

Hvis en ordblind skal have en
uddannelse svarende til sit
intellekt, er det vigtigt, at omgivelserne skelner meget skarpt
mellem værktøj og forståelse.
Af værktøjer kan nævnes –

øjne – cd – syntetisk tale – bog
– blyant – pc – regnemaskine –
fingre mv. Den lille tabel er
også et værktøj og bør læres
hjemme!
Forståelse og læring opstår i



www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
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

12 Ordblinde Bladet 2 · 2008

den kreative hjerne, når der
arbejdes interessebetonet!
Men for at en ordblind får en
uddannelse svarende til forstanden, er der to vigtige faktorer,
der skal være opfyldt nemlig
accepterende og forstående
forældre samt en lærer, der
»ser« den ordblindes evner og
muligheder.
I forbindelse med at finde en
ordblind er det yderst vigtigt, at
vedkommende tidligt bliver
testet for dysleksi, desuden bør
familien gøre skolen opmærksom på evt. familiære stavelæsevanskeligheder.

Af Ulla Andersen, Anette Marker
og Lena Utoft

Fakta:
Ulla Andersen er lærer og
projektkoordinator
Anette Marker er sygeplejerske
og it-underviser
Lena Utoft er master i
pædagogisk it med fokus på
ordblindhed

At få en uddannelse svarende til ens forstand

Goethe J. W.:

En ordblind + forældre + lærer
Indsamling
af viden

Sproglig

Ikke sproglig

Materialer
på læsbart
medie

Sprog på cd:
Skolernes
AV Centre
Litteratur:
Tlf. 39 27 44 44
www.17.dk

Glad smiley/
fremmende

Sur smiley/
hæmmende

»… behandl et menneske som
hun var, hvad hun har
mulighed for at blive – og du
gør hende til netop dette.«

»Behandl et menneske som
hun tilsyneladende er og du
gør hende dårligere ….«

Fokus på interesse,
forståelse og
vidensindsamling på
mange forskellige
måder giver højt
selvværd.

Træning for træningens
skyld: f.eks. terpning
af staveord og
højtlæsning medfører
skænderier og lavt
selvværd!

Ordblinde er meget
videbegærlige.

Ordblinde mangler
bl.a. anlæg for at
koble lyd og
bogstaver.

Struktur
Billeder som ramme
og huskeseddel
v/skriftlige opgaver
Interessebetonede
opgaver
Fokus på indhold
Kort arbejdstid,
respekter behov for
pause!
Alternative
afleveringsformer.

Røde streger på
grund af stavefejl

Andre fag: Tlf. 75 76 31 78
www.klo.dk

En ordblind + forældre + lærer
Formidling
af viden
Metode:
Pc
Struktur
Skrift:
Ordblindsk
Billeder
Tale

Sproglig

Ikke sproglig

Andres og ens egne
forventninger om
korrekthed!
Ikke at blive forstået
Ikke at blive
accepteret
Mobning

En ordblind bør støttes inden for sit interessefelt og i at bruge alternative
måder i indsamling og formidling af viden. En ordblind kan med fordel
dokumentere med billeder og lyd.
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Dyk dig klog

Hvis man kan lære at dykke, kan man også lære så meget andet.
Det bruger Magleby Efterskole og Gymnastik og Idrætshøjskolen ved
Viborg som pædagogisk redskab for ordblinde – med gode resultater
Tekst: Kirsten Winding • Foto: Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg

Solen står højt på himlen. Dykkerholdet er på vej i vandet. De
trækker af deres almindelige tøj
og smyger sig ned i våddragterne, tjekker iltflasker, kompas,
dykkerbriller og svømmefødder.
Deres instruktører gør det samme – alle skal i vandet.
Indrømmet! Det kan godt
være koldt at komme i, når vandet er nede på 10 grader, men
eleverne er vant til det første
kolde gys, når havvandet trænger ind gennem våddragten, så
de brokker sig ikke. Efter få
minutter er vandet i dragten
varmet op til kroppens temperatur, og dykkerne samler sig i de
aftalte grupper ude i vandet.
– Dagens øvelse er at dykke
med kompas, forklarer Poul
Bjørnestad, der er lærer på dykkerlinjen på Magleby Efterskole. Vi deler os op i tre hold efter
niveau og laver så opgaver, der
svarer til det, eleverne skal
lære. På det ene hold er der en
elev, der er ved at blive uddannet til dykkerleder. Så han

14 Ordblinde Bladet 2 · 2008

instruerer sine to kammerater,
mens en anden dykkerleder følger dem. I en anden gruppe er
de mindre rutinerede, så de
arbejder simpelt hen med at ligge korrekt i vandet og i ikke at
plumre bunden op med deres
svømmefødder, forklarer han.
– En anden øvelse går ud på,
at eleverne skal svømme for
eksempel tre minutter mod
nordøst, derpå dreje 45 grader
til højre, svømme tre minutter
mod syd osv. Det er både en
god øvelse i at dykke efter
kompas, og så er det samtidig
matematikundervisning, forklarer Poul Bjørnestad.

Idræt og dansk på
skemaet
Der er dykning på skemaet fra
august til november på efterskolen, og så igen fra marts og
frem til sommerferien. I de koldeste vintermåneder dykker de
ikke i havet. Men så er der
andre fysiske aktiviteter på skemaet.

