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Sol, sommer og ferie
Sommeren står for døren og snart skal vi forhåbentlig 
alle ud og nyde sommerlandet.

Vi ønsker alle vores medlemmer og læsere en dej-
lig, solrig sommer og ferie.

Ordblindebladet er igen på gaden til september.
 Redaktionen ■
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Formanden har ordet

Formanden har ordet: 
It-rygsæk til ordblinde

Erik K. Rasmussen, formand for 
Ordblinde/ Dysleksiforeningen i 
Danmark

Der er alt for lang ventetid på en it-rygsæk. Der har været en 
stor stigning på ansøgningerne om it-rygsække, selvom 
Undervisningsministeriet og SU-styrelsen arbejder hårdt på at 
få nedbragt ventetiden, er der stadig en lang ventetid.

Den lange sagsbehandling i SU-styrelsen betyder, at ordblinde 
på erhvervsskolerne må vente i op til 20 uger på it-hjælpemid-
ler. Ventetiden øger frafaldet på erhvervsskolerne til stor skade 
for samfundet og den enkelte person. 

Problemet skyldes sektoransvarligheden. Hver gang en person 
skifter fra skole til uddannelse, fra uddannelse til job skal it-
rygsækken afleveres og der skal søges om en ny. Kommunerne 
vil ikke finansiere it-rygsæk til statens uddannelsesinstitutio-
ner. Det er et stort bureaukratisk problem, som koster samfun-
det mange penge og de ordblinde mange besværligheder.

Christine Antorini, Socialdemokraternes uddannelsesordfører, 
har flere gange inden for de sidste par måneder indkaldt den 
siddende minister til samrådet om it-rygsækken til ordblinde. 
Hver gang har undervisningsministeren lovet at kikke på den 
lange sagsbehandling. 

Et underudvalg under ROAL (Rådet for Ordblindhed og Andre 
Læsevanskeligheder) har sat sig for at beskrive problemstillin-
gen og komme med forslag til afbureaukratisering. Udvalget 
vil udarbejde forslag til Undervisningsminister Troels Lund 
Poulsen. 

Ordblindeforeningen vil følge dette arbejde meget nøje og 
komme med forslag. For eksempel er det for sent for uddan-
nelsesstederne at søge it-hjælpemidler, når eleven starter. På 
ansøgningsskemaet skal der være en rubrik, hvor ansøgeren 
kan anføre om han er ordblind. It-rygsækken skal være klar 
ved studiestart.

Det er nødvendigt med mere viden om ordblindhed til lærere, 
sagsbehandlere, fagforeninger og virksomheder. Viden om ord-
blindes behov findes hos eksperterne – nu må regeringen gøre 
en kraftig indsats for få denne viden bredt ud til alle i dette land.
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Birgit var indtil den 1. januar 
2011 leder af Dansk Videnscen-
ter for Ordblindhed (DVO), som 
nu er lagt sammen med andre 
videnscentre under ViHS (Viden-
center for Handicap og Socialpsy-
kiatri) – her er Birgit også leder på 
ordblindeområdet. Hun har fra sin 
post ydet en kæmpe stor indsats 
for ordblinde i en lang årrække.

Ordblindeforeningen har igen-
nem tiden haft et tæt samarbejde 
med Birgit. Rigtig mange i for-
eningen har glæde af hendes vi-
den. I foreningens kredse kender 
man Birgit. Hun har holdt oplæg 
på lokale generalforsamlinger, 

til konferencer og flere gange på 
foreningens årsmøder. På den 
måde har Ordblindeforeningen 
opnået et godt samarbejde med 
den professionelle verden indenfor 
ordblindeområdet.

Birgit er, udover at være en 
meget kompetent fagperson, også 
en ildsjæl, der vil noget på ord-
blindeområdet. Gennem mange 
år har hun stået i spidsen for et 
videnscenter, der gennem sit virke 
har højnet fagligheden på ordblin-
deområdet på alle niveauer. 

Sammen med Ordblindeforenin-
gen har DVO, og en række andre 
parter, afholdt landsdækkende 

konferen-
cer. Her 
har Birgit 
trukket et meget stort læs. 
Et af højdepunkterne var ORD 09.

Videnscentrets opgave er at for-
midle viden. Også viden, der peger 
på nødvendigheden af forandrin-
ger. Birgit har ofte stillet skarpt 
på, hvad der bør udvikles for, at 
ordblinde kan få bedre vilkår for at 
opnå uddannelse og et godt liv. 

Alle fra foreningen udtrykker 
hermed et stort tillykke til Birgit – 
og vi siger tak for din store indsats 
på ordblindeområdet.

Hans-Pauli Christiansen ■

Ordblindeprisen blev 
tildelt Birgit Dilling Jandorf

Ordblindeprisen 2010 blev tildelt Birgit Dilling Jandorf ved et
arrangement den 28. marts 2011
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Indstilling af kandidater til Ordblindeprisen

Ordblindeprisen uddeles til men-
nesker, institutioner, virksom-
heder og skoler, der har gjort en 
ekstraordinær indsats for ord-
blinde. Den skal gå til den, som 
i sit arbejde med ordblinde, har 
skabt væsentlige forbedringer 
for børn og voksne med læse- og 
skrivevanskeligheder.

Indstillingen af den nominerede 
skal indeholde en kort beskri-
velse af personens baggrund (CV) 
samt en udførlig motivering for 
at netop denne person har fortjent 
prisen. 

Alle medlemmer har mulighed 
for at komme med en indstilling. 
Den nominerede behøver ikke at 
være medlem af Ordblindefor-
eningen. Man kan ikke nominere 
sig selv. Nomineringen skal være 
skriftligt og sendes på mail:
kontor@ordblind.org til Ordblin-
deforeningen inden den 1. nov. 
2011.

Bestyrelsen vil på det sidste 
bestyrelsesmøde i 2011 vælge den 
person blandt de nominerede, der 
skal modtage prisen for i år.
 EKR ■

Indstilling af
kandidater til
Ordblindeprisen

Dit valg!

 Erhvervs- og uddannelsesrettet højskole – især for ordblinde

Start på en frisk
Personlig udvikling. Uddannelsesparathed. 
Trygge og faste rammer. Vejledning. 
Lektiehjælp. Finansiering: EGU. STU. 
Integrationsloven. Kommunalt tilskud. 
Skolens fond.

Dansk på rekordtid
Ordblindeundervisning med stor effekt. 
Læsecomputere med skrivestøtte.
Danskprøver 2 og 3. 
 
Fag
Dansk. Matematik. Engelsk. IT. Teater.  
Idræt. Kørekort og mange flere ...

Tid til opgradering

Smil igen! 

Forår: 23 uger. Efterår: 19 uger
Tjek www.brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Er du 14-18 år ordblind 

– eller har du læse-skrivevanskeligheder 

– skulle du prøve et efterskoleophold.

Udover specialundervisning tilbydes bl.a. 

praktiske fag i træ og metal, idræt,

boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure

Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179

5240 ODENSE NØ
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Ordblinde må klare sig med IT-rygsæk

Af Cecilie Christensen 
og Emilie Rask Jensen

Selvom mange ordblinde stude-
rende på videregående uddannelser 
bruger mere end dobbelt så lang tid 
på at tygge sig gennem pensum som 
deres studiekammerater, skal det 
ikke udløse en økonomisk kompen-
sation. Det mener Venstres social-
ordfører Anne-Mette Winther, som 
afviser, at ordblinde har så store 
vanskeligheder ved at gennemføre 
deres studie, at de ikke kan passe et 
arbejde ved siden af. I stedet henvi-
ser hun til den socialpædagogiske 
støtteordning, man har på videre-
gående uddannelser, hvor ordblinde 
kan få tildelt en IT-rygsæk med 
hjælpemidler til at lette hverdagen.

Lektier eller likvider
Stig Langvad, der er formand for 
Danske Handicaporganisationer, 
roser også IT-rygsækken, men han 
forstår ikke, at man fra politisk side 
mener, at den sidestiller ordblinde 
studerende med deres studiekam-
merater. Mange ordblinde stude-
rende døjer med træthed i kraft af 
de mange ekstra timer, de bruger 
på studiet for at kunne følge med. 
Derfor er det ikke rimeligt at for-
lange, at de også skal arbejde ved 
siden af for at få økonomien til at 
løbe rundt, mener han. Men den 
betragtning er socialordfører Anne-
Mette Winther ikke enig i. For at få 
bevilliget et handicaptillæg er det 

ikke nok, at man har et tidsforbrug 
på studiet, som er langt større end 
gennemsnittet. Man skal kunne do-
kumentere, at man er varigt funkti-
onsnedsat – og det er ordblinde som 
udgangspunkt ikke ifølge hende.

»Vi skal trække en grænse et 
sted, og ordblinde er altså ikke så 
dårlige, at de ikke er i stand til at 
komme ud af sengen om morge-
nen. Jeg har ikke ret meget tilovers 
for, at man ikke mener, man selv 
skal bidrage,« siger hun og tilfø-
jer, at det er en af grundene til, at 
eksempelvis psykisk syge oftere 
får bevilliget handicaptillæg, fordi 
de i perioder slet ikke kan få en 
hverdag til at fungere. 

Lov diskriminerer ordblinde
Efter SU-lovens § 7, stk. 2 gives et 
stipendium som tillæg til uddan-
nelsessøgende, som på grund af 
varig fysisk eller psykisk funkti-
onsnedsættelse har meget betyde-
lige begrænsninger i evnen til at 
påtage sig erhvervsarbejde. Handi-
captillægget blev indført 1. august 
2004, og siden da har 52 ordblinde 
studerende fået godkendt deres an-
søgning. Der foreligger ikke tal på, 
hvor mange afslag, der er givet i 
samme periode, men Ordblindefor-
eningen oplyser, at de på baggrund 
af flere henvendelser om handi-
captillægget om ugen, formoder, 
at der er tale om en hel del. Stig 
Langvad mener, at den nuværende 
udformning af reglerne på området 

Ordblinde må klare 
sig med IT-rygsæk
IT-rygsækken er tilstrækkelig hjælp til ordblinde på videregående uddannelser, mener 
Venstres socialordfører Anne-Mette Winther

Anne-Mette Winther, socialordfører (V)

Stig Langvad, formand for Danske 
Handicaporganisationer

er uklar og diskriminerer mellem 
handicapgrupper. Står det til ham, 
skal det præciseres i lovgivningen, 
at også usynlige handicap som 
ordblindhed, hvor træthed er ens 
funktionsnedsættelse, er berettiget 
til handicaptillæg.

»Jeg går ikke ind for, at alle 
ordblinde studerende skal have 
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handicaptillæg, men hvis det tager 
mere tid at forberede sig og følge 
studiet, og man bliver mere træt i 
hovedet af det, skal man kompen-
seres. Det er et helt grundlæggende 
princip i handicappolitikken,« 
fastslår han.

Et spørgsmål om økonomi
Økonomien spiller en central rolle 
for socialordfører Anne-Mette 
Winther. Hun påpeger, at den 
nuværende økonomiske situation 
herhjemme sætter sine begræns-
ninger, og at en lovændring vil 
betyde, at vi må stifte endnu mere 
gæld i udlandet. Stig Langvad 
er enig i, at det er økonomi, der 
er problemet, for ifølge ham ved 
politikerne godt, at der er plads til 
forbedringer på området.

»Politikerne taler mod bedrevi-
dende, og det ved de godt. Det er 
faktisk det mest groteske ved det,« 
siger han og fortsætter:

»Når man så alligevel holder 
tilbage med at ændre lovgivningen, 
kan det udelukkende tilskrives 
økonomi. Det er jeg ikke et øjeblik 
i tvivl om«.

Det undrer ham, at man ikke 
vælger at se handicaptillægget 
som en investering i fremtiden. 
Hvis den ordblinde studerende 
må droppe ud af studiet på grund 
af økonomiske problemer, ender 
det i værste fald med, at fem år på 
handicaptillæg bliver til 40 år på 
overførselsindkomst, understreger 
han. Men Anne-Mette Winther 
holder fast i, at ordblinde får den 
støtte og vejledning, de har behov 
for, for at kunne klare sig gennem 
en videregående uddannelse. 

»Vi må holde fast i, at ordblind-
hed ikke er så livsbegrænsende et 
handicap, at man ikke har mulig-
hed for at have et arbejde, mens 
man studerer. Jeg er tilfreds med, 
at de ordblinde studerende får en 
IT-rygsæk stillet til rådighed med 
værktøjer til at sikre, at det, de 
skriver, er korrekt, og at de for-
står det, de læser«, siger hun. ■

Gode grunde 
til at blive 
medlem af 
Ordblindeforeningen
1 	 Vi	har	brug	for	din	støtte	–	så	vi	kan	hjælpe	dig

2 	 	Vi	ønsker	at	blive	stærkere,	til	gavn	for	de	mange
med	ordblindhed

3 	 	Vi	kan	tilbyde	rådgivning	til	børn	og	voksne	med	
ordblindhed

4 	 	Vi	har	arrangementer	rundt	i	landet,	hvor	du	kan	få	
mere	at	vide	om	ordblindhed

5 	 	Vi	kan	vejlede	dig	om	rettigheder	og	muligheder

6 	 	Vi	hjælper	dig	med	at	få	et	bedre	selvværd

7 	 Vi	udgiver	Ordblindebladet	fire	gang	om	året

Ønsker	du	at	blive	medlem	og	støtte	dig	selv	og	de	
omkring	5%,	der	i	Danmark	har	ordblindhed	–	kan	du	
indmelde	dig	via	www.ordblindeforeningen.dk	eller	ringe	
til	os	på	telefon:	36	75	10	88.	

Er	du	medlem	og	skaffer	et	nyt	medlem,	vil	du	får	
foreningens	logo	i	sølv,	værdi	150	kroner	–	vælg	mellem	
halsvedhæng,	slipsenål	eller	reversnål.	Ring	eller	skriv	til	
os	på	36	75	10	88	eller	kontor@ordblind.org
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Ansøgning om tillæg er ikke besværet værd

Af Cecilie Christensen 
og Emilie Rask Jensen

Er man i stand til at arbejde ved 
siden af studiet, har man ikke ret 
til et handicaptillæg. Fuldmægtig i 
SU-styrelsen, Tom Mikael Jørgen-
sen, fortæller, at det ikke er argu-
ment nok i sig selv, at ordblinde 
studerende bruger længere tid på at 
læse end deres studiekammerater. 

»For at få handicaptillæg skal 
man have læse- og skrivevanske-
ligheder i så omfattende grad, at 
man ikke er i stand til at tage et 
studiejob. Det er ens erhvervsevne, 
der er udslagsgivende for, om man 
kan få tildelt handicaptillæg, og 
det skal virkelig være grelt, før 
man ikke er i stand til at arbejde«, 
siger Tom Mikael Jørgensen.

Ordblinde opfordres 
ikke til at søge
Ved Rådgivnings- og Støttecentret 
på Århus Universitet hjælper læse-
pædagoger de ordblinde studeren-
de med at lære at disponere deres 
tid og ressourcer bedst muligt gen-
nem studieforløbet. De ordblinde 
får hjælp til nye og bedre læse- og 
skrivestrategier, der kan gøre 
hverdagen som studerende lettere. 
Anne Leth Pedersen er faglig leder 
og læsepædagog ved Rådgiv-
nings- og Støttecentret på Århus 
Universitet, og hun er bekendt med 
SU-styrelsens handicaptillæg. Et 
tillæg, som hun ikke anbefaler sine 

elever at søge, fordi det simpelthen 
ikke er besværet værd.

»I min tid som læsepædagog har 
jeg kun oplevet, at to ordblinde har 
fået godkendt deres ansøgning om 
handicaptillæg«, siger hun. 

Af samme årsag rådede Naja 
Hovmand Boyntons vejledere hel-
ler ikke hende til at bruge tid på at 
lave en ansøgning, fordi de mente, 
det var spild af tid. Tom Mikael 
Jørgensen, der til daglig behandler 
ansøgninger om handicaptillæg, er 
enig i, at det er tæt på umuligt at 
blive godkendt til handicaptillæg-
get som ordblind.

»Det er ikke, fordi det ikke er 
sket, men det er meget sjældent«, 
siger han.

Tallene taler for sig selv
I 2007 kom ungdomsuddannelserne 
ind under lovgivningen om social-
pædagogisk støtte, og det betyder, 
at ordblinde nu kan få hjælp tidlige-
re i deres studieforløb. Det betyder 
også, at der i dag er mange flere, 
som er blevet opmærksomme på, at 
de lider af ordblindhed. Anne Leth 

Ansøgning om tillæg 
er ikke besværet værd
Ordblinde har mulighed for at søge om handicaptillæg fra SU-styrelsen. For dem 
er problemet bare, at så få får deres ansøgning godkendt, at de slet ikke rådes til 
at søge tillægget

Pedersen mener, at den socialpæda-
gogiske støtte fungerer godt – det 
er derimod handicaptillægget, der 
er det store problem. Hun forklarer, 
at det egentlige problem er den tid, 
de ordblinde bruger på forbere-
delse. Almindelige studerende har 
overskuddet og tiden til at arbejde 
ved siden af studiet, men ordblin-
des forbrug af tid på studiet er så 
meget højere, at de ikke har denne 
mulighed. Ordblindeforeningen 
fortæller, at de hver uge modtager 
mange opkald fra ordblinde, der 
spørger ind til handicaptillægget. 
Alligevel er den procentvise andel 
af personer, som har fået tildelt 
handicaptillæg i forbindelse med 
læse- og skrivevanskeligheder, kun 
steget fra 0,5% til 0,7% i årene fra 
2006 til 2009. Nyligt opgjorte tal 
viser, at 18 personer med læse- og 
skrivevanskeligheder fik godkendt 
deres ansøgning om handicaptillæg 
i 2009. Gruppen af personer med 
læse- og skrivevanskeligheder er 
stadig den gruppe af personer med 
nedsat funktionsevne, hvor færrest 
får tillægget. ■
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»Jeg føler ikke, at jeg får mulighed for at blive lige så dygtig«

Af Cecilie Christensen 
og Emilie Rask Jensen

For Naja Hovmand Boynton kunne 
det indimellem være rart, at tiden 
gik baglæns. Hun er stærkt ord-
blind og bruger mere end dobbelt 
så lang tid på at læse pensum 
som hendes medstuderende på 
Kunstakademiets Arkitektskole i 
København. For hende er det ikke 
ualmindeligt at bruge 60 timer 
om ugen på studiet, og herudover 
har hun været nødt til at tage et 
tjenerjob for at få økonomien til 
at hænge sammen. Det betyder, at 
hun sjældent når at læse alt. 

»Indimellem må jeg bare møde 
op uforberedt til forelæsningerne og 
håbe, at det går. Jeg ville ønske, jeg 
havde tid til at læse alt, men det har 
jeg simpelthen ikke«, siger hun.

Ingen tid til fordybelse
I forhold til studiet er Naja Hov-
mand Boyntons største problem, at 
det tager hende så lang tid at læse, 
men også IT-programmer kæmper 
hun med at lære at bruge. På Ar-
kitektskolen er der et fast pensum, 
men de enkelte undervisere refere-
rer ofte til artikler og andet læse-
stof, som ligger uden for rammerne, 
og derfor er hun hele tiden nødt til 
at prioritere, hvad hun læser. Som 
arkitektstuderende forventes det, at 

man tilegner sig viden om arkitek-
tur ved siden af studiet, men det er 
svært for Naja Hovmand Boynton at 
finde tid til at sætte sig ned og læse 
en hel bog ud over pensum. Det til 
trods har hendes vejledere gennem 
tiden frarådet hende at bruge tid på 
at søge om handicaptillæg.

»De fortalte, at jeg skulle have 
særdeles gode argumenter for at 
blive godkendt til et handicaptil-
læg. At jeg er stærkt ordblind var 
ikke nok i sig selv«, fortæller hun 
og tilføjer, at det er derfor, hun al-
drig har søgt om at få tillægget.

For Naja Hovmand Boynton be-
tyder den manglende økonomiske 
kompensation, at hun ikke bare har 
ekstraarbejde på studiet som følge 
af sit handicap, men at hun også 
må arbejde en del ved siden af. 
Hun er ked af og frustreret over, 
at hun ikke har tid til at fordybe 
sig lige så meget i sit fag, som hun 
gerne ville.

»Jeg føler ikke, at jeg får mulig-
hed for at blive lige så dygtig en 
arkitekt som mine medstuderende, 
når jeg ikke kan nå at læse lige så 
meget, de kan«, siger hun.

Når en sms bliver uoverskuelig
Det er ikke kun på studiet, at Naja 
Hovmand Boynton mærker, at hun 
er ordblind. Også i helt lavprak-
tiske sammenhænge er det svært 

»Jeg føler ikke, 
at jeg får mulighed for 
at blive lige så dygtig«
Trods sin ordblindhed har hun altid vidst, at hun gerne ville på universitetet. I dag 
er Naja Hovmand Boynton arkitektstuderende, men hendes hverdag med et
krævende studie og et arbejde ved siden af er en evig kamp mod uret

at få en hverdag til at fungere, når 
man har så svært ved at læse og 
skrive, som hun har. Små ting som 
at gå på posthuset eller læse et 
brev fra kommunen kan virke som 
nærmest uoverkommelige opgaver, 
og hun skal ofte have hjælp. Selv 
det at læse og skrive sms’er eller 
mails er en udfordring.

»Det kan godt virke uoversku-
eligt at skulle åbne breve eller 
mails. I sms’er må jeg ofte for-
dumme mit sprog, hvis jeg ikke 
ved, hvordan jeg staver til det, jeg 
egentlig ville skrive«, siger hun.

Som tingene ser ud nu, indrøm-
mer hun, at hun er bange for at 
blive valgt fra på arbejdsmarke-
det som uddannet arkitekt. Ikke 
så meget, fordi hun er ordblind, 
men hun tror, at en kombination af 
ordblindhed og manglende viden 
om arkitektur som følge af de bø-
ger, hun ikke har nået at læse, kan 
være afgørende. Et handicaptillæg 
vil ikke ændre på, at hun er stærkt 
ordblind. Til gengæld ville tillæg-
get give hende den ekstra tid, som 
hun har så hårdt brug for i dag.

»Jeg ville få tiden til at få min 
hverdag til at hænge sammen 
bedre. Både privat, men også i for-
hold til at fordybe mig i studiet og 
få læst de bøger, jeg skal, så jeg på 
sigt kan blive en bedre arkitekt«, 
siger hun. ■
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Nyt netværk for ordblinde på videregående uddannelse blæser frem

Af Sofie B. Nørgaard

Netværket startede efter ønske fra 
en lille gruppe studerende med 
dysleksi, men har efter den forry-
gende tilslutning udviklet sig til et 
netværk med 70 medlemmer, og i 
februar 2010 blev der lavet vedtæg-
ter og nedsat en styregruppe. 

Formålet med netværket er for 
det første, at danne et fællesskab 
og samlingspunkt, hvor de stude-
rende med dysleksi kan dele erfa-
ringer, snakke med ligesindede og 
få mere viden om dysleksi. 

Netværket afholder foredrag og 
har indtil videre afholdt to foredrag 
med emnerne: »Hvad er dysleksi« 
og »Memoteknik«, som afsluttes 
med en cafe, hvor der er mulighed 
for at dele positive og negative ople-
velser. I november afholdes endnu 
et foredrag om: »Skriftlige opga-
ver«, som også følges op med en 
cafeaften med erfaringsudveksling. 

Netværket bestræber sig på at 
afholde 1-2 foredrag pr. semester 
og næste semester vil et af foredra-
gene omhandle: »Hjælpemidler på 
arbejdspladsen«.

Til kommunikation i hverdagene 
har netværket oprettet en lukket/
hemmelig Facebook gruppe, hvor 
man kan hente råd og støtte fra 

andre dyslektikere. Gruppen er luk-
ket/hemmelig, fordi mange i net-
værket ikke vil havde deres dysleksi 
offentliggjort, da de frygter, det kan 
have betydning i forbindelse med 
studiet og senere jobsøgning.

Hvert år i februar afholdes gene-
ralforsamling ifølge vedtægterne, 
hvor der også stemmes om pladser-
ne i styregruppen, som skal sørge 
for det praktiske arbejde i forbin-
delse med aktiviteter i netværket, 
såsom nyhedsmails, foredrag, kom-
munikation, nye kontakter m.m. 

Ét af netværkets mål er at 
udbrede viden på uddannelses-
institutioner om det at studere 
med dysleksi, fordi denne viden 
i dag kun er udbredt i begrænset 
omfang. Flere forestiller sig, at 
dyslektikeren ikke kan læse eller 
stave og derfor for eksempel vil 
forsinke et gruppearbejde, hvilket 
kan resultere i, at medstuderende 
fravælger dyslektikeren, når der 
dannes grupper. Flere dyslektikere 
skjuler derfor deres handicap, hvil-
ket er utroligt krævende psykisk og 
arbejdsmæssigt. 

Netværket støtter og rådgiver 
desuden studerende, når de får 
konstateret dysleksi. Flere stude-
rende med dysleksi har gennem 
folkeskolen og gymnasiet klaret 

Nyt netværk for 
ordblinde på videregående 
uddannelse blæser frem
Netværk for studerende med Dysleksi startede for et år siden med det formål,
at skabe kontakt mellem studerende med dysleksi (ordblinde) på videregående 
udannelser. Netværket samarbejder med Rådgivnings- & støttecenteret (RSC) 
ved Aarhus Universitet og har siden opstarten oplevet en overvældende interesse 
og tilslutning fra de studerende

sig godt, fordi de ubevidst har lært 
at kompensere for deres dysleksi. 
Det er først på universitetsniveau, 
at de oplever at deres egne kom-
penseringsmetoder ikke længere er 
tilstrækkelige, og de finder ud af, at 
de har dysleksi. En opdagelse som 
nogle har svært ved at acceptere, da 
de ikke ved ret meget om dysleksi 
og derfor tror, at deres drøm om en 
videregående uddannelse ikke vil 
gå i opfyldelse. Her kan netværket 
være med til, at give den studerende 
modet tilbage, informere om mulig-
heden for at lære andre og mere ef-
fektive kompenseringsmetoder, dele 
erfaring om brugen af de forskellige 
hjælpemidler og vise, at man ikke 
er alene. Netværket afholder derfor 
også i starten af hvert semester et 
møde for nytestede dyslektikere, 
hvor de kan møde andre, som al-
lerede har tilegnet sig erfaring 
omkring at være dyslektiker på en 
videregående uddannelse. 

Netværket opererer i dag kun i 
Århus, men håber i fremtiden at 
blive landsdækkende, da den store 
tilslutning i Århus har vist, at der 
både er brug for erfaringsudveks-
ling blandt de studerende, som har 
dysleksi og oplysning om dysleksi 
på alle landets videregående ud-
dannelser. ■
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»Lykken er« at få et hjælpemiddel, som kan kompensere for et handicap

Starten: Det hele startede med, at 
Peter på sin arbejdsplads, som var 
færgerne mellem Bornholm og det 
øvrige land, blev af sin tillidsmand 
gjort opmærksom på, at der var 
et hjælpemiddel Peter kunne have 
gavn af at anskaffe sig. Tillidsman-
den havde set et program i tv og 
tænkte, at dette kunne hjælpe Peter 
i sin hverdag. Peter havde sejlet i 
kabyssen med færgerne i mange 
år, men havde hele tiden haft store 
problemer med at læse opskrifter-
ne og ikke mindst de mange svære 
navne og tekster på rengørings-
dunkene. Takket været de mange 
gode kollegaer, som havde hjulpet 
ham i det daglige, havde det gået 
godt i de mange år.

Den lange vej var i dette tilfælde 
ikke så svær, da Peter fik støtte at 
sin tillidsmand til at ansøge 
kommunen, som derefter 
sendte ham til kommu-
nikationscenteret for at 

se, hvilket hjælpeprogram der pas-
sede Peter bedst.

På kommunikationscenteret fik 
Peter en faglig og god betjening 
samt instruktion af Ole Pakka Pe-
dersen, som installerede program-
met i Peters SmartPhone.

Ole fortæller, at man gør meget 
ud af at hjælpe med at finde den 
bedste løsning med programmer-
ne, som passer til den enkelte. Ikke 
mindst er instruktionen meget 

»Lykken er« at få et 
hjælpemiddel, som kan 
kompensere for et handicap
Peter Eriksson, som er mangeårigt medlem af ordblindeforeningen på Bornholm, 
går rundt og fryder sig i denne tid over sit nye hjælpemiddel, som hjælper ham 
i hverdagen på mange måder. Peter har fået det it-prisbelønnede program fra 
SkanRead Mobile til sin Nokia smartphone, som han bruger til at få oplæst tekst, 
som han har svært for at læse

Kommunikationscenters 
instruktør Ole Pakka 
Pedersen vejleder her til 
højre Peter Eriksson.

vigtig, så det ikke ender med et 
hjælpemiddel, der ligger i skuffen.

Kommunikationscenteret på 
Bornholm meddeler at her har man 
afprøvet tekstgenkendelse på 3 
typer mobiler: 

 Nokia med Symbian
 iPhone
 Smartphones med Android

Til Nokia har man afprøvet 
programmet K-læser, som har 
gode muligheder for tilpasning af 

1

2

3
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»Lykken er« at få et hjælpemiddel, som kan kompensere for et handicap

talehastighed og lydstyrke. Der 
mangler dog zoom-funktion, som 
kunne hjælpe ved affotografering 
af fx vejskilte. K-læseren leveres 
med Mette stemme. 

Har man en Iphone er program-
met Prizmo til at hente fra App 
Store til en pris af 58 kroner, og her 
kan man også tilkøbe Mette stem-
men for 18 kroner. Det er en absolut 
prisbillig løsning og programmet er 
forsynet med en masse faciliteter, 
som blandet andet gør det muligt 
at beskære billedet, så kun relevant 
tekst læses. Et godt program som 
dog kræver lidt øvelse, hvis man 
ønsker at bruge alle faciliteter.

Til Smartphones er programmet 
SkanRead en rigtig god løsning. 
Det er nemt og intuitivt at arbejde 
med og rimeligt hurtigt. Her er 
ikke mulighed for zoom-funktion. 
Med SkanRead skal man dog være 
opmærksom på, at der kræves 

adgang til datakommunikation. 
Der er udbydere på markedet, der 
har fri adgang til datakommunika-
tion i mobilabonnementet.

Ovennævnte programmer kan 
hjælpe ordblinde med at få læst 
tekster op, mens blinde og svagt-
seende kan benytte K-læseren i en 
version tilpasset denne målgruppe.

Øve – øve – og øve: Fordi det, 
skal der til. Det er en sej kamp, 
hvor Peter, der lige som så mange 
andre ordblinde, er på nippet til at 
opgive, når det ikke vil, som man 
ønsker det. Når man behersker 
teknikken er mulighederne mange, 
og glæden stor, når man føler sig 
mere selvhjulpet. Dette produkt 
kan blive til glæde for mange, og 
så er det tillige et lille diskret hjæl-
pemiddel, der ikke vækker opsigt 
men ligner den telefon, mange 
andre har. 

Peter er meget glad for sit nye 
hjælpemiddel, så han ikke så ofte 
som før skal søge hjælp hos andre, 
men er mere selvhjulpen. 
 Foto og tekst: Tom West ■

Peter tager et billede af et svært vejskilt. 
Derefter kan han få læst teksten op på 
sin mobiltelefon.
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(netbibliotek)

KLO – 
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E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk
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Nota	
	 – Nationalbiblioteket
 for mennesker med 
 læsevanskeligheder
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 27 44 44
 E-mail: biblioteket@nota.nu
	 www.nota.nu	og	www.e17.dk
 (netbibliotek)

ViHs	(Videnscenter	for	
Handicap	og	Socialpsykiatri)
 Landemærket 9
 1119 København K
 Telefon: 72 42 37 00
 E-mail: ordblindhed@
	 servicestyrelsen.dk 
	 www.dvo.dk	
	 www.servicestyrelsen.dk	
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Årsmødet 2011

Årsmødet startede med et velop-
lagt indlæg af Martin Hauerberg 
Olsen, Videncenter for Handicap 
og Socialpsykiatri, ViHS tidligere 
DVO. Martin talte om sektoran-
svarlighed og han gennemgik den 
nye hjemmeside, som kan findes 
på www.hto.nu. Der kan man få 
mange oplysninger om uddannelse, 
job og skoler for voksne ordblinde. 
Siden opdeler landet i regioner, så 
den enkelte person kan gå ind og 
se hvilke uddannelsesmuligheder, 

der er for ordblinde i netop ved-
kommendes kommune.

Årsmødet
Årsmødet startede med valg af 
Taxi-konsulent Eigil Christiansen, 
til ordstyrer og Juliane Øhlen-
schlæger som referent. 

Beretningen
Formand Hans-Pauli Christiansen 
supplerede bestyrelsens beretning, 
som lå i en trykt udgave og var 

Årsmødet 2011
Ordblinde/dysleksiforeningens årsmøde blev igen i år en stor succes. Der kom mange 
gode og saglige indlæg i debatten og der blev valgt mange nye dygtige ildsjæle ind i 
foreningens bestyrelse

offentliggjort i sidste Ordblinde-
blad, med følgende ord:

»Medlemmer af Ordblindefor-
eningen må meget gerne melde til-
bage med ideer om aktiviteter eller 
andet. Der er økonomi til at sætte 
projekter i søen, men det er vigtigt, 
at der er mennesker der gerne vil 
føre disse i ideer ud i virkeligheden. 

Den afgående formand Hans-Pauli 
Christiansen får her blomster af den 
nyvalgte formand Erik K. Rasmussen.
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Årsmødet 2011

Så hvis folk gerne vil lave noget, så 
søg bestyrelsen om midler og vær 
tovholder på projektet«.

Der er en stærk politisk kamp 
der kører ude i kommunerne. 
Blandt andet en diskussion om in-
klusion. Er det en økonomisk spar-
replan for kommunerne eller er det 
et pædagogisk fremskridt? 

I efteråret kom der godt i gang 
i det lokale arbejde, med blandt 
andet oplysningskampagnen på 
torve og ordblindeefterskoler. 
Det er vigtigt at have fokus på 
det lokale i foreningen/de lokale 
aktiviteter.

Under de politiske visioner kom 
Hans-Pauli ind på følgende:

»Vi skal gøre noget for at alle 
kommuner anerkender, at ord-
blindhed eksistere. Vi skal stå 
sammen om at gøre dette«.

Der var kommentarer til at vi 
ordblinde skal stå sammen med 
de andre handicapgrupper. Vi skal 
stoppe med at pibe og lade være 
med at være negative. Vores energi 
bliver brugt til det forkerte. Vi skal 
oparbejde respekt hos mennesker 
om, at vi ordblinde bruger vo-
res it hjælpemidler. Det er vigtigt 

at bevare optimismen og bevare 
sagligheden og blive ved med at 
fortælle om ordblindhed. 

Regnskabet
Kasserer Sanne Nielsen fremlagde 
regnskabet, som viste et overskud 
på 116.724 kr. og en egenkapital ef-
ter årets overskud på kr. 1.817.175 
kr. Revisoren har gjort opmærk-
som på at foreningen ikke skal 
generere overskud, men tværtimod 
bruge af sin egenkapital.

Der fremkom flere forslag til 
kontingentændringer, men besty-
relsens forslag om uændret kontin-
gent blev vedtaget.

Valg
Da formanden Hans-Pauli Chri-
stiansen havde valgt at trække sig 
fra posten som formand blev Erik 
Kildegaard Rasmussen, Midtsjæl-
lands kreds, valgt til formand 
uden modkandidat. Kaj Andersen 
blev valgt til næstformand og de 2 
folkevalgte blev: Mona Steiniche 
og Trine Brandt. 

På det efterfølgende bestyrel-
sesmøde blev der valgt 3 nye per-
soner ind i forretningsudvalget, 

så forretningsudvalget kom til at 
bestå af følgende personer: For-
mand Erik K. Rasmussen, Næst-
formand Kaj Andersen, Kasserer 
Sanne Nielsen, Maj Mortensen, 
Lene Baasch, Susanne Cording og 
Mona Steiniche.

Takketale
Efter årsmødet takkede mange 
af de delegerede den afgående 
formand for den store indsat Hans-
Pauli har gjort gennem de 14 år 
han har været formand. 

Den nyvalgte formand Erik K. 
Rasmussen takkede Hans-Pauli for 
den måde han har repræsenteret 
Ordblindeforeningen. Hans-Pauli 
har skrevet mange ledere i Ord-
blindebladet, deltaget i utallige 
møder landet over og været med til 
at opbygge et velfungerende kon-
tor. Hans-Pauli træder tilbage som 
formand, men det betyder ikke at 
han helt forlader foreningen. Han 
vil stadigvæk være til rådighed 
med sin store viden og indsigt. Det 
er foreningen meget taknemlig for 
og vi ønsker Hans-Pauli held og 
lykke i fremtiden.
 Ref. JØ og EKR ■ 
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Rapport fra EDA’s sidste bestyrelsesmøde

Der var en lang række punkter på 
dagsordenen. Her kommer en kort 
gennemgang. Som I kan læse, så 
er EDA involveret i en lang række 
aktiviteter til gavn for mennesker 
med dysleksi. