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»Når livet gør ondt«
Billedet på forsiden er fra en maleriudstilling i Holbæk. Susanne Dalum har gennem flere år malet billeder, der fortæller om livet som ordblind og psykisk
syg. Mange kender Susanne fra hendes dybe, men
humoristiske foredrag om livet som ordblind.
Det er redaktionens hensigt at bringe nogle fotografier af hendes malerier i de næste numre af Ordblindebladet, men de kan også ses hver torsdag fra
klokken 17-18 samt søndag klokken 11-12, eller efter
aftale i det gamle skibsværft på Holbæk havn. Billederne kan købes hos Susanne og indtægterne går til
»Susanne Dalum Fonden«, hvor unge kan søge støtte
til uddannelse.

Redaktionen ■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Sekretariatet
Kløverprisvej 10b · 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 10 88 · Fax: 36 38 85 84
E-mail: kontor@ordblind.org
Åbent mandag til fredag fra 10.00 til 15.00
Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk
Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder
sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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Forældre betaler test

Forældre betaler test
I gamle dage gemte eleverne sig, når de opdagede, at de ikke
kunne lære at læse lige så hurtigt som klassekammeraterne.
Hver gang læreren stillede et spørgsmål dukkede eleven sig.
Eleven udviklede hurtig »en gemme væk« strategi. Sådan er
det heldigvis ikke længere.
Elever og forældre stiller krav til skolen. Eleverne vil ikke
gemmes væk fra undervisningen. Men desværre er der stadig skoler, som nægter at lade eleven teste for ordblindhed.
Der er forældre og elever, der må vente i flere år på en test.
Derfor er der flere og flere forældre, som selv betaler tusindvis af kroner for at få undersøgt deres børn for ordblindhed.
Hans-Pauli Christiansen,
formand for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblindeinstituttet i Ballerup får et stigende antal henvendelser fra fortvivlede forældre. Det koster cirka 5.700 kroner
for en test, og så er der ingen garanti for at skolen tager den
alvorligt. Det burde være kommunerne der betaler, når al
undervisning i Danmark er gratis.
Det lille private firma »Nyt Mod« tester også børn for ordblindhed, og de kan bekræfte tendensen. De har allerede i år
testet 20 børn, hvoraf de 18 var ordblinde. Mange af de børn
de møder, har i skolen bare fået at vide, at de skulle tage sig
sammen. Børn, der ikke lære at læse, kommer hurtig bag
efter i alle fag, og så mister de hurtig selvtilliden.
Det er skolerne i den enkelte kommune, der har ansvaret for,
at børnene får det rette tilbud. Forældrene kan kræve, at der
bliver lavet en test, hvis de mener at deres barn er ordblind.
Men det er vigtigt, at kravet sendes skriftligt til skolens
ledelse.
Mange kommuner har i disse år en stram økonomi, derfor
har de ikke investeret nok i skolerne. Skolerne er fanget i
kontrol, regulering, lovændringer og spareplaner. I nogle
kommuner bliver specialundervisningen derfor sorteper.
I Ordblindeforeningen vil vi gøre alt for at undgå dette. Vi
forsøger at påvirke politikerne. Vi har meget dygtige rådgivere stående parat til at hjælpe den enkelte familie.
Tekst af LT og EKR
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Problemet med manglende
specialundervisning
I februar afgjorde højesteret en principiel sag, om hvorvidt et forældrepar skal
have erstatning. Deres ordblinde søn er aldrig blevet testet for ordblindhed i
folkeskolen og han har derfor aldrig fået den rigtige specialundervisning. Derfor
sendte forældrene deres søn på en ordblindeefterskole. Et ophold der kostede
60.000 kroner. Højesteret afgjorde, at de ikke skulle have erstatning på trods af
folkeskoleloven er ganske klar

Ifølge folkeskolelovens § 3, stk.
2, skal der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand til børn, hvis udvikling
kræver særlig hensyntagen eller
støtte. Undervisningsministeren
fastsætter regler herom.
I den gældende bekendtgørelse
om specialundervisning og anden
socialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 537 af 6. oktober
1990) er blandt andet fastsat:
§ 1 indeholder nærmere bestemmelser om specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand i
børnehaveklasser og folkeskolens
1.-10. klasse. Specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden
for rammerne af den almindelige
undervisning
Ordblindeforeningen har som
nævnt tidligere skrevet til landspolitikere og undervisningsudvalget, at der er kommuner, der ikke
overholder disse bestemmelser i
folkeskolen. Det svar vi får er blot:
»at det er ulovligt« eller som Ulla
Tørnes sagde, da hun var undervisningsminister: »Folkeskoleloven er klokkeklar«. Hvad kan

de ordblinde så bruge det til, når
Højesteret siger det modsatte.
Problemets rod ligger ikke i
folkeskolen, men hos de kommunale politikere. Kommunerne
har på dette område selvstyre og
kan bestemme, hvad deres skattekroner skal bruges til. Lokalpolitikerne kan pålægge en skoleinspektør, hvor mange penge, der
skal bruges på specialundervisning. Selvom en psykolog peger
på et bestemt antal timer til den
enkelte elev, så kan skolelederen
altid afgøre, om det skal udløse
disse timer.
Karina Thøgersen skrev i det
sidste Ordblindeblad i et meget
fint indlæg: »vi ved alle, at it-hjælpemidler koster penge. Det er den
enkelte folkeskole, som skal betale
it-rygsækken, eller forældrene, og
vi ved alle at folkeskoler er økonomisk trængt. Det er paradoksalt at
unge ordblinde, i ungdomsuddannelser, med lethed kan få bevilget
en it-rygsæk via SU-Styrelsen.
Der burde være samme vilkår
for ordblinde i folkeskolen. Det
er i grundskolen grundviden skal
tilegnes«.
Landspolitikerne vil blive
afkrævet en løsning på dette

problem. De udsteder fine love,
uden at finde pengene. De må erkende at der ikke er afsat ressourcer nok i kommunerne.
Ordblindeforeningen vil sammen med familierne kæmpe for,
at der bliver gjort noget ved dette
problem. Som det fremgår af andre
artikler her i bladet, så er der familier, der har kæmpet i mange år for
at opnå den naturlige ret, at deres
børn lærer at læse.

EKR ■
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Kampen for specialundervisning

Kampen for
specialundervisning
I ti år har familien Helle og Klaus Raunborg kæmpet for at få erstatning for den
manglende specialundervisning i folkeskolen. Familien har klaget til Fjends Kommune,
Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og Statsamt Nordjylland. De har
vundet sagen ved Vestre Landsret, men den 12. februar blev sagen tabt ved
Højesteret. Deres lange kamp mod retfærdighed fortæller de om her
Da Rasmus kom i 2. klasse bliver
familien kontaktet af klasselæreren, fordi han ikke kunne følge
med i skolen. Familien er meget
tilfreds med at skolen gør noget,
for de frygtede, at det var noget
familiemæssigt, som havde ødelagt
Rasmus’ koncentration. Den første
psykolog tog en del test, og konklusionen var, at Rasmus er velbegavet. Han scorer det antal point

som svarer til hans alder. Derefter
tager en læsekonsulent nogle prøver og familien bliver tilkaldt til en
samtale. Ved samtalen bliver Helle
bedt om at gøre rede for fødslens
forløb. Familien får ingen orientering om, hvad der skal ske med
Rasmus, og de næste år bevilliges
ingen ekstra undervisning.