På dykkerlinjen på Gymnastik og Idrætshøjskolen i
Viborg, der også er åben for
ordblinde, dykker de året rundt.
I sommerhalvåret i havet og om
vinteren i svømmehallen, og
kurset afsluttes som regel med
en dykkertur til Det Røde Hav.
Begge dykkerlinjerne har
eksisteret i fem år, og de har
vist sig at være en stor en succes.
– Siden vi startede med det
første hold dykkere, er interessen for det vokset ekstremt.
Både på den måde at flere og
flere søger ind på skolerne for
at komme til at dykke, og at det
bliver mere og mere tydeligt, at
det at dykke eller arbejde med
fysisk aktivitet på andre måder
forbedrer indlæringen hos ordblinde væsentligt, forklarer
Anders Buhl fra Gymnastik og
Idrætshøjskolen i Viborg.
Mens efterskolen i Magleby
især er for ordblinde, er den
ordblinde elev i Viborg integreret på en af skolens otte idræts-

Dyk dig klog

Man dykker altid mindst to og to, en rutineret og en mindre rutineret sammen.

linjer sammen med de øvrige
elever på højskolen. Ud over
idrætsundervisningen på højskolen er der her en særlig
danskundervisning, der er tilrettelagt specielt for ordblinde.
Undervisningen foregår på små
hold på højst seks personer, og
man bruger den nyeste viden og
teknologi på området, for
eksempel computere med programmer til oplæsning og ordforslag.

Anerkendte dykkerkurser
■

Både Magleby Efterskole og Gymnastik og
Idrætshøjskolen i Viborg har status som SSI Educational
Facilities, altså som selvstændige dykkercentre. Det
betyder, at de har en dykkermæssig rutine, der berettiger
dem til fungere som selvstændige dykkercentre.

■

Et SSI-dykkerkursus giver en basisviden om dykning og
adgang til at udfolde sig som fritidsdykker. Kurset består af
tre dele: teori, dykning i pool og dykning på åbent vand.

■

Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg er den eneste
højskole i landet, der har et et SSI-certificeret
dykkercenter. Her kan man tage et SSI Open Water Diver
certifikat som en del af højskoleopholdet. Man kan også
udvide sine dykkerkompetencer med Advanced adventurer
Open Water. Tager man begge kurser, har man mulighed
for minimum 20 dyk.

Dykning giver selvtillid
Omkring en tredjedel af eleverne på skolen i Magleby har
dykning som valgfag. De andre
har valgfag som drama, keramik, kajak og karate. Især de
såkaldte selvtillidsfag har høj
prioritet i Magleby.
– Vi underviser ikke i dykning, fordi det er nødvendigt at
kunne dykke i dagens Dan-

❭❭❭
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Dyk dig klog

mark, forklarer Anders Buhl fra
Viborg. Vi gør det, fordi det
giver selvværdet et fantastisk
løft at kunne noget så sejt som
at dykke. Når man kan det, kan
man jo så meget andet! Det
oplever vi på dykkerlinjen ligesom på de andre idrætslinjer.
En stor del af de ordblinde
elever har så mange dårlige
oplevelser med i bagagen fra
deres tidligere skoleår, at det
simpelthen er nødvendigt at
bygge deres selvtillid og selvværd op igen. Det bruger de
næsten al tiden på de første
måneder af skoleåret, både i
Magleby og i Viborg.
– Der skal være en rar stemning, eleverne skal føle sig
trygge og have det godt socialt,
forklarer Poul Bjørnestad. Man
skal nemlig have det godt for at
kunne lære noget. Og efterskoleeleverne opnår faktisk meget
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gode resultater. Selvom vi har
en blød start, klarer de sig helt
pænt, når året er omme.
I Viborg har man valgt at
gøre ordblindelinjen helt fri for
prøver. Det letter presset på eleverne og gør, at de slapper bedre af, og dermed kan de lettere
lære noget.

Skolernes vigtigste pædagogiske redskab
er ros. De fleste af de ordblinde elever har
problemer med selvværdet og selvtilliden,
de har fået en identitet som nogen, der er
dårlige til noget, nemlig det boglige. Så
det vigtigste skolen kan gøre er at
overbevise dem om, at de duer til noget.
At der findes noget, de er gode til.

Brænder for det

fik jeg det meget bedre. Efter 9.
klasse var jeg med på en privat
tur for de dygtigste dykkere til
Kroatien, hvor vi dykkede ned
til 40 meters dybde. Det var
helt fantastisk!
De to skoler har et samarbejde omkring dykning. Dels
udnytter de muligheden for at
koordinere dykkerrejser og
udvikle undervisningsmateriale
for ordblinde, og dels kan elever fra Magleby fortsætte deres
udvikling på Gymnastik og
Idrætshøjskolen i Viborg.

– Det er meget vigtigt, at vi
viser, at vi gider eleverne, at vi
er engagerede i dem og i det, vi
laver sammen, forklarer Poul
Bjørnestad. Det smitter. Efter
hans mening er det faktisk vigtigere, end at lærerne har en
specialuddannelse i at undervise
ordblinde.
– Da jeg kom her, troede jeg
ikke meget på mig selv, fortæller Nikolaj, der går i 10. klasse
i Magleby. Men da det viste sig,
at jeg har talent for at dykke,

Dyk dig klog

Du er go’
– Vores vigtigste pædagogiske
redskab er ros, ros og atter ros,
fortæller Poul Bjørnestad. De
allerfleste af eleverne er marginaliserede, når de kommer hertil fra Folkeskolen. De har
næsten alle problemer med
selvværdet og selvtilliden, de
har fået en identitet som nogen,
der er dårlige til noget, nemlig
det boglige. Så det vigtigste vi
kan gøre er at overbevise dem
om, at de duer til noget. At der
findes noget, de er gode til!
– Det kan godt tage måneder.
Men når de finder ud af, at det
passer, så får de pludselig lyst
til at lære andet og mere. En af
vores tidligere elever er faktisk
i gang med en revisoruddannelse. Dykkerkurser kan nemlig
føre til meget andet en lige dykning, tilføjer Poul.
For at komme ind på Magleby Efterskole skal man have en
PPR-henvisning, altså være
henvist fra sin kommunes Pædagogisk-Psykologiske Rådgivning. På ordblindelinjen i Viborg kræves der, at man er fyldt
171⁄2 år og er testet ordblind.

– Det er selvfølgelig ikke
alle, der tænder lige meget på
dykning, men vi opgiver ikke
nogen. Nogle få melder helt fra,
men jeg har altså også haft en
elev, der var vandskræk – og
han endte med at blive redningsdykker, fortæller Poul.
– Man skal heller ikke underkende, at det er lidt sejt at være
dykker. Det giver en identitet.
Tit er det de mindst entusiastiske i vandet, der går rundt med
skolens t-shirt med dykkerlinjens logo på.
Dykkerne har efterhånden
været i vandet i 40 minutter.
Deres opgaver under vandet er

løst, og de bevæger sig roligt op
på land. En har set en kæmpestor fladfisk og viser med hænderne de andre, hvor lang den
var. Poul tager sin gruppe lidt
til side og slutter med en briefing. De gennemgår dagens
dyk, han roser elevernes flotte
præstationer og minder dem
om, hvad de skal huske næste
gang. Så er det af med de våde
dragter, op på cyklerne og hjem
til skolen.
Se mere om dykkerlinjerne
på www.magleby-efterskole.dk
og www.giv.dk

BRUG DIG SELV PÅ FULD TID!
- og få specialundervisning i dansk 6 timer om ugen
Er du ordblind, og mindst 18 år, har du nu muligheden for at få nye
venner, dyrke masser af sport og samtidig lære mere dansk.
Specialundervisningen i dansk foregår med erfarne speciallærere
på små hold (max. 6 pr. hold) og med den nyeste it-hjælp.

Identitet

Fordyb dig i 2-3 sportsgrene indenfor:

Eleverne på begge skoler er alle
normalt begavede, men har haft
faglige eller sociale problemer i
deres skoletid. Det koster 5000
kroner ekstra at gå dykkerlinjen
i Magleby, og det dækker skolens udgifter til instruktører og
udstyr. Linjen er altså brugerbetalt. I Viborg betaler man den
almindelige ugepris for at gå på
højskolen. Det er kun dykkerrejsen og certifikatet, der koster
ekstra.

Dykning | Svømning | Cross | Friluftsliv
Håndbold | Volleyball
Fitness | Springgymnastik | Rytmisk gymnastik
Kursusstart:
17. august 2008
7. januar og 24. februar 2009
NB: andre starttidspunkter
kan aftales.

len
g på højsko
ø
s
e
b
t
e
l
a
Ring og aft
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KVIS konference

KVIS konference
IT i Folkeskolen
Er du interesseret i at
læse mere om
konferencen kan du se
mere på www.kvis.dk
under Nyheder
Der var engang, for
længe – længe siden…
"Ned og prik og ned og
prik og" sagde læreren i
skolen, mens jeg lærte at
skrive bogstavet i…

Billede fra Knat Spald Huggesen
af Ulla Frellsen
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Der er de dage, hvor alt bare
kommer til én, de dage der kaldes lykkedage, sådan en dag
oplevede jeg, da jeg var til
KVIS konference, den 5. marts
2008, afholdt på hotel Munkebjerg i Vejle.
Lykkedagen indeholdt især,
set med mine blikke, glæde
over de mange yderst gode tiltag og bestræbelser der gøres
ude i kommunerne, i folkeskolerne, lærernes engagement alt
sammen med det formål, at
efterleve folkeskoleloven, at
inkludere børn og unge med
læse-stave problematikker, herunder børn og unge med handicappet dysleksi.
År 2000 oprettes KVIS, kvalitet i specialundervisningen af
KL og Undervisningsministeriet
Som et initiativ for deling af
Viden – Netværk – Initiativer, it
i folkeskolen fik her en platform. Af initiativer i folkeskolen de sidste fire år kan nævnes
forbrug af 495 millioner kroner
på indkøb af udstyr og netværk,
lærerkvalificering, vidensdeling
og enkeltinitiativer såsom
Whiteboards, it baserede undervisningsmidler, hvoraf der nu
findes 11, Computere til 3.
klassetrin, Junior pc-kørekort,
Pædagogiske tjenester såsom
scienscentre, museer etc. – alt
sammen med det formål at give
kendskab til it i folkeskolen i en
tidlig alder, at øge faglighed og

kvalitet, at øge en hurtigere og
forbedret kompetence i læsning
og matematik, at øge differentiering ved at styrke både svage
og stærke elever. Det lange seje
træk – det langsigtede mål – at
øge tilgængeligheden i folkeskolen.
Danmark er et af de lande i
verden, der arbejder mest med
læreprocessen og digitale læremidler.
Sigmund Lieberg, som er forsker i Norge, fortalte om de
norske erfaringer. Hans pointer
var ikke så fjerne fra erfaringerne i Danmark. Han konkluderede at der burde i forhold til
Pisaundersøgelserne ses nærmere på forhold såsom, Udvikling
og distribution af læremidler.
At ikke alle lærere mestrer denne kompleksitet, som IKT
læringsmidlerne er. Hvordan
sker IKT baseret ændring. Sker
det bare, er det læreren der
beslutter eller er det økologien
der ændres? I vores komplekse
verden, må der også være
fokus, på de der uddanner morgendagens lærere. Han konkluderede: Der må ny syn på
læring til ellers duer det ikke,
en anden læringstankegang. I
dag tages digitale læremidler ud
på papir, som er utroligt tidskrævende. Handler det i bund
og grund ikke om god læringsudbytte og hermed gode resultater til eksamen. Sigmund Lie-

KVIS konference

berg afsluttede sit indlæg med
disse berigende ord: Dette er
set med mine blikke og de er
stærke.
Øvrige udsagn fra dagen var
følgende: Der må en fælles
kommunal indsats til, kan ikke
basere opgaven på ildsjæle/
enkelt elev. Det vigtige er at
arbejdsopgaverne er forankret.
Hvad er ressourcerne, hvordan
fordeles de, hvem har opgaverne, hvem får ressourcerne. Barrierer handler om viden og syn
på læringsstile, holdninger og
vilje. Hvor er sektoransvaret, i
kommunerne eller på skolen?
Vi må få formuleret sektoransvaret, få formuleret ansvaret
for skolen og for hjemmet. Et
inkluderende skolevæsen har
behov for at få ansvaret formuleret. E-bogbank i kommunen.

Viden – Motivation giver
selvrespekt er grundstene
Fokus på lige adgang for alle.
Livslange læringsperspektiver,
forandringsskift, lokalet i spil,
teamet i spil, digitale læringsmidler i spil, øget mobilitet, tilgængelig og hurtig kommunikation skole og forældre imellem
og succesparameteret er it for
alle.
Ligeværdig deltagelse lykkedes via it- støttet undervisning,
et oplæg blev præsenteret med
de nye teknikker og vi lyttede
til en elev, som oprigtigt havde
et stort ønske for fremtiden: At
kunne læse tykke bøger, nok
ikke de helt tykke, men de lidt
tyndere bøger, at blive bedre til
at læse og skrive og læse ordene og sætte dem ind. Du kan
læse mere på www.itsu.dk

Teknikken må ikke være en
barriere. Adgang er omdrejningspunktet for at det lykkedes. Læsevejleder, it konsulent,
Læseteknolologisk satsning forudsætter kurser såvel for lærere,
vejledere, eleven, forældrene, i
Hedensted kommune ny læsepolitik fra August 2009, fra 1-3
kl. forebyggende. 3-6 kl. kompenserende, 6-9 kl. teknologiklasse for udskolingen.
Fragmenter til en kommunalstrategi. Udfordringen er hverken økonomi ej heller teknisk,
men barrieren er viden om og
syn på læringsstile. Kommunen
skal ville det, skolelederen skal
ville det.
Forældrekurser for gennemgang af udstyr, hvordan bakke
forældre op, orientere om ressourcer på nettet, programmer
på hjemmecomputere, vejledning til forældre, it konsulenter
en direkte adgang for elev og
forælder, opfølgning af om
udstyret bliver brugt, ekstra
opmærksomhed på familier
med dysleksi, skolen har ansvaret for primæropgaven, ikke
forældrene.
Lykkedage er vel sjældent
rene lykkedage, et øjebliks
havgus fik fylde.
Som forælder til et ungt menneske med dysleksi, der har
erkendt, at vilje, mod og anerkendelse af et handicap er drivkraften – kombineret med tilgængelige undervisningsmidler,
E-Learning, E-bøger, inkluderende miljøer samt dispensation
til eksamen (forlænget tid), fik
under konferencen den tanke:
»Mødrehjælpen«, os der ofte
må tage waders på, for opret-

holdelse af det hele menneske,
os der ofte er lappekoner af
psykosociale følger, såsom
selvværd og selvfølelse, os der
er frontfigurer for ligeværdige
vilkår, os der kæmper for retten
til en uddannelse på ligeværdige vilkår, os der står i spidsen
for respekten af et handicap
med navnet dysleksi, os der er
nødtvunget til anerkendelse af
øvrige intelligenser og hermed
andre stærke kompetencer,
vores viden, vores synlighed,
hvad ville der ske, hvis disse
vore ekspertudsagn også fik fylde?
Inklusionstanken for mig er i
hvert fald bredere, når vi taler
om normaltbegavede børn med
dysleksi, nemlig det at noget er
indbefattet eller medregnet i
noget andet, det som ordet
inklusion betyder og som fokuserer på potentialet i de kompetencer, livssyn og ideer, der i
sin mangfoldighed skaber dynamik i samfundet.
Indrømmet – ting tager tid,
også Forandringsvinde og ja jeg
blev virkelig revet med da Forandringsvindens susen et øjeblik lagde sig ved Lapis Lazuli
kajen, nemlig da snakken i
form af merinddragelse af
forskningsbaseret viden, og
idéen om projekter sammen
med seminarierne kom i spil,
for styrkelse af initiativerne ude
i kommunerne, til gavn for alle
i Morgendagens it-baserede
skole og Gutenberg æraens tidsrøvende fald.
Mercedes
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– fra skole til erhvervsuddannelse

Læsehandicappedes vej

– fra skole til
erhvervsuddannelse
Peter Bislev og Erling Thor Olsen, Kreds Vestsjælland

I forrige nummer af Ordblindebladet skrev vi om læsehandicappedes muligheder på
erhvervsskolerne (Selandia« i Slagelse).
Denne gang har vi besøgt »10. Kl. Centeret« i Holbæk for at hører om tilbuddene der.
Den 1. august 2008 træder en ændring af folkeskoleloven i kraft.
Den betyder bl.a. at undervisningen af elever med læsevanskeligheder i 10. klasse skal styrkes.
Vi talte med souschef Jørgen Schandorff og UU-vejleder Finn V. Hansen

»10. Kl. Center«, Holbæk
Organisering. I forbindelse med
kommunalreformen besluttede
ny Holbæk Kommune (69.000
indbyggere, opstået ved sammenlægning af Jernløse, Svinninge, Tølløse og Holbæk kommuner), at samle alle elever i et
10. Kl. Center i Holbæk fra 1.
august 2007.
Undervisningen er profilopdelt. Det betyder, at der undervises på 3 niveauer i hver af de
tre lige store »blokke«, som de
ca. 150 elever er fordelt i. I alle
fag vælger eleverne hvilken
profil de mener at få mest
udbytte på: Profil 1 = de fagligt
stærke, profil 3 = hvis man har
lidt svært ved det faglige og har
brug for mere tid. Det betyder,
at eleverne i alle fag bliver
undervist på hold, sammen med
andre, der har nogenlunde samme behov.
Da der altså ikke er faste
klasser, har hver elev en kon-
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taktlærer. Hver elev har udviklingssamtaler mindst fem gange
om året.
Eleverne. »Centeret« har i
dette første skoleår haft kontakt
med i alt ca. 190 elever. I næste
skoleår vil 30-40 elever gå
videre til gymnasiale uddannelser (studentereksamen, HF,
HHX eller HTX, som alle giver
adgang til en videregående
uddannelse). Langt de fleste af
de øvrige elever fortsætter på
erhvervsskoler.
I løbet af skoleåret er 3 elever
udskolet til det 3-årige ungdomstilbud for unge med særlige behov og enkelte andre til
produktionsskoler.

lem tre profiler/niveauer. Computer bruges meget og centeret
har selv et par IT-rygsække.
Der er pt. ingen af lærerne,
der har særlige kvalifikationer
mht. undervisning af elever
med læse-, stave- og skrivevanskeligheder. »Centeret« har
ikke egentligt overblik over,
hvor mange, der faktisk har
vanskeligheder, men man er
bevidst om, at der er langt flere
end i andre af folkeskolens
klasser.
Eleverne kan vælge lektiehjælp som valgfag to timer om
ugen.

Tilbuddet til elever med
læsevanskeligheder

Det er ikke et absolut mål for
»Centeret«, at alle elever skal
gennemføre en 10. klasse. Det
vigtigste er, at den enkelte elev
styrker sine basale færdigheder
ud fra sine egne behov.
Der lægges stor vægt på, at

Et af valgfagene er ekstra læseundervisning. Dette fag går på
tværs af de tre blokke og tilbydes pt. en time om ugen. Eleverne vælger også her selv mel-

Synspunkter og ønsker
på centeret

– fra skole til erhvervsuddannelse

der er ikke er ansat lærere
med de nødvendige kvalifikationer
■ læseundervisningen tilsyneladende kun kommer i gang
på elevens initiativ
■ undervisningen tilrettelægges
uden klar sammenhæng med
den afgivende skoles viden
om den enkelte elevs vanskeligheder mm.
Selv med de påtænkte forbedringer fra august 08 skal der
en del mere til, før man er i
stand til at opfylde de nye krav
om »yderligere målrettet læseundervisning«.
Det har ikke været muligt for
os at få oplyst, om kommunen
overvejer at tage nogle særlige
initiativer i forbindelse med den
ny lov. Vi håber at de skærpede
krav til 10. klasse åbner for forståelsen af, at tiden nu er inde
til, at der fastlægges en sammenhængende politik for, hvordan undervisningen af elever
med læse-/skrivevanskeligheder
tilrettelægges i Holbæk Kommune.
■
■

det er »de rigtige« elever, der
kommer til »Centeret«. De to
vejledere fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning, der er
tilknyttet »Centeret«, spiller
derfor en helt central rolle, fordi de unges valg af 10-klasse
sker i samspil med den vejledning de får.
Fra august 2008 udvider
»Centeret« tilbuddet til elever
med læsevanskeligheder til to
timer om ugen, og det er planen
at ansætte en lærer med læsefaglige kvalifikationer

Som ønsker til fremtiden
nævnes bl.a.:
■

at eleverne i kommunen
senest i 5. kl. er afklaret mht.

■

hvem der har læsevanskeligheder, sådan så brugen af
læsestrategier og hjælpemidler er indarbejdet inden starten på 10. klasse.
at der i højere grad overføres
viden mellem systemerne, og
at »Centeret« i højere grad
bliver i stand til at målrette
undervisningen i forhold til
elevernes valg af uddannelse.

Vi mener at:
10. klasse centeret i Holbæk er
en spændende nyskabelse, som
er tænkt og opbygget, så man
på mange måder imødekommer
de nye krav til 10. klasserne.
Men tilbuddet til elever med
læsevanskeligheder er efter vor
mening ikke godt nok bl.a. fordi:

Den ændrede folkeskolelov
1. august 2008 træder en ændring af »Folkeskoleloven« i kraft. Ændringen
betyder, at 10. klasse målrettes elever, der har behov for yderligere faglig
kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse«.
Der skal være 3 obligatoriske fag: dansk, matematik og engelsk. Resten af de
21 timer (28 lektioner) om ugen er til valgfag.
Brobygning, dvs. undervisning på en ungdomsuddannelse eller praktik, er
obligatorisk.
Og : »Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med
læsevanskeligheder«
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Egedal Kommunes lydavis

Ordblindeinstituttet

Egedal Kommunes lydavis
Egedal Kommune udgiver en
lokal lydavis for kommunens
læsehandicappede borgere.
Avisen redigeres af Egedal
Bibliotekerne og nyhederne er
hentet fra Lokalavisen Ugenyt,
Frederiksborg Amts Avis, Ballerup Lokalnyt og Ledøje –
Smørum Avis, som dagligt
beskæftiger sig med lokale
nyheder fra Ølstykke, Stenløse
og Smørum.
Lydavisen kan du få på kassettebånd eller på cd. Hele avisen varer 60 minutter. Avisen
sendes til dig med posten, så du
har den torsdag morgen.
Bor du i Egedal kommune og

ønsker du at abonnere på lydavisen? Ring til Tove Andresen
fra Egedal Bibliotekerne på
telefon 72 59 77 02.

Opfordring
til bladets læsere!
Har I en lokal lydavis i jeres
kommune/område, opfordres I
til at give os et praj, og vi vil så
på et tidspunkt bringe en landsdækkende oversigt. Skriv til os
på kontor@ordblind.org eller
ring på telefon 36 75 10 88,
hverdage mellem klokken
10 og 15.
Venlig hilsen
Redaktionen

tilbyder
I
I
I
I
I

vejledende
læseundersøgelser
læseobservation
supplerende
undervisning
kurser
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 76 elever i fuld
skolegang på 4.-10.
klassetrin fordelt på 10
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
29. oktober 2008 kl. 19.00
og 29. januar 2009.
Nærmere oplysninger og
tilmelding på skolens
telefon eller vores
hjemmeside.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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Arbejdsmiljø for ordblinde

Arbejdsmiljø
for ordblinde
Stella Steengaard
Ordblindeforeningen,
Storstrøm Kreds

Det er vigtigt at der vælges sikkerhedsrepræsentanter på
arbejdspladserne, for sikkerhedsrepræsentanten har vigtige
opgaver at tage hånd om. De er
nøglepersoner i arbejdsmiljøarbejdet og i at fremme godt
arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Sikkerhedsrepræsentanter og
arbejdsledere i sikkerhedsgrupperne bliver klædt på til opgaven ved at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljøuddannelsen tager
udgangspunkt i de erfaringer og
særlige udfordringer i arbejdsmiljøet, som er på netop jeres
arbejdsplads. Den er på 37
timer og er fordelt på fem kursusdage. Typisk er man på
uddannelse tre dage, og så skal
man bruge det, man har lært,
ved at arbejde med et praktisk
arbejdsmiljøproblem på ens
arbejdsplads. Man bestemmer
selv hvad man gerne vil arbejde
med, men man opfordres til at
opgaven aftales i et samarbejde
med den anden person i sikkerhedsgruppen. Den praktiske
opgave er der som regel ca. fire
uger til. Så afsluttes uddannelsen i de sidste to dage.
Nogle medarbejdere er tilbageholdne med at lade sig opstille til valg, netop fordi der er
pligt til at gennemføre arbejds-

Nu findes den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse, hvor undervisningen er
tilrettelagt for deltagere, som er ordblinde.
miljøuddannelsen, og det betyder at man skal på skolebænken
i 37 timer. Det kan være svært
at overskue, hvis man ikke er
god til at læse, og oplevelser i
skole og uddannelse ikke har
bidraget med at give en troen
på, at man trods læsevanskeligheder eller ordblindhed kan
komme godt gennem de udfordringer, det rummer.
Heldigvis er der de sidste år
sket rigtig meget. Der er kommet mere åbenhed omkring det
at have læse-, stave- og skrivevanskeligheder eller at være
ordblind. En del mennesker
med den type vanskeligheder
kan kompensere for læsevanskelighederne med en it-rygsæk, og på nogle arbejdspladser
har man også via Jobcenteret
fået den elektroniske hjælp stillet til rådighed. Andre klarer sig
med det, man nu kan læse.
Uanset hvordan I gør, vil jeg
fortælle, at det er lykkedes os,
at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse nu også findes tilrettelagt sådan, at den er målrettet til dig, som måtte have
svært ved at læse og skrive eller
som er ordblind. I efteråret
udbydes de første hold – i
første omgang i København og
i Vejle.
Vil I gerne høre mere om det-

te, er I velkommen til at kontakte mig på tlf. 21 70 90 69
eller e-mail
stella@rbejdsmiljoe.dk eller
tale med Karina Andersen eller
Henrik Hansen i LO-FTF Center for Arbejdsmiljøuddannelse
tlf. 39 16 01 00. Hjemmesiden
hedder www.lo-ftf.dk.
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Læserbrev

Læserbrev

Nyt mod med pc
Vores dreng Steffen er 14 år og
går i 7. klasse og startede derfor
på fysik i år. Det havde han
glædet sig til og vi forældre var
sikker på at dette fag ville være
et fag han nemt ville kunne følge med i. Derfor var vores overraskelse stor da vi i september
kom til skole-hjem samtale og
hørte at Steffen ikke fulgte med
i fysik faget lige som han var
faldet af på den i andre fag.
Steffen er ordblind og har
derfor altid fået hjælp til lektierne. Nu hvor han var kommet
til 7. klasse opdagede han at
han ikke kunne forberede sig til
nogen fag uden at få hjælpe
selv ikke fysik og matematik,
som ellers falder ham forståelsesmæssigt let. Men også til
disse fag skal man kunne læse
for at forberede sig til timerne
og lave opgaverne. Steffen havde derfor mentalt »taklet af« og
faktisk opgivet at han ville kunne følge med i skolen overhoved.
Denne modløshed rystede os
forældre og satte os alvorligt i
gang. Steffen har gennem sine
første skoleår fået ekstra specialundervisningstimer til dansk.
Denne undervisning havde tilsyneladende ikke været nok. Vi
kontaktede Ordblindeforeningens afdeling i Nordsjælland
som i 2007 startede et tilbud til
ordblinde børn og deres forældre om at blive introduceret til
ordblindeprogrammet CD-ORD
5. Kurset blev gennemført af
det nystartede firma »NYT
MOD« og dette kursus blev
vendepunktet for Steffen.
Steffen indså at han med CD-
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ORD-5 og en pc selv kunne tilegne sig viden fra tekster, ikke
gennem øjnene men gennem
ørene. Vi indkøbte selv en god
bærbar pc, CD-ORD-5 og det
øvrige tilbehør. Vi synes det er
urimeligt at vi selv skal indkøbe
dette »skole-udstyr«, men
opgav hurtigt at få vores kommune, Hørsholm, til at betale
for dette udstyr eller en tilsvarende it-rygsæk. Lærerne på
skolen og andre ansatte i Hørsholm kommune gav os ret i
vores rimelige krav og slog
øjnene ned, men rådede os til
selv at indkøbe udstyret for al
erfaring indikerede, at vi ikke
kunne få kommunen til at betale når Steffen »kun« er middelsvær ordblind.
Vi ofrede også selv en
udførlig test af Steffens ordblindhed på Ordblindeinstituttet
i Ballerup og fik en grundig
rapport, der pointerede, hvori
Steffens ordblindhed består og
hvordan han skal undervises.
Med denne grundige rapport
lykkedes det os at få bevilget et
undervisningskursus for Steffen
hos »NYT MOD« i Hillerød i
foråret 2008.
Nu scanner vi alle Steffens
tekst-lektier ind på hans pc og
han kan selv forberede sig til
undervisningen. Desuden har
han nu skrevet sine første danske og engelske stile. Han kan
også selv følge med på skolens
intranet og »læse« meddelelser
fra skolen og lærerne om hvilke
opgave han skal forberede sig
på til næste time.
På et halvt år har Steffen
ændret sig fra at være modløs

til at tro på at han kan komme i
gymnasiet og senere blive
ingeniør, som han altid har
ønsket. Han kan selv lave sine
lektier, lærer hurtigere og følger
godt med i timerne. Desuden
har han generelt fået selvtilliden
tilbage og er mere sammen med
sine venner end på noget tidspunkt før.
Vi forældre glæder os over
udviklingen og at vi selv har
brugt mange ressourcer i tid og
penge på at få Steffen i gang
med at bruge pc og ordblindeprogrammerne. Desuden ser vi
at firmaet »Nyt MOD«, for
Steffen, virkelig lever op til sit
navn. Vi forstår dog stadig ikke
at samfundet vil løbe den risiko
at »tabe« en ordblind og ellers
velfungerende begavet dreng
som Steffen på gulvet ved ikke
i tide at sætte ind med de rigtige værktøjer og undervisning.
Jens Branebjerg

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler er
integreret i alle fag
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog • Fysik
Biologi • Geografi
Samfundsfag • Historie
Kristendom • Sang • Idræt
Fællestime • Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv, spring,
førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, ....
Samarbejde med Handelsskole,
SOSU og Teknisk Skole om
meritgivende brobygningsforløb
for elever i 10. klasse
Mulighed for
folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve
Nærmere oplysninger:
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside med oplæsning:
www.vrigsted-efterskole.dk

Nyt fra kredsene

Nordsjælland
Mandag den 7. april mødtes
fem forældre og formanden for
lokalforeningen, Jette Villumsen i Frivilligcenter Hillerød, til
det første møde i en nystartet
Netværksgruppe for forældre til
ordblinde børn. Lokalforeningen er flere gange blevet opfordret til at starte en sådan gruppe, fordi forældre til ordblinde
børn ofte mangler et sted, hvor
de kan henvende sig for at få en
snak om ordblindhed og høre,
hvad andre forældre i samme
situation har gjort, for at komme videre med deres problemer.
Vi håber på sigt at kunne få
en Netværksgruppe i alle de
kommuner, der er en del af
Ordblinde/Dysleksiforeningen
Nordsjælland.
Hvis du skulle være interesseret i at være med i en lokalgruppe, er du velkommen til at
henvende dig til Jette Villumsen.
Vi havde Caféaften den 21.
april og den 19. maj kl. 18.0020.00 i Frivilligcenter Hillerød.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 18. september kl.
19.30, så kommer konsulent Lis
Pöhler og fortæller om lovgivningen på folkeskoleområdet
med fokus på ordblindes rettigheder.

den, dog var punktet med de
nye vedtægter til drøftelse igen.
Der blev vedtaget at køre til
næste år, hvor vedtægterne da
skal søges at blive vedtaget.
Den 15. marts kl. 19.00 afholdt
vi medlemsmøde på Bornholms
Central Bibliotek Pingels Alle 1
Rønne. Ketty Fuglsbjerg fortalte om de ting biblioteket kan
tilbyde ordblinde, og andre svage læsere. Biblioteket var vært
ved en kop kaffe.
Tom West har deltaget i nogle stormøder med Bornholms
Hospital og med Bornholms
Regionskommune, hvor jeg fornyede tilbuddet og indsatsen for
at man skriver forståeligt ud til
brugerne.
De har begge fået »min«
anvisning om Læsevenlige Tekster og har takket derfor.

Roskilde
Den 9. april havde Roskilde
kredsen generalforsamling. Erik
K. Rasmussen gennemgik, i et
foredrag, de muligheder der er
for støtte til læsesvage og ordblinde elever i skolerne og i
ungdomsuddannelser.
Den 7. maj var Roskilde kredsen sammen med kredsene fra
Nordsjælland og København på
besøg på Hovedstadens Ordblindeskole. Kristian Svendsen
fortalte meget levende om de
muligheder, der ligger i programmet Dictus.

Ungdomsudvalget
Ungdomsudvalget har afholdt
møde om de unge ordblindes
erhvervsmuligheder. Erling
Thor Olsen og Peter Bislev fra
kredsen i Vestsjælland indledte

Bornholm
Den 10. marts mødtes bestyrelsen og ganske få andre til den
årlige generalforsamling i Ordblindeforeningen på Bornholm.
Generalforsamlingen forløb
uden de store ting på dagsor-

Fra venstre ses: Mathias Kragh, Thomas Friis Rasmussen, Esben Andersen, Michael
Pedersen, Morten Pedersen, Bo Westerlin og Peter Bislev. Stående fra venstre: Juliane
Christiansen og Erling Thor Olsen.
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Nyt fra kredsene

mødet med en gennemgang af
støttemulighederne på erhvervsuddannelserne. Efter en interessant debat blev det besluttet, at
udvalget skulle skrive et papir
til politikerne og faglærerne.
Papiret skulle fortælle, hvilke
ønsker og krav unge ordblinde
har for at gennemføre en
uddannelse. På en erhvervsuddannelse er de unge ofte overladt til selvstudie og selvindlæring.
Mathias Krag blev valgt til
udvalgsformand og Thomas
Friis Rasmussen blev næstformand. Næste møde afholdes i
Slagelse lørdag den 21. juni.
Interesserede unge, som har lidt
tid i overskud, kan stadig nå at
komme med. Man skal bare
henvende sig til en af de to formænd. Mathias har telefon 31
12 56 81 og Thomas har telefon
21 27 17 55.
EKR

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

En skole for ordblinde
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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

Annoncer

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

Erhvervs- og uddannelsesrettet
– især for ordblinde

Du bliver aldrig
den samme igen

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

Samarbejde med erhvervsuddannelserne ·
Studieforberedelse · Erhvervs- og
uddannelsespraktik · 90% går videre
til uddannelse og job
KICKSTART

The true story...

Personlig coaching · Vejledning og udvikling
af handlingsplan · Mentorordning
ISÆR FOR ORDBLINDE

Effektiv ordblindeundervisning ·
Læsecomputere med skrivestøtte
FAGHORISONT

Dansk · Matematik · It · Engelsk · Teater ·
Køkken · Design · Kørekort og mange flere
HØJSKOLEN

It overalt · Rummelige værelser · Eget bad
og toilet · 5 minutter fra IC-tog og bus
LANGE KURSER

10. august - 20. december 2008 (19 uger)
11. januar - 20. juni 2009 (23 uger)
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

