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Formanden har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Inden Folketinget går på sommerferie vedtager tinget, at FNs
handicapkonvention skal gælde i Danmark.
FN-konventionen handler om de handicappedes rettigheder.
I Danmark har vi i de senere år allerede i praksis arbejdet ud fra
konventionen. Men det er et stort og alvorligt og forpligtende
skridt, at Folketinget nu tilslutter sig konventionen.
Det betyder, at konventionen nu skal indarbejdes i al
lovgivning.
Et grundlæggende princip er, at mennesker med et handicap
skal have lige adgang til – f.eks. uddannelse og arbejdsliv. Det
er samfundet, der skal tilpasse sig, så mennesker med en
funktionsnedsættelse har adgang som alle andre. Dette gælder
altså også mennesker med et læse- og skrivehandicap – f.eks.
ordblinde.
Ordblindeforeningen vil i hele sit virke have FNkonventionen for øje i det praktiske og politiske arbejde, som
foreningen udfører. Vi vil tage forskellige interne
initiativer til at fremme viden om konventionen.
På det netop afholdte årsmøde besluttede
Ordblindeforeningen at ændre vedtægterne, så de
lever op til netop FNs handicapkonvention. Det
betyder, at foreningens formål har ændret sig – fra i
den gamle version, at skulle varetage
ordblinde/dyslektikeres interesser, til at formålet nu er,
at varetage interesser for mennesker med
ordblindhed/dysleksi.
Med denne lille ændring har foreningens formål flyttet
fokus, så mennesket ikke defineres ved sit handicap, men
derimod som et menneske med en specifik
funktionsnedsættelse.
§ 2 Foreningens formål er at varetage interesser for
mennesker med ordblindhed/dysleksi overfor myndigheder
og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel
anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til
vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/
dysleksi.

Hyggeligt årsmøde

Hyggeligt årsmøde
Ordblindeforeningens årsmøde blev igen i år et hyggeligt
og vellykket møde. De 45 delegerede, blev tanket op med ny viden
og et godt socialt samvær
Årsmødet blev indledt af en veloplagt Birgit Dilling Jandorf fra
Dansk Videnscenter for Ordblindhed: Birgit fortalte om DVOs opbygning og formål med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle
viden om ordblindhed. Videnscenteret har eksisteret siden 1994 og
har opnået mange gode resultater
og udgivet meget spændende materiale. De har bl.a. i år udgivet en
revideret udgave af bogen »Ordblindhed – en håndbog til forældre«. Ordblindeforeningen blev
opfordret til at være endnu mere
opmærksom på vores mulighed for
at presse det politiske system.
Formand Hans-Pauli Christiansen fremlage bestyrelsens beretning og kom blandt andet ind på
den store udvikling der er sket på
det nye sekretariat. Foreningen er
blevet styrket på alle punkter; bl.a.
børneområdet, kommunikationsområdet og på det nordiske samarbejde.
Kasserer Lars Sander fremlagde
regnskabet, som viste et lille overskud i stedet for et forventet underskud. Lars valgte at se det sådan, at
vi på trods af satsningen med personaleudvidelserne på kontoret,
ikke i år har været nød til at bruge
af formuen. Det betyder, at der er
»råd« til at se satsningen over en
længere tidsperiode end først antaget. Desværre har der været en til-

Stella Steengaard fremlage foreningens fremadrettede politiske visioner

bagegang i medlemstallet. Det kan
skyldes den økonomiske krise,
men det kan også skyldes den
manglende solidaritet i samfundet.
Når sekretariatslederen går på barsel vil der blive ansat to nye medarbejdere i flex-job. Den ene person skal have fokus på fundraising
og den anden skal have fokus på
medlemshvervning.
Stella Steengaard fremlage foreningens fremadrettede politiske
visioner. Hun opfordrede medlemmer ude i kredsene til at møde op
til de politiske debatter i forbindelse med kommunalvalget. Vi
skal stille spørgsmål til politikkerne om deres børnepolitik. Stella
lovede også at udarbejde en skabelon til et læserbrev, som kan hentes

ned fra vores hjemmeside og ved
nogle få omskrivninger kan tilpasses de lokale forhold.
De delegerede valgte tre nye folkevalgte til bestyrelsen: Michael
Pedersen, Mona Steiniche blev
valgt for to år og Thomas Friis
Rasmussen blev valgt til bestyrelsen for et år.
På det konstituerende møde
efter generalforsamlingen valgte
bestyrelsen fire medlemmer til Forretningsudvalget. Det blev Leif
Schultz Nielsen, Thomas Friis Rasmussen, Stella Steengaard og Maj
Mortensen.
Årsmødet blev således et værdigfuldt møde, der styrkede optimismen og troen på, at det nytter
noget, når vi står sammen.
EKR

·

Ordblinde Bladet 2 2009

5

Ordblindhed og dens psykiske konsekvenser

Ordblindhed og dens psykiske konsekvenser
FOTOS: ERIK RASMUSSEN

I marts blev der afholdt et kursus i Ordblindhed med specifikt fokus på de
sociale og psykiske konsekvenser. Ordblindeforeningens sekretariat havde
fået bevilliget en sum penge, så kurset var gratis for deltagerne.
Hver kreds kunne sende to medlemmer, som arbejder med frivillig
rådgivning i de lokale kredse
Formålet var først og fremmest at
opkvalificere vores rådgivning af
ordblinde og pårørende, men det
sociale samvær var også vigtigt.
Fredag aften startede med at foreningens børnerådgiver, Hans Henrik Roholm, gav en gennemgang af
lovgivningen på skoleområdet.
Hele lørdag og søndag underviste
psykolog Laila Boye fra Hovedstadens Ordblindeskole. Hun øste af
sin store erfaring og viden, med at
arbejde med ordblinde børn og
voksne.
Laila gennemgik på en meget
pædagogisk måde, hvordan følelser og tanker kan opstå og hun gav
en række eksempler på, hvordan
man pædagogisk og psykologisk
kan arbejde på at minimere de følelsesmæssige problemer, som ordblindhed kan medføre.
Det kan du læse mere om i den

6 Ordblinde Bladet 2 ·2009

artikel, der kommer på næste side.
Der blev også lagt vægt på erfaringsudveksling samt case-arbejde.
Deltagerne fik rig mulighed for at
give udtryk for deres holdninger i
gruppearbejdet og det sociale samvær var helt i top.

Der blev rørt
i gryderne
under kyndig
vejledning
af Lene

Med den store succes, det første
kursus havde, er der lagt op til
mange andre kurser og arrangementer. Det er bestemt foreningens
hensigt, at der frem over skal arrangeres mindst et kursus af denne
art hvert år.
EKR

Psykosociale følgevirkninger

Dysleksiens og dysfasiens

psykosociale følgevirkninger
af Laila Boye, Cand.psych., Hovedstadens Ordblindeskole

Laila Boye, Cand.psych.

I mit daglige arbejde som psykolog
på Hovedstadens Ordblindeskole,
kommer jeg i kontakt med ordblinde i alle aldre. Det overvejende
flertal af disse mennesker med ordblindhed udviser tegn på og/eller
fortæller om, at ordblindheden
også påvirker dem psykisk. Det
kan også være forældre til børn
med læsevanskeligheder, som fortæller om, hvordan deres barn
mere eller mindre har mistet livsmodet.
Konkret har jeg mødt børn, som
gav udtryk for, at de ikke havde
lyst til at leve mere. Heldigvis er
det de færreste, som kommer så
langt ud, men også de mere »normale« følelsesmæssige følger af
ordblindhed kan være en stor belastning i dagligdagen hjemme, i

skolen, på uddannelsesstedet, på
arbejdspladsen eller i kontakten
med jobcentret.
At være ordblind er ikke kun et
spørgsmål om at have besvær med
at læse, stave og skrive. Handicappet har også nogle talesproglige
samt nogle såkaldte psyko-sociale
følgevirkninger. Det sidste betyder,
at den ordblindes følelsesliv også
påvirkes.
I to artikler i Ordblindebladet vil
jeg forsøge at belyse, hvorfor det
ikke er muligt at holde funktionsnedsættelse (altså handicap) og følelsesliv adskilt fra hinanden. Men
først lidt om selve det sproglige
handicap:
Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som er af neurobiologisk oprindelse. Dysleksi er
kendetegnet ved vanskeligheder
med præcis og/eller automatiseret
ord-genkendelse og ved stave- og
afkodningsvanskeligheder. Disse
vanskeligheder skyldes problemer
med fonologisk forarbejdning.
Vanskelighederne er ofte uventede
set i forhold til andre kognitive og
indlæringsmæssige færdigheder.
Sekundære konsekvenser kan
være problemer med læseforståelse og nedsat læseerfaring, som
kan hindre vækst i ordforråd og
baggrundsviden. (Shaywitz, Shaywitz og DVO)

At dysleksien er af neurobiologisk
oprindelse betyder, at ordblindheden udspringer af den måde,
hvorpå hjernen arbejder i forbindelse med sproglige processer.
Indlæringsevne og kompetence
på specifikke områder som f.eks.
det sproglige er altså overvejende
biologisk betinget. Sprogfunktionen indeholder mange elementer,
men fremtræder umiddelbart som
en helhed. I en vis forstand bruger
vi hele hjernen, når vi taler, læser
og skriver; det er dog muligt at forbinde bestemte del- og forudsætningsfunktioner med afgrænsede
områder af hjernen. Den sprogdominante hemisfære (= hjernehalvdel) er sædvanligvis den venstre.
Én basal forudsætning for at
kunne udvikle et tale- og senere et
skriftsprog er evnen til at kunne
opfatte og forarbejde sproglyde –
lige fra et kunne sondre mellem
nærtliggende fonemer (sproglyde)
til at kunne få en helhed og mening
ud af dem. Grundlaget for at kunne
dette findes i antallet og arten af
nerveceller i tinningelappen på
venstre side, men der indgår også
aktiviteter i pandelapperne i forbindelse med sprogforståelse, sprogudtale og fonologisk opmærksomhed.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Psykosociale følgevirkninger

Dysleksi og sproglig
udvikling
Talesprog, læsning og skrivning
hænger altså tæt sammen, og for at
læseudviklingen kan begynde i 1.
klasse, skal en række »sproglige
byggesten« være på plads. Man
ved således i dag, at der hos børn,
som senere viser sig at være ordblinde, ofte allerede kan iagttages
symptomer på sproglig funktionsnedsættelse i førskolealderen. De
elementer, man især skal være opmærksom på er følgende:
I

For børn op til tre år drejer det
sig om taleperception (dvs. hvor
godt de opfatter, hvad der siges

I

I

til dem), det drejer sig om deres
udtryks middellængde, og det
drejer sig om talens distinkthed
(altså hvor klart og tydeligt de
formår at udtale ordene).
For børn mellem tre og fem år
drejer det sig om morfologiske
færdigheder (dvs. forståelse af
ordenes betydningsdele) samt
fonologiske færdigheder (dvs.
evnen til at skelne og udtale
sproglyde).
For børn mellem fem og syv år
drejer det sig om sproglig hukommelse, bogstavkendskab, talesproglig kompetence samt
hurtig benævnelse af ting og begreber (ordmobilisering).

Børn med en forsinket
sproglig udvikling vil ofte
ikke være særlig talende og
i heldigste fald bliver de
henvist til talepædagog,
fordi de ikke kan »tale rent«.
Børn med en forsinket sproglig udvikling vil ofte ikke være særlig talende og i heldigste fald bliver de
henvist til talepædagog, fordi de
ikke kan »tale rent«.
De forståelses- og udtryksvanskeligheder, som er blevet omtalt i

– 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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det foregående, kaldes også impressiv og ekspressiv dysfasi, og
erfaringsmæssigt er dysfasi og dysleksi tæt forbundet med hinanden.
Hos voksne ordblinde kan der derfor i mange tilfælde iagttages såkaldte dysfasirester – bl.a. i form
af besvær med at udtale sværere
ord, med lige at få fat i det ord,
man vil bruge, med at danne syntaktisk korrekte sætninger, med
auditiv korttidshukommelse mm.
Når folk taler om ordblindhed er
det meget ofte kun læsning og
stavning, de tænker på, men funktionsforstyrrelsen breder sig altså
ud over mange flere sprogfunktioner. Jeg oplever derfor hele tiden
ordblinde, eller forældre til dyslektiske børn fortælle, at deres egen
eller deres barns tidlige sprogudvikling var forsinket. Som regel
bevirker dette, at barnet finder
andre måder at udtrykke sig på.
F.eks. fortalte en mor til en niårig ordblind dreng for nylig, hvordan sønnen som lille ikke kunne
udtrykke, at han var sulten, men at
han i stedet hentede en gryde, så
der kunne blive lavet havregrød. I
familierne er man typisk indstillet
på at gøre alt, for at forstå barnet,
mens det f.eks. er mere udsat i børnehaven, hvor et barn, som ikke på
alderssvarende vis har magt over
sproget, ofte glider ud på et sidespor, når der f.eks. leges rollelege.
Voksne, velbegavede mennesker
kan også have så store udtryksvanskeligheder (ekspressive problemer) at det hæmmer dem voldsomt
i dagligdagen. Jeg var f.eks. i kontakt med en dyrlægestuderende,
som har meget svært ved at få udtrykt det, hun vil sige. Når hun
skulle til mundtlige eksaminer
uden en kort forberedelsestid forin-

Jeg oplever derfor hele
tiden ordblinde, eller
forældre til dyslektiske
børn fortælle, at deres egen
eller deres barns tidlige
sprogudvikling var
forsinket.
den, var hun lost, for selv om hun
vidste en masse om det faglige
emne, hun skulle tale om, blev
hendes sætninger fremført hakkende, stammende og med en opløst struktur, samtidig med at hun
til stadighed havde problemer med
at finde de ord frem, som hun ville
bruge. Vi kender alle den situation,
hvor vi ikke kan huske et bestemt
navn, men for denne studerendes
vedkommende var det et massivt
problem – også i forhold til helt almindelige ord.
Efter at jeg havde skrevet et brev
til studiestedet og også haft et møde
med dem, fik den studerende dispensation, så hun inden eksaminationen fik lov til at forberede sig i 20
min. – ikke på det rent faglige, men
på selve den mundtlige fremlæggelse: hvilke ord hun ville bruge og
hvordan hun ville strukturere den.

Dysleksi i forskellige
udviklingsfaser
I skolesituationen risikerer ordblinde børn at støde ind i en lang
række nederlag. Udviklingspsykologisk er det meget vigtigt for det
7-12-årige barn at opleve, at han
eller hun »duer«, er go’. Succes i
skolen er noget, som i høj grad er
med til at udvikle selvtillid og til at
styrke den selvværdsfølelse, som
barnet forhåbentlig allerede er i besiddelse af. – Men et barn, som har
haft udpræget dysfasi, vil ofte være
et barn, som føler sig usikker i sociale sammenhænge, hvor der
kommunikeres livligt. Et sådant
barn vil være ekstra sårbart i en
skoleklasse, hvor snakken går og
der er tryk på læseindlæringen.

I løbet af teenageårene er det
grundlæggende vigtigt at finde ud
af, hvem man er og hvad man kan
blive til. Det er i denne periode en
mere moden identitetsfølelse dannes og fremtidsplaner opstår.
Hvis læsningen langt fra er automatiseret, og man har store problemer med stavning og med at
formulere sig skriftligt – samtidig
med at man har besvær med de
andre sprogfag – og dette kædes
sammen med nogle allerede etablerede selvværds- og selvtillidsproblemer, så befinder den unge sig i
en vanskelig position. Nogle kan
reagere med en tilsyneladende ligegyldighed, men for de fleste ordblinde teenageres vedkommende,
går det dem rigtig meget på.
Mange bliver meget tilbageholdende, andre kæmper hårdt og indædt og er imponerede flittige. Er
det lykkedes dem at komme i gymnasiet, læser de ofte lektier i døgndrift og går således glip af et
normalt ungdomsliv.
Noget lignende gælder for
mange mennesker med ordblindhed på videregående uddannelser.
Her må der en særlig ihærdighed
til, for at komme igennem et studium, og det er min erfaring, at
noget sådant eksempelvis kan være
meget hårdt for et parforhold –
hvis den dyslektiske studerende da
har haft tid og overskud til at få
etableret et sådant.
Unge på erhvervsuddannelser er
ikke helt så bogligt pressede – men
alligevel nok til, at også de ofte er
belastede i uddannelsessituationen.
For begge grupper gælder det, at
de via SPS (it-hjælpemidler + læsepædagogisk studiestøtte) kan få

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

·

Ordblinde Bladet 2 2009

9

Psykosociale følgevirkninger

hjælp til et gennemføre deres uddannelse, og dette har da også bevirket, at flere og flere ordblinde
har fået kompetencegivende uddannelser. Men undervejs må de
kæmpe hårdt – både med studiestoffet i sig selv og med de indre
dæmoner, som udspringer af, at
deres selvværd og selvtillid har
nogle »huller«. Selv de uddannelsessøgende, som klarer sig godt
fagligt, har ofte en fornemmelse af,
at nederlagene lurer lige om hjørnet – en følelse eller reaktion, der
som regel allerede er grundlagt tidligt i skoleforløbet.

I løbet af teenageårene er
det grundlæggende vigtigt
at finde ud af, hvem man er
og hvad man kan blive til.
De mennesker med ordbllindhed, der i dag er voksne, har ofte
valgt beskæftigelse under hensyntagen til deres skriftsproglige handicap. Det betyder, at de mere er
gået i en praktisk retning og har
undgået uddannelse og jobs med
megen teori, læsning og skrivning.
Men også på denne type arbejdspladser trænger skrivekravene sig
på. Dette får en del ordblinde til at
frygte for deres job og på den
måde bliver dysleksien en kilde til
manglende social tryghed.
Nogle voksne ordblinde mister
deres mere praktisk orienterede
jobs på grund af skader, som forhindrer dem i at udføre kropsligt
arbejde. Jeg testede f.eks. for nylig
en kvinde, som havde arbejdet på
fabrik. Hun havde en rygskade, og
jobcentret ville sende hende i et re-
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valideringsforløb, som skulle resultere i kontorarbejde. Sagsbehandleren ville ikke tro på, at
kvinden var ordblind. Hun var
både ked af det og vred da hun
med tårer i øjnene sagde: »Skal
man hånes hele livet, fordi man er
ordblind?«

Afsluttende bemærkninger
Som det vil være fremgået af ovenstående, er et handicap ikke en
egenskab hos den, som er ramt af
handicappet, men derimod et forhold mellem den handicappede og
omgivelserne! De sociale og følelsesmæssige reaktioner, som ordblindheden resulterer i, skal altså
forstås i et samspilsperspektiv.
Men for at forstå problemet til
bunds – og ikke mindst for at
kunne gøre noget ved det – er det
også nødvendigt at beskæftige sig
med, hvad følelser er samt hvordan
de opstår og vedligeholdes. Og her
må hjernevidenskaben igen ind i
billedet.

De ordblinde, der i dag er
voksne, har ofte valgt
beskæftigelse under
hensyntagen til deres
skriftsproglige handicap.

I en artikel i næste ORDBLINDEBLAD vil jeg derfor skrive om
den hjernebiologiske baggrund for
følelser og tanker og derefter give
en række eksempler på, hvordan
man pædagogisk-psykologisk kan
arbejde på at minimere de følelsesmæssige problemer, som ordblindhed kan medføre.

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

Nota
(tidligere Danmarks
Blindebibliotek)
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: e17@e17.dk
www.nota.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
Mølledamsvej 6
5750 Ringe
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

Nem, nemmere, E17.dk

Nem, nemmere, E17.dk
Nota – tidligere Danmarks Blindebibliotek – er stolt over at kunne præsentere
den nye version af netbiblioteket e17.dk. Her er brugeren i centrum. Med kun
to klik, kan du nu finde og bestille tilgængelige bøger, og få dem sendt direkte
hjem til din postkasse. Nemmere. Hurtigere. Som du vil ha’ det.
Af: Naja Mottelson, Jeanne Nørreskov Karup & Lone Søgaard, projektleder E17

På det nye
E17 er omdrejningspunktet brugeren. Vi har
ønsket at
skabe en
hjemmeside,
hvor kun brugerens behov sætter
dagsordenen: Et netbibliotek, som
du vil have det.
Med udgangspunkt i brugernes
individuelle behov har vi lavet en
hjemmeside, hvis mål er at gøre
det let for brugere med særlige
behov at finde og bestille litteratur
i den tilgængelige materialetype,
de foretrækker.

Enkelheden som metode
Her er det forenende princip frem
for alt enkelhed: Et enkelt design
med enkle, korte tekster og en
enkel og ligetil bestillingsfunktion.
På det nye E17 bygger kommunikationen med brugeren på et ønske
om klarhed og venlighed, som kan
forstås af alle.

Tilgængelig hele vejen rundt
Tilgængelighed er en selvfølge på
det nye E17. Men nu er netbiblioteket ikke bare teknisk tilgængeligt, der er også tænkt tilgængelig-

hed i forbindelse med informationsstruktur, sprog og design. Så
den nye hjemmeside, du møder,
har nu også fået et nyt, tidssvarende og brugervenligt design.

til din adresse. To tryk på en knap,
og bogen er på vej. Ingen mellemmand, ingen indblanding, kun dig,
I
bogen og netbiblioteket.

To klik fra bruger til bog
På det nye netbibliotek er der én
ting, der forbliver, som det altid
har været: Via E17 kan du bestille
tilgængeligt materiale direkte hjem

Faktaboks:
E17’s målgrupper er:
Ordblinde,
synshandicappede og
andre, der på grund af
handicap har svært ved at
læse trykt tekst.

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

E17 giver brugere med
særlige behov adgang til
Nota’s (tidligere DBB’s)
14.800 digitale lydbøger
og over 2.400 e-bøger.
E17 er udviklet i et
samarbejde mellem Nota
og folkebibliotekerne, og
drives af Nota.

www.emmerskeefterskole.dk

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

Ordblindhed og test
Kan ordblinde have glæde af at blive testet? Det er et spørgsmål der ofte
diskuteres. I de seneste år er der fremkommet mange gode test, som
virkeligt kan afdække hver enkelt ordblinds skrive- og stavevanskeligheder
Det er meget individuelt, hvilke
stave- og læseproblemer den enkelte ordblinde har. Derfor er det
også vigtigt med gode test, men
det er også vigtigt at testresultatet
bliver fulgt op i den efterfølgende
undervisning. At teste for at teste
er naturligvis overflødig, og desværre findes der mange ligegyldige
undersøgelser og test sted, når en
ordblind en gang er testet ordblind,
er det for resten af livet. Den ordblinde kan forbedre sin læsning og
skrivning, men aldrig komme helt
af med ordblindheden.
Der findes et hav af test på markedet, og det kan være meget vanskeligt for ikke faguddannede
mennesker at få et overblik over de
mange former for test, derfor har
Ordblindebladet spurgt to meget
dygtige læsekonsulenter Kirsten
Eskildsen og Karin Erbo Jensen.
Kirsten Eskildsen, der er læsekonsulent på en skole i Vejle, fortæller at man kan dele prøverne op
i tre forskellige grupper: 1. Læsetesten er en klassetest, som kan tages fra 0.-7. klasse. 2. Stavetesten
kan anvendes af dansklæreren fra
2.-8. klasse og den 3. test er den
individuelle test, som kan anvendes
fra 4.-9. kl. Hver test for hver årgang har et navn – som f.eks. OS
64 og OS 120.
Det er vigtigt med en tidlig ind-
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sats. Allerede efter efterårsferien i
1. klasse skal elever, der udviser
læsevanskeligheder og sprogvanskeligheder på et kort læsekursus.
Hjælper det ikke med et læseløft,
kan det blive nødvendigt med en
individuel test af psykolog eller læsekonsulent i 2. klasse.
Forældrene kan også selv være
opmærksomme på barnets vanskeligheder. Har barnet svært ved at
huske sin fødselsdato, ugedagenes
eller månedernes navne. Kan barnet ikke huske lektierne, har det en
dårlig korttidshukommelse, så er
det en god idé at tale med klasselæreren.
Hvis barnet bliver testet ordblind er det vigtig, at der opstår et
godt samarbejde mellem forældre
og lærerne. Det kan i perioder
kræve daglig kontakt mellem parterne. Møder med forældrene om
barnets undervisning. Undervisning af forældrene om pc-hjælpemidler og forældrene kan tilbydes
at overvære undervisningen, da der
ellers let kan opstå misforståelser.
Karin Erbo Jensen, der har
været læsekonsulent i en stor Vestegnskommune i 25 år, fortæller, at
myndighederne skal indhente elevens og forældrenes tilladelse til at
teste elever med individuelle test,
og forældre og elever skal have adgang til at se og få gennemgået

prøveresultaterne. Man må ikke få
udleveret prøvematerialet, da det er
beskyttet. Testning er et tilbud.
Gennemført af en kyndig og veluddannet tester, kan det virkeligt
gavne en elev med vanskeligheder.
Vær derfor meget forsigtig med at
sige nej til pædagogisk testning,
hvis skolen anbefaler – eller tilbyder det.
Det tager lang tid at teste en enkelt elev med en individuel prøve.
Selve prøvetagningen tager i almindelighed 1-2 timer. Dertil kommer testerens tid med at rette
prøven, at opgøre resultater, at
skrive rapport over prøveiagttagelserne og medtage undervisningsforslag samt at fremlægge
rapporten for forældre og institution, så der kan arbejdes videre
med at forbedre elevernes læsefærdighed. Det er ikke ualmindeligt at
en sådan testning kræver mindst 10
arbejdstimer af testeren.
Tidligere var det almindeligt at
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) foretog testningen med
læseprøver. I dag er det meget mere
almindeligt, at testningen foretages
af lærere med efter/videreuddannelse til at teste med læseprøver.
De kaldes ofte testlærere, koordinerende lærere eller læsevejledere.
På Ordblindeinstituttet i Ballerup tilbydes en seks timers testning

FOTO: KEN QVIST JENSEN

ning
og en tre ugers observation. Det er
naturligvis meget grundige observationer, hvori der indgår testning.
Karin Erbo Jensen siger: »Som
erfaren prøvetager og underviser af
prøvetagere på utallige kurser
overalt i Danmark gennem de seneste 20 år, bekymrer det mig ofte,
hvor lidt vægt nogle skoler, institutioner, kommuner og regioner lægger på at få uddannet kvalificerede
testlærere. Når PPR i disse år
ændre arbejdsopgaver og beder
skolens testlærere om at teste, så
de i stedet kan arbejdet konsultativ,
kan jeg kun på det kraftigste opfordre til, at skolerne sørger for at få
uddannet testlærere, som kan teste
med indsigt og overblik. Som kender mange forskellige læsetest,
som kan tage dem korrekt, fordi de
er uddannet til det, som kan rette
prøverne korrekt og som kan fortolke prøveresultaterne, så der også
kommer forbedret læsefærdighed
ud af alle bestræbelserne.
Man bliver ikke bedre til læsning af at blive testet i læsning.
Men hvis eleven, forældre og lærerne benytter testene til at arbejde
med aspekter, som testen har afdækket, er der en stærk forbedret
mulighed for læseudvikling. Det
kræver professionalitet og fordybelse. Det kræver uddannelse og
tid. Så får vi kvalitet i læseundervisningen.«
EKR
Man bliver ikke bedre til læsning ved at
bliver testet, men hvis elev, lærer og
forældre benytter testene rigtigt, er der en
stærk forbedret mulighed for
læseudvikling.

Danmarks Blindebibliotek hedder nu Nota

Således kan alle, der på grund af
et dokumenteret handicap har
svært ved at læse trykt tekst, blive
meldt ind på Nota. Nota har mange
brugere og får hele tiden nye. Det
gælder indenfor alle brugergrupper.
En meget glædelig udvikling,
for Nota vil gerne give mere til
flere. Find Nota på nettet:
www.Nota.nu eller benyt netbiblioteket: www.e17.dk. For indmeldelse kontakt: Indmeldelse og
Abonnement, tlf. 39 27 44 44.

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

Danmarks Blindebibliotek, DBB,
har skiftet navn. Fra den første juni
2009 er navnet Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.
Baggrunden for navneskiftet er
det glædelige, at Nota ikke længere
er et bibliotek forbeholdt synshandicappede. Nota giver nemlig også
de ordblinde adgang til sine omfattende samlinger af bøger og tidsskrifter på lyd og andre alternative
læsemedier.

En skole for ordblinde

Nota

Danmarks
Blindebibliotek
heddernu
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Nordisk konference 2009

2009

Nordisk konference
På den forrige Nordiske konference på Færøerne blev det besluttet at den
næste Nordiske konference i 2009 skulle afholdes i Danmark. Allerede på
hjemturen fra Færøerne blev der nedsat et udvalg. Udvalgets formål var at
skabe en stor flot konference, som alle havde mulighed for at deltage i
Køge er et naturligt valg, da det
ligger meget centralt. Der går motorvej til byen både fra nord og
vest. Der går S-tog fra København
og Kastrup til centrum, og der sejler en båd fra Bornholm direkte til
byen. Dertil kommer, at Køge er en
af Danmarks smukkeste byer. De
brostensbelagte gader og idylliske
baggårde er bestemt en tur værd.
Åen snor sig gennem byen og forbinder skov og hav. Derfor var det
også let for arbejdsudvalget at
blive enige om Køge.
Torsdag d. 22. oktober
er der indkvartering for de gæster,
der ønsker at bo på Danhostel
Køge i alle fire dage. Der er reserveret 20 værelser.
Fredag den 23. oktober
afholdes den store konferencen.
Programmet vil være
følgende:
Marianne Jelved, tidligere økonomiminister, indleder med at fortælle om sit eget liv og sine holdninger til den danske skolepolitik
for ordblinde.
Fra Dansk Videnscenter for Ord-

blindhed kommer Mia Finnemann
og fortæller om god skoleundervisning for ordblinde.
Erling Thor Olsen og Peter Bislev
fortæller om »Unge ordblindes vej
fra skole til erhvervsuddannelser«.
Erik Arndal fra hjælpemiddelinstituttet i Århus vil fortælle om it og
erhverv – som bygger på hans Master opgave.

deltage i konferencen fredag den
23. oktober, koster det 340 kroner
for kaffe og frokost og alle foredragene.
Tilmelding kan ske til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Kløverprisvej 10b, 2650
Hvidovre, Danmark.
Telefon 36 75 10 88.
E-mail: kontor@ordblind.org.

Lørdag den 24. oktober
er der møde mellem de nordiske
repræsentanter og andre interesserede. For de pårørende vil der bliver arrangerede rundvisning i den
smukke by Køge.

På udvalgets vegne

Søndag den 25. oktober
vil der inden hjemrejsen søndag eftermiddag, blive arrangeret en udflugt i det naturskønne område
omkring Køge. Turen vil gå til
Køge Ås, Gammel Kjøgegaard,
hvor der er Danmarks største samlinger af rododendron, og til
Grundtvigs grav, hvor der vil blive
fortalt om den gamle digters liv.
Ønsker du at deltage i mødet i alle
fire dage koster det 1.995 kroner
for kost og logi. Ønsker du kun at

EKR

Mangler du en gaveidé

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
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KLO

Kultur og Litteratur
Orientering for
læsehandicappede...
er en landsdækkende og ukommerciel organisation, som på årsbasis
producerer ca. 400 faglitterære lydbogstitler og foretager over 2500 gratis
udlån. Dette er, efter alt at dømme, kun er en brøkdel af det materiale, der
reelt er behov for, og organisationens lånere tæller derfor både private, skoler,
og utallige uddannelsesinstitutioner.
Organisationens formål er, at tilbyde syns- og læsehandicappede
adgang til læsestof, han eller hun
måtte have brug for, på lige fod
med andre, uden at skulle give afkald på evt. uddannelsestilbud

grundet begrænsede muligheder
for anvendelse af konventionelt undervisningsmateriale. KLO søger
således i stigende omfang at udfylde de huller, som lignende organisationer i landet ikke kan klare.

Sdr. Feldings Efterskole
Sdr. Feldings Efterskole
Skolen, hvor fælles
indsats skaber tryghed
og personlig styrke
www.sdrfeldingefterskole.dk

Vi er en efterskole for normalt begavede
ordblinde elever.
Besøg os og få en snak om,
hvordan ordblinde elever kan få en god undervisning
og en positiv oplevelse ved at tage et år
eller to på efterskole

Sdr. Feldingvej 32 • 7280 Sdr. Felding • Tlf. 97 19 89 00
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Overordnet set drives organisationen af en bestyrelse bestående
af fem medlemmer, men i det daglige er det kontorleder Mette Hansen, som i samarbejde med de
frivillige på kontoret i Vejen – Jylland, trækker i trådene og sørger
for at skaffe midler til at drive det
omfattende specialbibliotek. Rundt
om i landet sidder så yderligere 25
indlæsere, som på frivillig basis
indlæser de bøger, der efterspørges
fra både nye og gamle lånere. Biblioteket er alsidigt og dækker over
alt lige fra erindringsbøger og lokalhistorie, til fysik/kemi og astronomi på højt plan.
Tidligere blev alle titler indlæst
på bånd, men i dag gør organisationen en massiv indsats for at modernisere både arbejdsmetoder og
arbejdsgange, og nye bøger bliver
således indlæst som mp3 filer og
lagt på cd. Ydermere arbejdes der
intenst på snarest at få en ny hjemmeside op og stå, således at det i
fremtiden bliver muligt at downloade titlerne direkte til egen pc.
KLO har daglig træffetid på
tlf.: 75 36 31 78 mellem 8.30 og
kl. 14.00, og kan desuden kontaktes via e-mail: klo@klo.dk.
Bogbestillinger og ønsker om
indlæsning kan fremsendes via
hjemmesiden på www.klo.dk.

Fitnessinstruktør med E-learning

Trodsede ordblindhed og blev

fitnessinstruktør
med E-learning

Af Caroline Aamann

Undervisning på Internettet, også kaldet E-learning, er blevet en populær
og effektiv måde at tage kurser og uddannelser på, da det er meget fleksibelt
og for mange mere overskueligt. Nogle af fordelene ved denne form for
undervisning og læring er, at pensum bliver læst højt, så du kan gennemgå
pensummet derhjemme, når det passer dig, og at du kan tage undervisningen
helt i dit eget tempo
At Work Skolen har gennem flere
år tilbudt undervisning som E-learning, med en kombination af tale,
tekst og billeder, og derudover er
der opgaver, øvelser og quizzer,
som kan laves løbende. Kombinationen af disse mange muligheder
gør, at du hele tiden har mulighed
for at teste din forståelse for
emnet. Hvis emnet ikke helt sidder
fast, så har du muligheden for at
tage undervisningen igen og igen.
Det at kunne sidde hjemme i
fred og ro og gentage modulerne så
mange gange man har lyst, gør at
det er muligt, at tage en uddannelse også selv om man har svært
ved f.eks. at læse. Et rigtig godt
eksempel herpå er Claus Sloth.
Claus er ordblind, men har netop
afsluttet uddannelsen som fitnessinstruktør med meget imponerende og flotte resultater.

Claus Sloth,
fitnessinstruktør fortæller:
»Jeg valgte uddannelsen som fitnessinstruktør, og da fitness har
været min store interesse i mange
år, var det min drøm at komme til
at arbejde med det fuldtids.
Jeg søgte efter uddannelser som
fitnessinstruktør på nettet og fandt
der At Work. Det der gjorde, at jeg
valgte At Work var hovedsagligt, at
jeg havde mulighed for at læse
anatomi og fysiologi på nettet som
E-learning.
Det faglige niveau er højt, men
det, at jeg kunne tage det via Elearning, har hjulpet mig meget.
Jeg er ordblind og dermed har
svært ved at læse og skrive, men Elearning har hjulpet mig rigtig godt
til at gennemføre uddannelsen, og
få et rigtig godt slutresultat.
Med E-learning kan man høre

Nu kan du modtage undervisning hjemme,
lige når det passer dig. Det har Claus
Sloth gjort, og er blevet fitnessinstruktør
ved hjælp af E-learning.

undervisningen så mange gange
man vil, og det at der er øvelser og
opgaver til afsnittene gør, at man
kan teste sin viden. Det at læse uddannelsen via E-learning gør også
uddannelsen meget fleksibel, da
\\\
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Fitnessinstruktør med E-learning

man på den måde kan passe det ind
i en ellers travl hverdag. Så er det
kun den praktiske fitnessundervisning, man skal af sted efter.
Jeg har her meget kort efter endt
uddannelse fået fuldtidsjob i et fitnesscenter. Jeg føler mig rigtig
godt rustet til, at komme ud og lave
programmer til andre. Jeg har selvfølgelig meget erfaring med mig
fra egen træning, men uddannelsen
har givet mig et rigtig godt kendskab til anatomien.
Anatomien er rigtig fed at have
med, da det giver mig mulighed for
at lave programmer, der tager hensyn til den enkelte og så giver det
mig også god mulighed for at være

kreativ i forbindelse med programlægningen.
Jeg vil til hver en tid anbefale
denne uddannelse til andre. Jeg er
ikke selv færdig med at tage uddannelser hos At Work, det næste
bliver uddannelsen til Personlig
Træner og uddannelsen som Slankekonsulent som jeg naturligvis
skal læse som E-learning«.
Du kan på www.net.atwork.dk
se, hvad du kan læse af uddannelser og kurser på Internettet på At
Work Skolen, og du kan på
brochure@atwork.dk eller på telefon 44 48 61 00 bestille en gratis
I
brochure.


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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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

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER

Er du 14-18 år ordblind
– eller har du læse-skrivevanskeligheder
– skulle du prøve et efterskoleophold.

IT-hjælpemidler er en integreret del
i alt i skolens hverdag og aktiviteter
Mange dansktimer på små hold
Alle folkeskolens fag tilbydes i
8. – 10. klasse
Mange valgfag og liniefag fx kreativt
værksted, idrætsfag, friluftsliv, spring,
science, førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, musical
Mulighed for folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve
og 10. klasse med udvidet brobygning med
meritgivende fag i samarbejde med
Handelsskole, SOSU og Teknisk Skole
Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside:
www.vrigsted-efterskole.dk

EDA

Den europæiske
ordblinde/dysleksiforening

EDA
EDA (European Dyslexia Association) er den europæiske ordblinde/
dysleksi forening. Foreningen har
som overordnet formål, at skabe
bedre vilkår for mennesker med
dysleksi i Europa. Der er meget
store forskelle på de Europæiske
lande, når det handler om holdninger til og behandling af mennesker
med dysleksi. Lige fra mange og
lovfæstede rettigheder til en benægtelse af problemets eksistens.
En stor del af foreningens arbejde
kommer derfor til at handle om information og formidling. Der er
meget lidt fælleseuropæisk jura, så
vilkårene i de enkelte lande afhænger mest af de nationale regler og
love.
Foreningens bestyrelse er alle
frivillige, som er valgt på EDAs
generalforsamling og støttet af
deres nationale foreninger. Foreningen har ikke noget kontor, så
alt foreningens praktiske arbejde
skal gennemføres som frivillige
aktiviteter. Det sætter relativt
stramme grænser for hvad vi kan
overkomme.
Foreningen har hjemsted i Belgien. Oprindeligt med det udgangspunkt, at det er her EU’s

organisationer hører til. Så må det
være et godt sted for en europæisk
forening at være. Det har så siden
vist sig at være noget af en udfordring. På grund af ændringer i Belgisk lovgivning, skal foreningens
vedtægter tilrettes. Det har vi arbejdet med i to år, da det dels skal
foregå på fransk og dels skal overholde nogle meget komplicerede
formaliteter. Vi har desuden den
udfordring, at de gamle vedtægter
havde meget stramme regler for
vedtægtsændring, som også skal
overholdes. Det betyder, at man let
kommer til at bruge utroligt mange
kræfter på noget, som egentlig
burde være en banalitet. Men vi
kæmper.
Når det handler om formidling,
så er det meget positivt, at det i det
forgangne år er lykkedes for EDA,
dels at blive fuldt medlem af EDF
(European Disability Forum), den
Europæiske handicaporganisation,
og dels at blive accepteret af UNESCO som det de kalder »NGO in
official relations with UNESCO«.
Det er positivt, at foreningen på
denne måde er blevet accepteret
som europæisk repræsentant for
ordblinde. Det giver bedre mulig-

hed for at blive hørt i de enkelte
lande og selvfølgelig også i de europæiske politiske organer. Det er
endnu ganske nyt, så konkret
hvilke muligheder der følger med,
skal vi som bestyrelse for EDA til
at finde ud af.

III. flersproget dysleksi
konference
Konferencer er en måde at arbejde
med formidling. EDA er gået i
samarbejde med KHBO (Catholic
University College BrugesOstende. Department og Speech,
Language and Audiology), som er
en højere læreranstalt i Brügge,
Belgien, med det formål, at gennemføre EDA’s 3. flersprogede
konference om dysleksi og dyskalkuli. Planlægningen er netop indledt og konferencen bliver afviklet
i slutningen af april 2010. Oplysninger kan findes på følgende
hjemmeside: http://khbo.be/edakhbo-dyslexiaconference. Konferencen er også åben for såvel
danske deltagere som for danske
forskere eller undervisere, som har
noget på hjertet.
Lars Sander
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Hvad er RoboBraille?

Ordblindeinstituttet
tilbyder

Hvad er RoboBraille?
RoboBraille er en e-mail tjeneste,
som kan oversætte dine dokumenter til syntetisk tale (Mp3-fil) eller
punktskrift. Oversættelsen sker automatisk og typisk tager det 2-3
minutter, fra du sender dit dokument, til du får oversættelsen retur.
Alle dokumenter bliver behandlet fortroligt og bliver automatisk

slettet, når din oversættelse er færdig. Det er gratis for privatpersoner
at bruge RoboBraille. Virksomheder, institutioner o. lign. kan bruge
RoboBraille mod køb af en licensaftale.
Du kan læse mere på hjemmesiden: www.robobraille.org og under
afsnittet: Jeg er ordblind.

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.
Vi har 95 elever i fuld
skolegang på 3.-10.
klassetrin fordelt på 12
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
28. oktober 2009 kl. 19.00.
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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ScanDis hjælper Ordblindeforeningens medlemmer

ScanDis
hjælper Ordblindeforeningens medlemmer
De sidste mange år har der været et samarbejde mellem ScanDis og Ordblindeforeningen
Den 22. november 2008 var deltagere fra følgende kredse på kursus
med ScanDis – Fyn, Nordjylland,
Nordsjælland, Midtsjælland (tidl.
Roskilde) og Storkøbenhavn og
City. – Den 19. januar 2009 var
kreds Bornholm med ved et fællesarrangement hos Kommunikations
Centret Bornholm.
Disse kredse har fået programpakken stillet til rådighed og har
nu mulighed for at benytte ViTal
pakken fra ScanDis på hver tre
computere.
Med i pakken fra ScanDis følger
fem sprog, Dansk, Engelsk, Tysk,
Fransk og Spansk – programpakken
kan opdateres løbende fra ScanDis
hjemmeside, dette er gratis.
Alle kredse i Ordblindeforeningen får nu stillet ViTal pakken fra
ScanDis gratis til rådighed, det betyder, at vi nu også har mulighed
for at introducere nye medlemmer
for ViTal pakken.

dette gratis tilbud fra ScanDis, skal
en til to repræsentanter fra hver
kreds aftale et møde med ScanDis.
På et sådan møde vil I få en gennemgang af programmerne samt
andre tekniske informationer. I vil
derfor blive kredens »superbruger«
på ViTal pakken.

Efter kurset sendes programpakken til kredsens udvalgte.
Medlemmerne af Ordblindeforeningen kan derved blive opdateret
på klubaftner, interne arrangementer, it-cafe’er og eksterne arrangementer.
EKR

G
G

G

G

En efterskole på Als for
normaltbegavede unge,
der har svært ved at
læse og stave, og som
har lyst til at komme på
efterskole for at lære
mere!

G

G

8., 9. og 10. klasse
Mulighed for at aflægge
Folkeskolens Afgangsprøve i
alle fag
Mange dansk- og matematiktimer på mindre hold
Valgfag: drama, musik,
udeliv, skoleavis, billedkunst, trædrejning, smedie,
rollespil, m.m.
Idræt: kajakroning, surf,
rappelling, fodbold, volley,
cykelcross og meget andet
Fællesøvelser og oplevelser
med emneuger og skolerejser i Danmark eller udlandet

ViTal pakken består af
hjælper med oplæsning
af tekst på computeren,
oplæsning på Internettet
m.m.
ViseOrd hjælper de der skal have
skrevet e-mail, jobansøgninger, breve m.m.
ViTex
hjælper med oplæsning
af trykt tekst
For at få mulighed for at benytte
ViTal

Efterskolen Strand
på Danebod
Færgevej 5, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74422160
info@efterskolenstrand.dk
www.efterskolenstrand.dk
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Annoncer

Bliv medlem af Ordblindeforeningen i Danmark
Hvad vi kan tilbyde:
I Medlemsbladet »Ordblindebladet«
I Vejledning og rådgivning
I Organisatorisk fællesskab
I Tilbud om kurser og foredrag
I Rettigheder om uddannelse
I Information om computer
I Information om lydbøger og letlæst litteratur
I Pædagogiske programmer, regler og rettigheder

For elever med læseog stavevanskeligheder
N
N
N
N

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

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

Har du læse og stavevanskeligheder - så er vi skolen,
der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• Små niveaudelte hold i dansk,
matematik og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• 10. klasses meritgivende
brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

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

Hjælp til at skrive bøger

Hjælp
til
private
med at
skrive
bøger

JB Historie er et nyt firma,
der hjælper private med at
skrive bøger om deres liv
og interesser. Missionen er
at bringe den »almindelige« danskers tanker og
interesser ud til et bredere
publikum.
Firmaet hjælper med
skrivningen, ved at læse
korrektur og rette sprog og
stavning til, så teksten kan
bliver til en rigtig bog.
Bogen kan også baseres på
interviews, hvis forfatteren
ikke kan skrive, på grund
af et handicap, f.eks. ordblindhed.
Læs mere om firmaet,
priser og dine muligheder
på: www.jbhistorie.dk.

·
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Er jeg ordblind?

Anmeldelser

Er jeg ordblind?

– jamen,
jeg kan da godt se ordene!
Der er udkommet en cd-rom,
som primært henvender sig til
børn og deres klassekammerater. Cd-rommen forklarer på en ligefrem
måde, hvad det vil
sige at være ordblind. En række
børn og unge
mennesker fortæller om deres egne
erfaringer med at
være ordblind. Der er
også mange andre nyttige oplysninger, f.eks. om
it-støtte.
Cd-rommen er produceret
af firmaet »Nyt Mod – på at
læse og skrive« og støttet af
midler fra Sygekassernes
Helsefond og Lærerstandens
Brandforsikring. Cd-rommen
sælges for 65 kr.
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Læs mere på: www.nyt-mod.dk

Læsevanskeligheder og it

Læsevanskeligheder og it
Denne bog i den gule serie er
skrevet af seminarielektor
Helga Hansen. På de 55 sider
får forfatteren på en meget let
tilgængelig måde beskrevet
og forklaret, hvilke faktorer,
der spiller ind i læse- og
skrive processer. Yderligere
gennemgås, hvilke it-programmer, der findes på markedet og hvad de kan
anvendes til og i hvilke situationer.
Alt i alt er dette en bog,
som giver et rigtig godt overblik i, hvad den gode undervisning for ordblinde elever
kan betyde. Bogen viser ligeledes, at der ikke skal så
meget til for at lave en god og
kvalificeret undervisning, der
inkluderer it-hjælpemidler.
Den første halvdel af bogen
byder på en enkelt indføring i
sproglig opmærksom, læse/skriveprocesser og it-programmer. Den sidste halvdel
af bogen byder på konkrete
og detaljerede bud på undervisning. Der er tre eksempler
på elever fra henholdsvis ind-

skoling,
mellemtrin
og udskoling. Det er
let tilgængelige og yderst ukomplicerede
undervisningsforslag, som
mange lærere vil kunne benytte sig af.
I bogens introduktion beskrives, hvorledes kommunerne på forskellig vis
håndterer indkøb og administration af it-programmer til
elever med særlige behov.
Helga Hansens tese er, at hvis

de rette it-hjælpemidler er
tilstede, så flytter fokus sig
fra det elevorienterede til i
højere grad at fokusere på
organiseringen af den gode
undervisning.
Juliane Øhlenschlæger
Helga Hansen:
Læsevanskeligheder og it
Kr. 138,- inkl. moms
Bestilles via
www.laesepaed.dk
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Nyt fra kredsene

Redigeret af EKR

Bornholm
Ordblinde/Dysleksiforeningen
Bornholm har holdt generalforsamling den 17. marts 2009 på »Værftet« i Allinge med efterfølgende
spisning. Der var genvalg på næsten alle poster så bestyrelsen ser
nu således ud.
Formand Tom West, Sølunden 4,
3700 Rønne, tlf. 56 95 00 07. Fax.
56 95 27 07, mobil 21 21 4304. Email: tom.west.bornholm@mail.dk
Næstformand Mikael Møller,
Gudhjemvej 91, 3760 Gudhjem,
tlf. 56 48 60 06. E-mail:
gudhjemvej91@gudhjem.nu
Kasserer Bjarne Egelykke, Aasbakken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48
39 97, mobil 29 72 39 97 E-mail:
bjarne.egelykke@aasbakken.dk
Sekretær Susanne Johansen,
Langelinie 27, 3700 Rønne, tlf. 56
95 14 34, mobil 51 90 14 99.
E-mail: susanne@webhome.dk
Best. medlem Inger Egelykke,
Aasbakken 9, 3770 Allinge, tlf. 56
48 39 97. E-mail:
inger.egelykke@aasbakken.dk
Best. medlem Peter Eriksson,
Gartnervangen 44, 3700 Rønne.
Mobil tlf. 51 36 86 79
Best. Medlem Susanne Johansen, Langelinie 27, 3700 Rønne,
tlf. 56 95 14 34, mobil 51 90 14
99. E-mail: susanne@webhome.dk
1. suppleant Tor Larsen, Kirkepladsen 16. 1sal tv., 3700 Rønne
tlf. 35 11 16 47, mobil 21 47 16
64. E-mail: torws@city.dk
2. suppleant Thomas Nielsen,
Kirkestræde 3 B 3770 Allinge,
mobil. 43 43 00 33. E-mail:
scooby_doo_145@hotmail.com
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3. suppleant Henrik Vensild,
Storegade 29, 3700 Rønne, tlf. 56
95 41 91. E-mail:
h.vensild@mail.dk
Revisor Maud West
Revisor supp Pia Jørgensen,
Lille Madsegade 104, 3700 Rønne
tlf. 51 94 45 08. E-mail:
plj@hund.dk

Midtsjælland
På generalforsamlingen blev det
vedtaget at ændre navnet for kredsen. Ordet Roskilde udgår. Nu hedder kredsen Ordblindeforeningen/
Dysleksiforeningen Midtsjælland.
Foreningen har fået nye mødelokaler i det nye Frivilligcenter Roskilde, Frederiksborgvej 2, 4000
Roskilde. Her afholdes det næste
bestyrelsesmøde torsdag den 10.
september 2009 kl. 19.00.
Kommende arrangementer:
Sundhedsdagen i Roskilde afholdes den 29. august. Kl. 10.0014.00. Midtsjællands kreds deltager med en bod, som vi har gjort
de sidste tre år. Alle er naturligvis
velkommen til at besøge os denne
dag.
Den 27. oktober kl.17.45-21.30
har Flemming Damgaard Larsen
inviteret Midtsjælland til en rundvisning på Christiansborg. Nærmere oplysningen fås i Ord-nyt,
som udsendes i uge 33. Skulle der
være medlemmer fra andre kreds,
som har lyst til at deltage kan man
tilmelde sig hos formanden, Esben
Andersen.

Nordsjælland
På bestyrelsesmødet den 21. april

mødtes den nye bestyrelse for første gang. Der er to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter.
Vi er meget glade for de nye medlemmer i bestyrelsen og ser frem
til et godt og aktivt samarbejde.
Næste års aktiviteter er nu næsten på plads. Vi fortsætter med
it-caféaftenerne og forældrerådgivning tre gange i efteråret og tre
gange i foråret. Efterårsaftenerne
er den 07.09.09, 05.10.09 og den
02.11.09. Alle medlemmer, der
kunne have brug for at få vejledning i it-spørgsmål er velkomne,
både når det drejer sig om tekniske
spørgsmål og vejledning i brug af
programmer. Man er også velkommen til at få en samtale med en af
de forældre, der er aktive i forældrenetværksgruppen, og som sidder klar til at svare på spørgsmål
eller blot lægge »øre« til, hvis det
er det, der er behov for.
Vi håber at kunne afholde et
medlemsmøde i efteråret med psykolog Laila Boye fra Hovedstadens
Ordblindeskole. Vi vil gerne have
hende til at fortælle om »Ordblindhedens Konsekvenser«. I hører
nærmere.
Vi har også planer om at fortsætte med vores Familieundervisning i CDOrd 6. Hvis I er
interesserede, kan I sende en mail
til j.villumsen@privat.dk eller
ringe på telefon 48 26 95 13. Vi
opretter 1 hold, når vi har fem familier med børn, der har fået en itrygsæk eller bruger CDOrd 6, og
hvor forældre og børn har et behov
for at lære at bruge programmet
sammen.

Annoncer

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

Erhvervs- og uddannelsesrettet
– især for ordblinde

Du bliver aldrig
den samme igen

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

EGU-skoleforløb · Brobygning til erhvervsuddannelserne · Danskprøve 2 og 3 for
fremmedsprogede · Samarbejde med teknisk
skole, SoSu m.fl. · 90 % går videre til uddannelse og job · It overalt
KICKSTART

The true story...

Trygge og faste rammer · Personlig coaching ·
Vejledning og handlingsplaner · Lektiehjælp
ISÆR FOR ORDBLINDE

Effektiv ordblindeundervisning ·
Læsecomputere med skrivestøtte
FAGHORISONT

Dansk · Dansk som 2. sprog · Matematik ·
It · Engelsk · Teater · Køkken · Design ·
Kørekort og mange flere
LANGE KURSER

Forår: 23 uger
Efterår: 19 uger
FINANSIERINGSMULIGHEDER

EGU · Integrationsloven · Skolens fond
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