Klaus og Helle Raunborg
med sønnen Rasmus i midten.
(Foto: Erik K. Rasmussen)
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Rasmus og familien bliver kontaktet af 8 forskellige psykologer.
Ingen af dem laver en egentlig test
for at se om Rasmus er ordblind.
Rasmus modtager ingen kvalificeret ordblindeundervisning, men
bliver sat til at læse i Søren og
Mette bøger. Da Rasmus kommer
i 5. kl. spørger Helle læsekonsulenten, om ikke hendes søn kan
få nogle let læselige bøger, som

Kampen for specialundervisning

har et indhold der svarer til hans
alder og interesse. Læsekonsulenten svar er: »Nu må mor lære at
forstå, at Rasmus aldrig lærer at
læse«. Desværre findes der stadig
negative fagfolk, som taler ned til
forældrene. Forældrenes ønske om
at deres børn lærer at læse er fuldt
berettiget. Også dengang fandtes der let læselige bøger for alle
aldersklasser.
Rasmus bliver nu henvist til en
skole for hjerneskadede og svagt
begavede børn. Da familien kender skolen, siger de straks nej tak
til tilbuddet. Men psykologerne
fastholder at Rasmus er hjerneskadet, og når han og familien
ikke vil tage imod tilbuddet, sker
der ikke mere i sagen. Familien
og lærerne på skolen er enige om,
at Rasmus ikke er hjerneskadet.
Rasmus har nogle indlæringsvanskeligheder, og han har svært ved
at omsætte bogstaver til lyd og
omvendt.
De næste par år bliver der ved
med at komme psykologer til
Rasmus. De spørger hele tiden
familien om »Hvad er Rasmus da
for en dreng?« og de kommer med
alle mulige og umulige forslag til
familien, om hvordan familien skal
opdrage drengen. Et af forslagene
går ud på at Rasmus skal sidde
med hovedet ind i væggen, for
Rasmus kan ikke koncentrere sig,
siger psykologerne.
Hvad er årsag og hvad er virkning? Det er jo klart, at han ikke
kan koncentrere sig, når han ikke
kan følge med i teksten. Psykologerne bliver ved med at hænge fast
i symptomerne og får aldrig fat i
årsagen til Rasmus’ uro.
På intet tidspunkt bliver han testet for ordblindhed, og kommunen
har aldrig anerkendt, at han er ordblind. I landsretten blev der også
spurgt, om der var lavet en test om
Rasmus var ordblind. Viborg kommune måtte erkende, at det var der
ikke. PPR. fra Fjends Kommune
(som var den ansvarlige kommune
inden sammenlægningen med

Viborg) måtte erkende, at der ikke
er testet for ordblindhed.
I Vestre landsretten i Viborg gør
sagkundskaben ved Carsten Elbro
og Kirsten Jacobsen opmærksom
på, at der ikke forligger nogen test
for ordblindhed. Det er en væsentlig årsag til, at Vestre Landsret
dømmer Viborg kommune til at
betale erstatning på 60.000 kr.,
som forældrene har betalt for et
ophold på en ordblindeefterskole.
Efter 7. kl. kommer Rasmus på
en anden kommuneskole, og der er
en læsekonsulent, som anbefaler
familien at sende Rasmus på en
ordblindeefterskole. Hun kan, ud
fra hvad hun har hørt fra lærerne
konstatere, at Rasmus er ordblind.
I 9. klasse kommer Rasmus på
efterskole. Her hører familien for
første gang, at der er kommuner,
der betaler for et efterskoleophold,
når det er dem, der henviser til
ordblindeefterskole. Men Fjends
Kommunen fastholder, at det var

familiens eget valg. De kunne bare
blive i folkeskolen. Familien har
været igennem 7 forskellige klagenævn, og de har fået ret mange steder. Til sidst endte det i statsamtet
Nordjylland. Der blev sagen henlagt, fordi de retsregler, der gælder
på området, var meget svage.
Politikerne og den daværende
undervisningsminister Ulla Tørnes
udtalte dengang: »Nej. Folkeskoleloven er krystal klar. Kommunerne er forpligtigede til at give
specialundervisning«.
I 10 år har familien kæmpet for
at få opfyldt folkeskoleloven. »Vi
håber ikke vores kamp skal være
forgæves, og vi vil gerne opfordre
til, at I, de ansvarlige politikere
hurtigst muligt kommer i arbejdstøjet og får lavet en lovgivning
man kan være bekendt over for de
elever, der har særlige behov. Vi
synes ikke samfundet har råd til at
lade være«.
Interview EKR ■

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

Ordblindebladet 2 · 2010

7

Årsmødet 2010

Årsmødet

2010

Foreningens Årsmødet den 8. maj 2010 blev afviklet på en god måde af den
valgte dirigent Charlotte Vincentz Petersen fra 3F Odense GOPS. Der blev
valgt dygtige folk på alle poster, så de delegerede kan styrke optimismen og
troen på, at det nytter noget, når vi står sammen

Årsmødet blev indledt med en veloplagt foredragsholder, Karl-Åge
Andreasen, tidligere skoleleder for
Ordblindeinstituttet. Foredraget
handlede om folkeskolens nationale tests generelt og med særligt
fokus på dansk/læsning. Karl-Åge
viste blandt andet demotesten på
undervisningsministeriets hjemmeside, og eksempler på elever
som har gennemført den nationale
test. Der blev også vist eksempler
på den tilbagemelding, som sker til
læreren, eleven, forældrene, skolen
og kommunens skolevæsen.
Karl-Åges Andreasens meget
fine præsentation lægges på foreningens hjemmeside.
Beretning
Formanden Hans-Pauli Christiansen fremlagde bestyrelsens beretning, som også lå i en trykt udgave
og offentliggjort i sidste Ordblindeblad. Hans-Pauli supplerede
beretningen med følgende:
I året har foreningen været aktiv
i rådgivningen af forældre. HansHenrik Roholm har varetaget rådgivningen. Nu er Stella Steengaard
ansat og Karl-Åge Andreasen har
tilbudt at yde børnerådgivning som
frivillig.
Frit skolevalg byder fortsat på
udfordringer. Det frie skolevalg
gælder alle elever – også elever
med ordblindhed.
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Formanden refererede til en sag,
hvor forældre havde svært ved at
komme igennem i forhold til frit
skolevalg til Ordblindeinstituttet.
Forældrene havde sammen med
Ordblindeforeningens formand
foretræde for folketingets uddannelsesudvalg. Her kom ønsker fra
uddannelsesudvalget om forslag
til fagbeskrivelse for ordblindeundervisning. Den er udarbejdet
sammen med Karl-Åge Andreasen
og sendt til undervisningsminister
Bertel Haarder, som anerkendte
udfordringen, men ønskede at gøre
det anderledes. Uddannelsesudvalget har valgt at følge sagen videre
til folketinget. Ordblindeforeningen har kontakt til Marianne Jelved, som vil bringe fagbeskrivelsen for ordblindeundervisning ind
i folketinget.

Regnskab
Kasserer Lars Sander fremlagde
regnskabet, som viste et lille underskud på 100.000 kroner i stedet
for forventet underskud på 300.000
kroner. Samlede aktiver er på godt
2 millioner kroner. Likvide midler:
Vi har en relativ stor pengestrøm
gennem foreningen.
Valg
På årsmødet blev Erik K. Rasmussen, Midtsjællands kreds genvalgt
som næstformand og Sanne Nielsen, Østjyllands kreds blev valgt
som ny kasserer.
De delegerede valgte tre nye
folkevalgte til bestyrelsen: Thomas
Friis Rasmussen, Nordsjælland og
Rolf S. Nielsen, Midtsjælland, blev
valgt for 2 år og Kaj Andersen,
Vestjylland, blev valgt for et år.
På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
valgte bestyrelsen 3 personer til
forretningsudvalget: Thomas Friis
Rasmussen, Nordsjælland, Bent
Johannsen, København og Rasmus
Lerbak, Østjylland.

EKR ■

Sanne Nielsen, Østjyllands kreds, blev
valgt til ny kasserer for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Foto: Erik K. Rasmussen

Årsmødet 2010

Der var mødt 54 deltagere
til foreningens årsmøde
Foto: Erik K. Rasmussen

Formand Hans-Pauli Christiansen takker her foreningens
afgående kasserer, Lars Sander, for hans store arbejde
Foto: Erik K. Rasmussen

Karl-Åge Andreasen, tidligere skoleleder på Ordblinde
instituttet i Ballerup, åbnede
årsmødet med et foredrag om
de nationale test i folkeskolen
Foto: Erik K. Rasmussen

Ordblindebladet 2 · 2010

9

Ordblind på universitetet

Ordblind på universitetet
De skal kende
mig som Anita
Anita Hylke Østerdal
mener, at hun og andre
dyslektikere har ansvar
for at informere om deres
handicap. Ellers kommer
man aldrig fordomme om
dumhed og dovenskab til
livs, mener den speciale
studerende på Aarhus Uni
versitet. Fordomme, som
hun selv har været ramt af
Det er chokket, hun husker bedst.
Chokket og vreden. Selv om hun
godt ved, at der ikke er noget som
helst at skamme sig over. Men da
hun sidder over for de fire andre
studerende fra hendes læsegruppe
og får at vide, at de ikke har lyst
til at gå til eksamen sammen med
hende, at de ikke stoler på hendes
evner, så er det alligevel skam, der
kommer krybende.
En lille vrede sniger sig næsten umærkeligt ind i Anita Hylke
Østerdals stemme, da hun fortæller
om episoden, som fandt sted for
fem år siden. Hun var lige startet
på en uddannelse i æstetik og
kultur på Aarhus Universitet, og
læsegrupperne var blevet sat sammen af underviseren fra starten.
Da gruppen skulle lære hinanden at kende, valgte Anita at
fortælle, at hun er dyslektiker –
ordblind – men at de sandsynligvis
aldrig ville opdage det, fordi hun
har en række hjælpemidler, der
hjælper hende med arbejdet.
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»Men noget gik helt i hårdknude«, fortæller hun. Kort efter indkalder de andre gruppemedlemmer
hende til møde. »De sagde, at de
havde talt om mig, da jeg var gået
hjem efter et læsegruppemøde, og
at de var blevet enige om, at de var
usikre på min faglighed. De syntes
ikke, at jeg gjorde det godt nok«.
De blev dog enige om at prøve
at fortsætte, men Anita kunne
mærke, at deres konstante fokus på
hendes præstationer gjorde hende
usikker.
Den ubehagelige mobning
Nogle uger senere konfronterer de
hende igen. I en foyer på universitetet. I fuld offentlighed. Her
fortæller de hende, at de ikke vil
til eksamen med hende. Hun skal
ikke trække deres karakterer ned.
Anita er chokeret. Det samme er
en medstuderende, som overhører snakken. Hun inviterer fluks
Anita med i sin læsegruppe, og her
går det meget bedre. Men: »Det
er ikke rart at blive set på som det
sorte får, og det er rigtig ubehageligt at blive udsat for mobning
på universitetet«, siger Anita, som
hverken i folkeskolen eller på hf
har oplevet noget lignende.
Oplevelsen betyder, at hun i dag
sørger for, at folk kender hende
som Anita, før de får at vide, at hun
har dysleksi. »Når de først kender
mig, er reaktionen en helt anden.
Ofte siger de: Det havde vi slet ikke
troet. Og så spørger de om, hvad
det betyder«, fortæller Anita, som
varmt anbefaler andre studerende at
gøre det på samme måde.
»Der er stadig så meget tabu
omkring dyslektikere. Ordblinde er nogen, der er dovne eller
dumme – eller allerværst: dovne

og dumme«, siger den specialestuderende på informationsvidenskab,
som mener, at dyslektiske studerende har et ansvar for at nedbryde
fordomme.
Hjælp til struktur
Anita selv har næsten altid vidst, at
hun havde et problem med at læse
og skrive. Men til gengæld var hun
skrap til at formulere sig mundtligt, så det var først, da hun kom
på hf, at en lærer foreslog hende at
blive testet.
»Det var en kæmpe lettelse, da
jeg fik resultatet. Selvfølgelig var
det også lidt svært at få at vide,
at jeg har dysleksi, men mest var
det en lettelse at finde ud af, at jeg
altså netop ikke er hverken doven
eller dum, selv om det tager mig
meget lang tid at læse en tekst, og
selv om mine skriftlige karakterer ikke var ret gode«. Diagnosen
betød, at en række hjælpemuligheder åbenbarede sig. Anita fik en
it-startpakke, hun fik adgang til
en læsepædagog, og hun fik ekstra
tid til eksamen. Hendes karakterer
steg eksplosivt, og fra ikke at ane,
hvordan hendes fremtid skulle se
ud, var der pludselig frit valg på
alle studie-hylder.
»Det var vildt! Jeg fik lov til at
skinne lidt, og mine karakterer gav
mig mulighed for at tænke kreativt, når jeg tænkte på fremtiden«.
Om et halvt år er hun så færdig. Så
skal der søges job. Og Anita Hylke
Østerdal har for længst besluttet,
at der ikke kommer til at stå et ord
om dysleksi i hendes ansøgninger.
»De skal først lære mig lidt at kende gennem en samtale. Så fortæller
jeg det. De skal først lære mig at
kende som Anita med en uddannelse i informationsvidenskab.

Ordblind på universitetet

Der er mange,
der har gjort
det før dig
For Kasper Ditlevsen var
det lidt en åbenbaring at
komme i kontakt med Råd
givnings- og Støttecentret
på Aarhus Universitet. Her
fik han at vide, at hans
ordblindhed ikke bør stå i
vejen for hans drømme –
så pludselig lå verden åben
Hun havde selv haft en ordblind
lærer i gymnasiet. Og hun kendte
andre ordblinde, der underviste
både i gymnasiet og på universitetet. Kasper Ditlevsen lyttede til
hvert et ord. »Jeg var begyndt at
tænke over, hvorfor jeg egentlig
skulle læse på universitetet, hvis
jeg alligevel ikke kunne få et job
bagefter.
Jeg drømte om at blive gymnasielærer, men havde opgivet det,
for hvordan kan man være lærer,
hvis man har lidt svært ved at læse
og skrive«, siger den 24-årige studerende i historie og samfundsfag.
»Mette fik mig til at holde fast i,
at man sagtens kan få et fedt studieliv og arbejde, selv om man er
ordblind. At ordblinde akademikere
bliver værdsat af arbejdsgiverne.
Og så understregede hun, at det er
vigtigt også at lave andet end at studere«, fortæller han om sin kontaktperson, Mette Schmidt, fra Rådgivnings- og Støttecentret under
Aarhus Universitet. Et sted, hvor
han havnede ved lidt af et tilfælde.

han gerne ville læse videre. Han
vidste også, at det ville blive hårdt,
for han var vant til, at tekster, som
kammeraterne skimmede på et
øjeblik, kunne tage ham halve og
hele timer at komme igennem. Og
når han endelig nåede slutningen,
var det ofte, at han ikke havde fået
fat i hele meningen, fordi hjernen
var optaget af at få sammenhæng i
de mange bogstaver.
Men Kasper var parat til en
hård tørn. Da han i rus-ugen hørte
et foredrag fra en ansat i Rådgivnings- og Støttecentret, som
fortalte om dysleksi, og at man
kunne blive testet for det – og ikke
mindst kunne få redskaber, der
kunne gøre studietiden nemmere,
overvejede han imidlertid at lade
sig teste.
»Men det er jo også lidt tabubelagt, det der med ordblindhed, så
det tog lige nogle måneder, inden
jeg gik derop«, siger Kasper med
et skævt smil.
Til sidst tog han mod til sig. Og
testen viste, at han har dysleksi.
Samtidig fik han en god snak med
Mette Schmidt, der stod for hans
test. Det var her, det gik op for
ham, at man godt kan få det fede
job, selv om man er dyslektiker.
»Det var helt vildt heldigt, at jeg
havnede hos hende. Det har reddet
mig på mange måder«, understreger Kasper, som i dag er overflyttet til Københavns Universitet

for at afslutte sine studier og for
at være tættere på sit hverv som
næstformand i DM Studerende.
Brug for rollemodeller
Kasper valgte hurtigt, at han vil
fortælle sine medstuderende om
sit lille handicap. I hvert fald i de
tilfælde, hvor det er nødvendigt, at
de kender til det. Kasper er færdig med studiet om et par år. Og
drømmen om at blive gymnasielærer er intakt. Den er dog blevet
suppleret med en tanke om måske
at blive politisk medarbejder i et
ministerium.
I dag ved Kasper nemlig, at der
er så gode hjælpemidler til ordblinde, at det ikke er det, der skal
holde ham tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig vil han gerne være
rollemodel for andre studerende.
»Kunstnere er rigtig gode til at
stå frem og fortælle, at de er ordblinde. Det er næste en kvalitet«,
siger han med et grin. »I den akademiske verden er det helt modsat.
Der bliver virkelig ikke talt højt
om det, og det vil jeg gerne være
med til at gøre noget ved. Der
mangler nogle rollemodeller og
nogle mennesker, der vil fortælle
om deres erfaringer. Ellers bliver
dysleksi ved at være et tabu«, mener Kasper Ditlevsen.
Af Mette Engell Friis
fra DMstud.bladet oktober 2009 ■

Tog mod til sig
Kasper kom nemlig let på universitetet. Hans karakterer fra gymnasiet var fine. De mundtlige dog
væsentligt bedre end de skriftlige.
Og Kasper vidste med sig selv, at
Ordblindebladet 2 · 2010
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Det er redaktionens hensigt at bringe en ny serie fra forskellige
ordblindeefterskoler. I den første artikelserie er det elever fra St. Andst
Ordblindeefterskole, der fortæller om deres ophold på efterskolen

Deres dansklærer Charlotte
Graunslund fortæller: »Jeg har
ikke rettet i det, andet end – så det
er forståeligt. De har brugt CDord, mens de har skrevet det«.
Af Anne
Jeg bliv opdaget i 3 kl. at jeg var
ordblind, jeg har gået til noget der
hedder speciel klasse. Da jeg gik
i 4 kl., på et halv år på kursus får
ordblinde, med 3 andre elever,
så var jeg næsten niveau med de
andre. Da jeg kom tilbage til min
gamle skole, gik det ned af bakke

igen, indtil jeg kom på St. Andst
efterskole, fik jeg mere selvtillid,
mange flere venner.
Det er en fordel at vi ikke var så
mange i klassen, som man er i folkeskolen, så få man hjælp og lære
mere. Men det er selvtillid der er
det vigtigste for at lære noget.
Af Linn
I første klasse kom jeg i en lille
gruppe med 3 andre elever med
læsevanskeligheder, det gjorde
jeg helt til 3 klasse, at jeg var
ordblind. Jeg fik en computer af

kommunen med cd ord 3, jeg fik
en skanner bind, som jeg brugt til
matematik, jeg fik også en skanner
som kunne skanne bøger ind, det
tog en halv krig at skanne bøgerne ind. Nogle gange skannede
den det ikke rigtigt ind så det var
svært at forstå. Da kom jeg bagefter med lektier. Jeg fortalte de
andre i klassen at jeg var ordblind,
så de viste hvad det er for noget at
være ordblind. Hver anden onsdag
underviste jeg elevers forældre
om cd ord. Så begyndte jeg at
tage nogle piller som hed IQ og de

Elevfortællinger fra St. Andst Ordblindeefterskole

skulle hjælpe mig med, at hjernen
med at arbejde hurtigt. Så kig
jeg til en terapeut. Så ved nogle
lydprøver fandt hun ud af at min
venstre og højre hjerne ikke kunne
arbejdet sammen.
Der fik jeg en stor trækasse som
jeg skulle sidde på. Som ... og spillede mærkeligt musik, og imens
sad min mor med nogle kort med
nogle ord på. Det skulle hjælper
mig at huske orden på kortere og
nu kan jeg dem uden ad.
Skolen var interesseret i ordblinde så jeg skulle igennem masser af
prøver får at se hvor meget jeg har
rykket mig.
I 7 klasse følte jeg at jeg ikke
lærte noget, jeg synes at hele året
var spildt væk: Det var meningen
at jeg skulle gå på efterskole i 9.
klasse men tog derhen i 8. klassen, det var jeg glad for, fordi jeg
fik mere selvtillid og opbakning af
de andre elever, og jeg fandt ud af
at jeg ikke var dum som jeg gik og
troede jeg var, jeg bruger cd ord
til alt nu, jeg kan beder forholde
mig til at være ordblind en da jeg
gik i folkeskolen der følte jeg mig
anderledes end de andre. Jeg er
blevet beder til at læse fordi jeg
bruger cd ord meget mere end jeg
gjorde i skolen end at skanne det
ind hele tiden. Jeg har ført (red.:
fået) nogle lære der gider og sætte
sig ind i ordblindhed.
Af Eva
I 3 klasse kom jeg tre gange om
ugen i en specie klasse og det
gjorde jeg til 5. klasse også kom
jeg i specie klasse igen fordi de
fandt ud af jeg ikke var god nok til
at gå i en almindelig klasse, Og det
gjorde jeg to gange om ugen. Og
så i 7. klasse begyndte jeg at gå til
motorik, hvor jeg fik en opgaver
som jeg skulle lave når jeg kom
hjem sammen med mine forældre.
Den ene opgave jeg fik var at jeg
skulle ligge mig på ryggen og
kigge op på en bold med ord på
som jeg skulle følge med mit
ene øje fordi jeg sprang over

ord når jeg læste, og det gjorde jeg
i et år. Og det hjalp rigtig meget.
Mine forældre kiggede på efterskoler også fandt vi St. Andst. Mit år
på efterskolen var rigtig godt, fordi
vi ikke er så mange i klassen og
fordi jeg bruger cd ord nu. Det har
jeg aldrig kendt før.
Af Stefan
Hvornår fandt du ud
af om du var ordblind?
I 0. klasse. i første klasse blev jeg
taget ind i en spical klasse. Og der
var jeg i to år, jeg var i en prøveklasse i to år, hvor jeg havde noget
ekster dansk. I 4 klasse flyttede jeg
fra byen.
Hvordan var det så
at gå på de nye skole ?
Jeg blev mobbet med min ordblindhed. fordi jeg ikke fik lektier for,
det kunne de andre ikke forstå og
de syndes det var urimligt. Dem
det gik sammen med mig blev også
mobbet så de fladte fra med tiden.
Jeg har gået der op til 6. klasse
hvor jeg så flyttede skole igen.
Næste skole: der var en i klassen der bestemte, over alle i klassen. Han syndes jeg var i en nørd
fordi jeg holdte mig i bagrunden,
fordi jeg blev mobbet på de andre
skoler jeg har gået på, derfor var
det meget svært og åbne op overfor andre og tro de ville noget godt
for mig.

Jeg blev også mobbet af min
dansk hjælpe lære, hun sagde at jeg
aldrig blev til noget, råbte af mig.
til sidst fik jeg for meget, stoppede
med at ha hende som min hjælpe
lære.
Hvordan er det så
at gå her på Efterskolen?
Det første år. Jeg var meget glad
for livet på efterskole de første
stykke tid. Med så da vi rigtig kom
ind i hverdagen blev det mere og
mere det samme, som jeg havde
oplevet på de andre skoler. Jeg blev
meget indafvendt og holdte mig
meget for mig selv. Men jeg blev
enig med lærene og mine forældre
om at jeg gerne ville prøve et år til.
Jeg havde ikke rigtigt flyttet mig
fagligt det førdte år.
Det andet år, på efterskolen. I
starten var jeg rimlig meget nede,
jeg kunne slet ikke åbne mig, jeg
sad der hele dagen. Bare inde på
mit værelse fordi det var rigtig
svært for mig at prøve og åbne op
fordi jeg var bange for endnu et nederlag. Men til sidst fik jeg mig til
at gå ud fra værelset og kom rigtig
godt i snak med nogle der var første
års elever. Det hjalp mig også rigtig
meget fagligt, at få nogle venner
som ikke syndes jeg var en nørd
eller underlig. Jeg har enda fået en
kæreste som støtter mig meget. Så
alt i alt er jeg både blevet gladere og
har også rykket mig fagligt.
■
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Ordblindhed er ingen hindring,

men en udfordring
Jeg har altid holdt meget af dyr.
Dengang jeg var lille, boede jeg
nærmest inde i Zoologisk Have.
Jeg var så heldig at have en farmor
og en farfar, som havde tid til at
tage der ind hver dag. Men det
stoppede selvfølgelig, da jeg skulle
starte i folkeskolen, men min interesse for dyrene stoppede aldrig.
Jeg har aldrig været god i skolen, så jeg vidste godt, at jeg aldrig
ville kunne få de gode karakterer
til eksamenerne, så jeg skiftede
min store drøm om at blive dyrlæge ud med at blive dyrepasser.
Jeg søgte ind på Roskilde Tekniske Skole i august 2007 og tog
grundforløbet til dyrepasseruddannelsen. Grundforløbet var færdigt
lige op til julen 2007, og jeg skulle
til at finde en praktikplads, men
jeg kunne ikke finde nogen, som
havde brug for en elev.
Heldigvis for mig har jeg nogle
forældre, der ikke vil have, at deres børn bare sidder derhjemme i
hverdagen. Min mor sørgede for,
at jeg havde arbejde, imens min far
prøvede at overtale mig til at tage
en videregående uddannelse.
Jeg startede på VUC Lyngby
august 2008, hvor jeg skulle tage
mine HF-uddannelse. Jeg tror, at
det var min første uge, hvor de
begyndte at teste alle i min klasse
for at se, hvor gode folk var til
stavning og grammatik. Et par
uger efter trak min daværende engelsklærer mig til siden og spurgte,
om jeg var ordblind. Jeg svarede,
at det var jeg ikke, da jeg mente, at
så havde jeg nok fået det at vide i
folkeskolen.
Min engelsklærer fik arrangeret en test for mig, og det viste sig
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så, at jeg var ordblind, dog kun i
mild grad. Hende, der testede mig
fortalte mig også, at jeg nok havde
lært mig selv det meste af det, jeg
kunne.
Efter at jeg havde fået at vide, at
jeg var ordblind, gik jeg nærmest
i baglås. En ting var, at jeg altid
havde brugt det som en undskyldning, hvis jeg fik at vide, at jeg
havde stavet et ord forkert på MSN
(Messenger). Men det var noget
helt andet at være det.
Jeg kendte ingen i min omgangskreds, som var ordblind, så jeg
følte lidt, at jeg var alene med det.
Samme aften skulle jeg passe en
handicappet dreng, som nærmest
er min lillebror. Jeg fortalte ham,
om det, »nu var jeg også handicappet«. Jeg tror, at det var første gang
på hele dagen, at jeg grinte. Det
lettede, men kun for en tid.
Et par dage efter sad jeg til en
time, og pludselig kom følelsen tilbage. De næste 3 fredage pjækkede
jeg fra fysik, da jeg ikke følte, at
jeg var god nok til at kunne klare
faget og få en god nok karakter.
En dag sad mine forældre og
min fars moster og spiste sammen,
og selvfølgelig skulle nyheden
frem, jeg var ordblind. Jeg kan huske, at jeg blev flov og havde mest
af alt lyst til at gå. Men så fortalte
min fars moster, at hendes ældste
søn også var ordblind. Det kunne
jeg ikke forstå, for han havde en
super uddannelse, og havde studeret i udlandet og det hele og var
endt i et super godt job.
Ugen efter, at jeg havde opdaget
det, begyndte jeg at snakke med
min bedste veninde om det. Det
viste sig, at hun også var ordblind.

Tina Binder Andersen

Jeg kunne ikke tro det, og hende
havde jeg kendt i to år og havde aldrig tænkt på, at hun havde været
ordblind.
Derefter begyndte jeg igen at
bruge det, at jeg var ordblind som
en undskyldning for ikke at læse
lektier osv. Denne vane hjalp min
bedste veninde mig også af med.
Hun viste mig, at det at være ordblind ikke er nogle undskyldning.
Det er en udfordring lige som alt
andet her i livet.
Mine ordblindelærere har været
en klar støtte igennem dette store
chok, det som 18-årig at få at vide,
at man er ordblind. Jeg følte i hvert
fald, at systemet havde svigtet mig.
Til sommer 2010 får jeg min
studenterhue, og jeg kan lukke et
kapitel i mit liv. Forhåbentlig får
jeg så gode karakter, at jeg kan
komme ind på Landbrughøjskolen
og studere til dyrlæge, som igen er
blevet mit fremtidsønske.
Venlig hilsen
Tina Binder Andersen ■
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Gode grunde til at
blive medlem af Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
2

	Foreningen har brug for din støtte – så vi kan hjælpe dig.
	Foreningen ønsker at blive stærkere, til gavn for de mange
ordblinde.

3

Foreningen har repræsentanter i alle af landets kommuner.

4

	Foreningen kan tilbyde rådgivning til børn og voksne, der er
ordblinde.

5

	Foreningen anbefaler at begynde en egentlig ordblindeunder
visning så tidligt som muligt.

6

	Foreningen har møder rundt i landet, hvor du kan blive
orienteret om, det at være ordblind.

7

	Foreningen kan orientere dig om dine rettigheder og
muligheder.

1

8

Foreningens møder kan give råd og vejledning.

9

Foreningen giver støtte til dig for at du kan få en større viden.

10

Foreningen hjælp dig til at få et bedre selvværd.
udgiver 4 blade om året skrevet til ordblinde og
andre, der interesserer sig for emnet, med artikler og nyheder
om ordblindhed.

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder
IT-hjælpemidler er en
integreret del i alt i skolens
hverdag og aktiviteter

Valgfag 3 timer:

11 	Foreningen

12 	Som

medlem af ordblindeforeningen kan du benytte dig af
foreningens medlemstilbud.

Valgfag:

Ønsker du at blive medlem og støtte dig selv og de ca. 5%, der i
Danmark er ordblinde. Du kan indmelde dig via vores hjemmeside
www.ordblindeforeningen.dk eller ringe til os på telefon 3675 1088.
Er du medlem og skaffer et nyt medlem, vil du få Ordblindeforening
ens emblem i sølv, værdi 150 kroner, som bliver tilsendt dig som
gave – vælg mellem halsvedhæng, slipsenål eller reversnål. Ring til
os på telefon 36 75 10 88 eller skriv på kontor@ordbind.org og fortæl
os det nye medlems navn, adresse, telefon og evt. e-mailadresse.

www.vrigsted-efterskole.dk

Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
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Faglighed i
specialskoler og
specialklasser
74% af eleverne i specialskoler og specialklasser
går ikke til folkeskolens afgangsprøve
Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) har ud fra et ønske om at sætte fokus på retten til
uddannelse og det faglige niveau
for elever med funktionsnedsættelse gennemført en undersøgelse
af fagligheden i landet specialskoler og specialklasser.
CLH’s undersøgelse viser – i
lighed med to undersøgelser fra
henholdsvis Capacent og AKF – at
op til 74 % af eleverne med funktionsnedsættelse ikke gennemfører
folkeskoles afgangsprøver.
Faglighed er ikke nogen let
størrelse at fastsætte mål for, men
afgangsprøver kan være en indikator for, hvordan elever med
funktionsnedsættelse klarer sig i
folkeskolen. Det er derfor betænkeligt, at så stor en del af eleverne
på specialskoler og i specialklasser ikke gennemfører folkeskolens
afgangsprøver, og det giver grund
til at overveje, om elevernes indlæringspotentiale udnyttes bedst
muligt.
Utilstrækkelig undervisning?
I CLH’s undersøgelse af fagligheden i specialskoler og -klasser
viser det sig, at mere end halvdelen
af eleverne ikke modtager undervisning i samtlige obligatoriske fag
på deres klassetrin. Hertil kommer, at 23 % af de adspurgte skoler
svarer, at deres elever har færre
faglige timer end i den almindelige
folkeskole.

16

Ordblindebladet 2 · 2010

Der kan naturligvis være saglige
argumenter for at modtage mindre
undervisning. Problemet opstår i
de tilfælde, hvor der slækkes på de
faglige tilbud eller krav til eleverne
i specialskoler og specialklasser –
ene og alene, fordi der er tale om
specialtilbud. Når skoler angiver,
at grunden til den manglende undervisning skal findes i mangel på
kvalificerede lærerkræfter og faglokaler, er der grund til at skærpe
opmærksomheden.
En del af folkeskolen
Det er vigtigt til stadighed at holde
sig for øje, at specialskoler og specialklasser er en del af folkeskolen,
hvorfor der som udgangspunkt
skal være de samme tilbud og stilles de samme faglige krav til alle
elever.
Folkeskolens afgangsprøver er
grundlaget for en videre uddannelse, der er afgørende for at blive
en del af arbejdsmarkedet. Derfor
er det væsentligt at sikre, at elever
med funktionsnedsættelse får tilstrækkelige faglige udfordringer.
Der må derfor naturligvis også
være de højest mulige faglige forventninger til undervisningen, så
børn og unge med funktionsnedsættelse får de bedste forudsætninger for at klare sig i et videre
uddannelsesforløb, på arbejdsmarkedet og i samfundslivet generelt.


Birte Brejner ■
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Lige muligheder uanset handicap / Ny hjemmeside for ligeberettigelse

Lige muligheder
uanset handicap
Siden sidste nummer af LIGHEDSTEGN (Center for ligebehandling af handicappedes
nyhedsmagasin) har der været
meget presseomtale af udgifterne
på handicapområdet, og især på
det kommunale område. Der tales
om besparelser og om at slække på
borgerens rettigheder, fordi vi som
samfund ikke har råd. Samtidig
har vi fået FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Retten til lige muligheder skal
indfries, men hvordan og hvornår?
Borgeren har behovet, og kommunen har opgaven. Dette er
virkeligheden og gør ikke i sig selv
hverken borgeren krævende eller
kommunen påholdende. Målet er,

at borgeren med funktionsnedsættelse kan leve sit liv på lige
fod med andre borgere. Dette er
givet såvel i serviceloven som i
konventionen.
Lige muligheder uanset handicap. Dette er målet. Der er lang
vej at gå, og det kan være svært at
se, hvordan vi skal komme dertil.
Men det er det eneste rigtige mål.
Det er det mål, som Danmark har
forpligtet sig til, og som vi deler
med resten af verden. Derfor skal
vi alle – borgere, myndigheder og
politikere – holde fast i kursen,
mens økonomikrisen raser. Vi kan
ikke vende om eller gå baglæns.
Den 10. maj holder Det Centrale
Handicapråd sin årlige konference

for kommunale handicapråd og andre handicappolitisk interesserede.
I år er der hovedoplæg om FN’s
handicapkonvention og de kommende kommunale udfordringer.
Konferencens mål er at give
inspiration til handicaprådenes
arbejde og til det samarbejde, som
er så vigtigt både internt i rådene
og mellem råd og kommune. Der
bliver fuldt hus på konferencen,
og vi håber, at mange medlemmer
af handicaprådene får ny inspiration til arbejdet for at fremme
lige muligheder for borgere med
funktionsnedsættelse.
Ane Esbensen
Konstitueret centerleder ■

Ny hjemmeside
for ligeberettigelse
Kort efter Ligebehandlingsnævnets 1 års fødselsdag den 1. januar
2010, kunne nævnet byde velkommen indenfor på deres nye, brugervenlige hjemmeside. Det erklærede
mål med hjemmesiden er blandt
andet, at hjemmesiden skal være
en brugervenlig database, der
skal støtte borgerne og nævnets
bekæmpelse af forskelsbehandling
inden for arbejdsmarkedet.
Besøg ligebehandlingsnævnets nye
hjemmeside på:
www.ligebehandlingsnaevnet.dk ■
Ordblindebladet 2 · 2010
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Momo – Skuespillernes Lydbogsværksted

Momo – Skuespillernes
Lydbogsværksted
– Lyt dig til en go' historie af de bedste fortællere ...

Momo blev stiftet en smuk august
aften 2008. Alle som var til stede
har en stor kærlighed til lydbogen
og fortællekunsten. De nye tider
har gjort, at vi nu kan udnytte
internettets muligheder, og selv
skabe vores egne produktioner.
Som skuespillere bliver vi normalt hyret af en instruktør eller
teaterchef, som tilbyder os en rolle
– derfor er det helt unikt, at vi nu
er gået sammen i et arbejdsfællesskab, som er vores eget, og hvor

vi selv vælger, hvilken historie der
skal fortælles. Og det er i særdeleshed kvalitet i indlæsningen vi
kan tilbyde.
Bag hver eneste lydbog har vi
sat al vores professionalisme ind
på at gøre oplevelsen optimal.
Momo – er et fællesskab af rutinerede skuespillere, som lever af
at fortælle historier på de danske
scener, og omkring os har vi nogle
af landets bedste mænd og kvinder
indenfor lyd, it og lovgivning.

Det er vigtigt for os at give lytteren en god oplevelse, og derfor
skal produktet være i orden hele
vejen rundt.
Klik ind på http://toneme.dk/
momolydbog/ og hør en forskel.
På hjemmesiden har du også
mulighed for at komme med forslag til bøger, som du kunne tænke
dig blev læst op.


God fornøjelse ■

✂
www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

DRAMA

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

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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Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk
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Ordblinde/Dysleksiforeningen
Dictus – og Windows styresystem
i Danmark

Dictus

– og Windows styresystem
Som medlem af Ordblindeforeningen, vil jeg gerne fortælle, hvad
man som bruger af Dictus skal
være opmærksom på:
Jeg havde fået at vide, at jeg
skulle købe den nyeste og den
hurtigste computer, der fandtes på
markedet i dag og at den skulle
have Windows 7 styresystem.
Derfor købte jeg en computer
med Windows 7 styresystem. Samtidig hermed har jeg fået Dictus
bevilget. Der sker så det uheldige,
at da jeg kommer op for at få det
installeret, kunne man ikke installere det, da computeren havde
Windows 7 med 64 bit. Det kan
Dictus ikke køre på. Derfor måtte
jeg købe et nyt Windows 7 med 32

bit, som Dictus kan køre med. Den
manglende oplysning har koster
mig 2.000 kroner mere, fordi man
har præinstalleret Windows 7 med
64 bit på computerne fra ny af.
Jeg synes at andre skal vide at
man skal købe en computer med
Windows 7 med 32 bit styresystem,
hvis man skal bruge Dictus. Jeg
synes, at det er for dårligt, at man
ikke bliver oplyst om, at man skal
købe en computer med Windows 7,
32 bit styresystem. For så kunne jeg
have sparet 2.000 kroner.
Med venlig hilsen
Per Jensen
Snedinge møllevej 130
4230 skælskør ■

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

– det handler om dig, livet og vejen frem!
Farsø Efterskole er for unge
med læse- og skrivevanskeligheder.
Målet er, at alle skolens
elever oplever, at de bliver
fagligt dygtigere og
personligt udviklede.

Farsø Efterskole

175x125_Profilannonce.indd 1

Viborg vej 7 1

9640 Farsø

t. 98 63 62 22

www.f-e.dk

19/05/10 08.33
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Kan du læse overskriften? Nej vel, den er nemlig skrevet med skrifttypen
webdings, men med skrifttypen Times New Roman, ville du læse:
Historier fra det Virkelige Liv

Fredsduen og dens far

Kilde: Wulffmorgenthaler

Skrifttypen webdings er med vilje
brugt, som en illustration af, hvor
svært det er for os superlæsere,
at afkode en sådan skrifttype. Vi
skulle bruge megen tid og øvelse
på at læse den, ikke at vi ikke
kunne lære det, øvelse gør mester,
siges der. Dagligdagen for mennesker med dysleksi besværliggøres af den samme langsomme
afkodning, som du måske lige har
forsøgt eller opgivet!
Vi frivillige i Ordblindeforeningen oplever, at det nytter noget, at
kæmpe for at børnene i folkeskolen
får et kvalificeret undervisningstilbud. Vi ved også, at der er mange
af jer medlemmer, der i dagligdagen kæmper for den samme sag,
ude på jeres respektive skoler.
Kæmper hårdt for at jeres barn
måske børn skal kunne læse og
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skrive og have en afgangseksamen
i hånden, når de forlader folkeskolen. Vi ved også at mange voksne
ude på arbejdspladserne har de
samme problematikker.
Derfor opfordrer bladudvalget
alle medlemmer, børn, unge og
voksne til at fortælle jeres specielle
historie fra dagligdagen, om de
bekymringer, frustrationer, kampe,
besværligheder, drømme, planer for
fremtiden, glæder, gode oplevelser,
trivsel, gode råd etc. Jeres viden og
erfaring gør, at I har en mening om,
hvad I synes politikere og uddannelsessteder burde lytte til. Forandringer I måske synes, der bør ske i
samfundet, for at alle kan »vokse« i
deres læring og trives hermed.
Lad os til gavn for alle, forsøge
at dele disse historier, en vidensbank, som jeres helt specielle

historie er en del af, her i bladet.
Bladudvalget vil reservere plads
udelukkende til disse historier.
Siden vil vi kalde Historier fra
det Virkelige Liv.
Lige meget, hvor meget vilje et
menneske med dysleksi har til at
lære, nytter viljen ikke helt så meget, hvis samfundet ikke tilbyder
den rette undervisning, kompensation og støtte. Herved leves op
til lige muligheder princippet og
ikke mindst respekten for dette
kommunikationshandicap.
Respekten for de udfordringer
mennesker med dysleksi møder
i dagligdagen, tror vi på, at I kan
være med til at påvirke og ændre.
Nemlig ved, at I får muligheden
for, at fortæller jeres egen historie!
Her er den. God skrivelyst!
Mercedes ■
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Da Sylvain lærte at læse
– om Davis®-counseling som metode i forhold til ordblindhed

Det er februar 2008, da mine øjne
falder på bogen »Den begavede
dyslektiker« fra R. Davis, og det
er starten på en stor forandring for
vores familie. Vores søn Sylvain
på 9 år er en dejlig skoleglad
dreng, som bare ikke kan finde
ud af det med bogstaver og tal –
overhovedet! På det tidspunkt kan
han ikke skrive sit navn eller læse
ordet »HUS«. Han er helt vild med
historier og meget motiveret for
selv at kunne læse, men han kan
simpelthen ikke se nogen betydning i de symboler som bogstaver
og tal er. Derudover har han ingen
fornemmelse for tid og han har
svært ved at udtrykke sig verbalt. Det skyldes kun hans søde,
dygtige Steiner-lærer, at han ikke
er blevet frustreret over alt det,
han ikke kan i skolen; men han er
ved at blive ked af, at han ikke kan
læse som de fleste andre, til trods
for at vi har prøvet forskellige
metoder og psykolog – fif.
Da jeg læser bogen »Den begavede dyslektiker« er det, som om
et puslespil falder på plads. Dyslektikere (ordblinde) beskrives her

i bogen som kreative begavede
børn. Mange dyslektikere »ser«
verden flerdimensionelt (med alle
sanser i brug) og forstår intuitivt, hvordan tingene fungerer. De
tænker hovedsageligt i billeder
(non-verbalt) i stedet for at tænke
med ordets lyd (verbalt). En dreng
som Sylvain, der har meget udtalt
dysleksi, har slet ingen indre monolog. Han tænker ikke med sprogets lyd, men går ud fra sprogets
betydningsmæssige indhold, ved
at skabe indre billeder af begreber
og ideer. Disse billeder er ikke kun
visuelle. De er som tredimensionelle, multisensoriske film, der
forandrer og udvikler sig. Det bliver et problem, når han skal læse
symboler (bogstaver-ord-tal).
Pludselig forstår jeg, hvordan
Sylvain opfatter verden, og at de
symptomer han har, er symptomer
af desorientering. Når man kender
årsagen til et problem; så kender
man ofte også løsningen! Så jeg
ringer straks til Davis-foreningen
for at lave en aftale. Desværre
findes der ingen »Davis« terapeuter i Danmark, så vi bliver nødt til

KA
T
T
A
K KAT
T
A
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K
A
T
Når en dyslektiker ser ordet KAT har de i løbet af et split sekund, »set« 40 versioner
af KAT, ud fra forskellige synsvinkler, men uden at de selv er bevidste om det

at køre til Holland (mit hjemland).
Tre uger efter starter Sylvain på
en uges »Davis-counseling®«: 30
timers intensiv, individuel undervisning, hvor han lærer at være orienteret og hvor han lærer at sætte
ordets lyd, ordets udseende og
betydning sammen. Efter 5 dage
læser han sin første let-læse-bog!
Udover at han er begyndt at lære
at læse, er han nu orienteret i tid
og er blevet betydelig bedre til at
formulere hvad han vil.
Han skal nu øve sig yderligere
hjemme, for at lære at beherske
flere og flere ord. Hans lærer hjælper ham i klassen med at huske på,
at han skal være orienteret, når han
skal lave en opgave. Mens Sylvain fik undervisningen i Holland,
deltog jeg i et kursus om Davis®metoden. I første omgang gjorde
jeg det, for at hjælpe Sylvain
videre, men jeg er blevet så fanget
af enkeltheden og effektiviteten af
metoden, at jeg har taget hele uddannelsen. For jeg har selv oplevet,
hvordan verden åbner sig, når man
lærer at læse.
Du kan læse mere om Davis-metoden på: www.dysleksi-i-fokus.dk.

Moniek Geven ■
Ordblindebladet 2 · 2010
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Kamp for vores
datters undervisning
Det hele startede da vores datter
Heidi begyndte i 7. klasse i august
2006.
Fra 4. til og med 6. klasse har
hun fået specialundervisning i
dansk, men da hun skulle i 7. klasse er der ikke specialundervisning
mere, det kan man kun få som
valgfag, dette havde Heidi valgt,
men det blev ikke til noget, da
hun var den eneste der havde valgt
det. Derfor kontakter vi skolen i
september 2006, for at høre hvad
skolen vil tilbyde Heidi, her har de
ingen planer.
Da vi er til forældremøde i
september, får vi at vide at Heidi
ligger på niveau med 4.-5. klasse
i læsning og 3. klasse i stavning.
Jeg spørger da skolen, hvordan de
har tænkt sig at hun skal kunne
følge med i klassen, hvis hun ingen
hjælp får.
Vi kontakter Ordblinde/Dysleksiforeningen, som opfordrede os
til at tage kampen op mod skolen,
og sørge for at få alt på skrift fra
skolen.
Vi kontakter skolen for at få Heidi testet for ordblindhed, dette sker
sidst i oktober, og vi har et møde
med skolen den 1. november, hvor
vi får at vide at Heidi er ordblind.
Her aftales det så at Heidi skal have
stillet computer til rådighed med
CD-ord 5 på skolen, og have programmet med hjem så vi kan få det
installeret derhjemme. Problemet
er bare at skolen ikke har licens til
at udlevere programmet.
I januar 2007 bliver vi sammenlagt med en anden kommune og
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får ny PPR rådgiver, der ikke har
set eller snakket med Heidi i hele
forløbet.
I januar klager vi til kommune,
da vi hverken har fået ekstra undervisningsstøtte eller støtteprogrammet CD-ord 5. Hele foråret
taler vi med kommunen uden
noget resultat. I juli 2007 skriver
vi så til klagenævnet og klager
over den behandling vi har fået
fra kommunen og skolen, og at
vi synes at det har taget for lang
tid. Der lå heller ikke et tilbud til
Heidi, hvis hun skulle være startet
i 8. klasse.
I august 2007 starter Heidi på
Kragelund Efterskole.
Den 28. marts 2008 modtager vi
brev fra klagenævnet, der fortæller, at vi har fået medhold. Der
lægges særlig vægt på at kommunen ikke har givet en begrundelse
for deres afgørelse, og at der ikke
er en klagevejledning med, og at
vi ikke har set indstillingsskemaer
fra PPR. Efter folkeskoleloven er
det kommunalbestyrelsens ansvar
at sørge for specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand
til børn og unge.
Klagenævnet beslutter at ændre
Vejen kommunes afgørelse, således at Vejen kommune skal tilbyde
Heidi enten undervisning i normalklasse med støtte i den overvejende del af undervisningstiden,
eller i en specialklasse eller på en
specialskole for elever med dysleksi for skoleåret 2007/2008. Dette
kan være en efterskole. Dette skal
ske i samarbejde med os.

Er til møde på kommunen i april
2008, med pædagogisk administrativ konsulent, som kommer med to
tilbud til Heidi – det ene er at hun
kan komme i specialklasse på Rødding skole på fuldtid -eller hun kan
komme i en almen klasse, og så få
12 timer i en specialklasse. Dette
mener vi ikke kan bruges, da Heidi
ikke hører hjemme i en specialklasse da hun er normal fungerende, og
da den selv samme konsulent har
sagt at rent faglig er Heidi for god
til specialklasse, og hvis hun skal i
specialklasse er det sammen med
børn der har andre handicap, og
ikke er normal begavet, det er ikke
værdigt. Får også at vide at vi bare
kan tage Heidi ud af efterskolen og
at de så nok skal sørge for at der
ligger noget klar til hende, når hun
så starter, hvortil vi siger at det kan
man da ikke for 2 måneder.
Den 30. april 2008 er vi til møde
med borgmester Egon Fræhr. Han
konstaterer at vi har vundet sagen
ved klagenævnet, men kommunen
vil ikke give støtte til efterskoleopholdet. Herefter tager vi kontakt
til ordblindeforeningen, som vil
hjælpe os med at kontakte skolechefen. Det lykkes os sammen
med Ordblindeforeningens bisidder (Hans Henrik Roholm).
Kommunen bliver dog ved med
at tage prøver på Heidi og der
bliver indkaldt til et hav af møder.
Da forløbet nu har taget 3 år, ser vi
ikke anden udvej end at henvende
os til en advokat.
Så i maj 2009 retter vi henvendelse til en advokat, som siger
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Ordblinde og it-konferencen 2009 en succes

at vi har mulighed for at vinde
sagen vedr. skoleåret 2007/2008.
Vi søger fri proces gennem vores
forsikring. Kommunen ønsker nu
at indgå et forlig med os, dette
arbejder vi så på. Vi går med til et
forlig, da vi får prisen for efterskoleopholdet. Advokaten vurderer at
det bliver svært at vinde en retssag. Vi får svar fra vores advokat
i februar 2010 ang. at sagen er løst
ved forlig, og at vi vil få erstatning
for skoleåret 2007/2008. Vi vil få
dækket efterskole opholdet for 8.
klasse. Kommunen skal også betale vores selvrisiko.
Det der gør at vi vinder sagen er, at der ikke ligger et tilbud
til Heidi klar fra kommunen og
skolen, og at vi har fået medhold
fra klagenævnet om at skolen og
kommunen har lavet nogle fejl. I
sagen fra Nordjylland har der hele
tiden ligget et tilbud. Kommunen
skal bare give et tilbud til eleven,
så har de deres på det rene. Det er

derfor at det er så svært at vinde en
retssag mod kommunen, for sådan
som vi ser det er der ikke nogle
retningslinjer for, hvordan en kommune skal varetage den enkelte
elev, og dens behov. Her kunne
der godt være en bedre lovgivning.
Det får heller ikke nogen konsekvenser for kommunen, når de har
lavet fejl.
Det vi gerne vil med denne sag
er, at råbe nogle flere op: De skal
kæmpe for deres børn og ikke bare
tage det første og bedste tilbud
kommunen kommer med, der
findes langt bedre tilbud. Havde
vi fået tilbuddet med støttelærer
allerede inden Heidi var begyndt
i 7. klasse, havde vi nok taget
imod det, og så set hvordan det
var kommet til at køre, men disse
tilbud kommer kun når man blive
besværlige nok, der er ikke andre
der får dette tilbud, for kommunen
siger ikke at denne mulighed også
findes, da den er langt dyrere.

Det er en lang og sej kamp, det
kræver at man har tid og overskud til at blive ved med at kontakte de forskellige instanser, og
at man tror på at man har en god
sag. Vi har brugt internet meget
for at finde frem til de rigtige love
inden for folkeskolen. Vi har også
været glade for den støtte vi har
fået fra ordblindeforeningen, det
er rart at man kan ringe og snakke med nogle der har forstand på
det, og som kan vejlede og bakke
en op.
Heidi er nu ved at gøre 10. klasse færdig på Emmerske efterskole,
og vi håber på at hun bliver optaget
på HF i Nr. Nissum. Her har de HF
for ordblinde, som kan tages på 3
år. Der er undervisning i dansk og
engelsk på små hold, i de øvrige
fag går de i en almindelig klasse.

Vibeke og Jørgen S. Hansen,
 Sydjylland (Forkortet af red.) ■

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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Nyt fra sekretariatet

Ansættelse
Pr. 1. marts 2010
er Stella Steen
gaard ansat i Ordblindeforeningen
som rådgiver og
projektleder.
Stella fungerer
også som kontorleder indtil Juliane Øhlenschlæger
kommer tilbage fra barselsorlov.


Vi byder Stella velkommen ■

flere nyheder på
www.ordblindeforeningen.dk

Ordblindeinstituttet
tilbyder
■ 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.
Vi har 86 elever fra 3.-10.
klasse fordelt på 12
klasser.

Kragelund Efterskole

– skolen for unge ordblinde,
der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder
– gennem et trygt og rart miljø
med faste regler, iblandet en god portion humor
– arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd,
bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag.
– vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold.
Kontakt os for mere udførlige oplysninger.
Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf. 7589 3522
Fax. 7589 3385
Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk
E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk
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Bemærk:
Forældreinformationsaften
28. oktober 2010 kl. 17-19.
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

Anmeldelser

Det
Eksplosive
Barn
Bogen »The Explosive Child«
udkom i en dansk oversættelse
i 2005 under titlen: »Det Eksplo
sive Barn«. Ligeledes er bogen
»Lost at School« udkommet i
en dansk oversættelse i 2009
under titlen »Fortabt i skolen«

Ross Greene har udviklet programmet: »Samarbejdsbaseret
Problemløsning (CPS)« som angiver en måde at arbejde med børn
og unge, som udviser problemskabende adfærd.
Den grundlæggende hypotese
i CPS er som sagt, at hvis børn
kan opføre sig pænt, så gør de det.
For at kunne hjælpe barnet, skal
den voksne have kendskab til,
hvilke kognitive færdigheder, som
kræves for at forstå og agere på
aldersvarende måde i hverdagens
situationer.
»Det Eksplosive Barn« er værd
at læse for såvel forældre som
professionelle, der deler liv med et
barn, som ofte tænder af og mister
besindelsen.
Bogens udgangspunkt er, »at
børn gør det rigtige, hvis de kan«.
Så et barn, der trods forklaringer,
formaninger, skældud, straf eller
belønninger fortsat »eksploderer«,
kan ikke andet. Barnet har vanskeligheder med fleksibilitet og med
at håndtere frustrationer. Bogen
forklarer disse vanskeligheder ud

fra barnets »stisystemer«, altså de
veje, barnet kan benytte sig af, når
det forarbejder indtryk og udtryk
i hjernen. Og bogen giver en enkel og god beskrivelse af de fem
stier, barnet ikke magter, og som
vi voksne derfor må træne med
barnet.
Bogen er et opgør med konsekvenspædagogik i forhold til disse
børn. Som forfatteren skriver, har
vi tre muligheder, når vi står i konflikten: plan A: sæt din vilje igennem, plan C: giv dig og plan B:
samarbejdsbaseret problemløsning.
Som regel er både plan A og
plan C gennemprøvede, når barnet
opleves vedvarende eksplosivt.
Bogen argumenterer godt og grundigt for brugen af plan B. Gennem
trinvis beskrivelse af den samarbejdsbaserede problemløsning,
cases, dialoger og svar på typiske

Omslaget til den
danske oversættelse af
»Det Eksplosive Barn«

spørgsmål får læseren grundig
vejledning i at hjælpe barnet til at
opbygge styringssystemer. Systemer, der giver barnet alternative
og acceptable reaktioner, når det
bekymres og frustreres.
Bogen lover ikke lette løsninger,
men den giver en rigtig god vejledning til praksis, som kan trænes,
og som i længden er virksom. Bogens terminologi er gennemgående
og let at huske og kan støtte såvel
barn som voksen i at følge det nye
stisystem. Også i situationer, hvor
begge parter let har for vane at reagere, før de tænker.
Anmeldt af Bente Lynge, bragt i
Fagbladet Folkeskolen 11/2006 ■
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Nyt fra kredsene
Sydjylland
Den 27. september 2010 holder
Marianne Jelved foredrag på
Kolding Bibliotek kl. 19.00. Alle er
velkommen. Henvendelse Susanne
Cording tlf. 74 53 26 92.
■

Nordjylland
Handicaprådet i Frederikshavn
kommune havde den 10. april en
kampagne på Læsø for at gøre
opmærksom på problemer for de
handicappede og skabe interesse
for at løse disse. 2 personer fra
hver handicaporganisation kunne
deltage, så vi var 2 af sted fra
Ordblinde/Dysleksiforeningen. Det
blev en god dag, desværre kom der
ikke mange læsøboere, men borgmesteren og et byrådsmedlem stillede op til ris og ros. De var meget
lydhøre, så der er håb forude.
Den 16. april deltog Lene og Inger i en temadag med emnet: FNs
Handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt. En meget god
dag med en veloplagt foredragsholder Jens Pedersen, som vejledte os
gennem konventionen, og gav os
mange gode råd.
■

Nordsjælland
Vi holdt, som vi plejer, vores generalforsamling i Frivilligcenter Hillerøds hyggelige Café. Vi begyndte
kl. 18.30, og serverede efter ca. en
time en sandwich og kaffe og te til
de fremmødte. Det har vi gjort 2 år
i træk, og medlemmerne har været
gode til at melde sig til, og de har
været glade for arrangementet. I år
var vi ca. 25 medlemmer til mødet.
Erik K. Rasmussen var dirigent,
og han sørgede for, at vi kom igennem dagsordenen med de tilhørende valg efter kredsens gældende
vedtægter. Jette Villumsen, der
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har været formand for Nordsjællandskredsen i 4 år, havde allerede
sidste år meddelt bestyrelsen, at
hun ønskede at gå af som formand
ved generalforsamlingen i år. Som
ny formand blev speciallærer og
tale-læsepædagog Pia Hardenberg valgt. Nordsjællandskredsens
fremtidige formandskab er ved
dette valg sikret en meget kompetent ledelse.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev næstformand Thomas
Fris Rasmussen, Gurli Jensen,
Jette Thomsen, Lisbeth Nielsen,
Torben Juhl, Pia Hardenberg og
kasserer Maj Mortensen
Efter pausen var der mulighed
for at tilmelde sig Forældreundervisning og Voksenundervisning

hos firmaet Nyt Mod, som orienterede om undervisningen og viste
sekvenser fra deres nye CD, der
handler om, hvad ordblindhed er.
En CD, som børn kan tage med i
skole, hvis de vil fortælle og vise
kammeraterne lidt om, hvad det vil
sige at være ordblind.
Der var også orientering og tilmelding til Forældrenetværksgrupperne og Cafeaftenerne ved Jette
Thomsen og Thomas Friis Rasmussen. I kan kontakte Thomas
og Jette via mail eller på telefon,
hvis I vil vide mere. Mailadres-

På billedet overrækker
Maj Mortensen gaver og
blomster til Jette Villumsen

Nyt fra kredsene
ser og telefonnumre findes på
hjemmesiden.
Maj Mortensen overrakte på
bestyrelsens vegne en gave og
blomster til afgående formand
Jette Villumsen og takkede hende
varmt for hendes store arbejde og
positive måde at være på i de fem
år, hun har været formand.
■

Midtsjælland
Onsdag den 8. september kl.
13.00-16.00 afholder Midtsjællands kreds et kursus i samarbejde
med CFU og VUC. På kurset vil
Marie Bertelsen gennemgå nogle
af de nyeste hjælpeprogrammer til
ordblinde og andre svage læser.
Nærmere oplysninger kan fås hos
formanden Esben Andersen telefon
58 52 28 87. 
■

Storstrøm
Ved generalforsamlingen i Ordblindeforeningen i Storstrøm den
23. marts 2010 var det ikke muligt
at vælge en formand og en bestyrelse. Kredsen må derfor lukkes.
Regnskab, kassebeholdning og
forskellige effekter er afleveret til
Ordblindeforeningen i Danmark i
sekretariatet.
Da det er håbet, at kredsen bliver genetableret, fortsætter Stella
Steengaard den åbne ordblinderådgivning på Hovedbiblioteket i
Næstved, Kvægtorvet 4-6, 4700
Næstved. Det er den første onsdag
i hver måned kl. 18-19, dog ikke i
juli måned.
■

Fyn
Den 9. oktober 2010 arrangerer vi
bowling for medlemmernes børn
fra 10 år og opefter – nærmere om
det senere på året.
■
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

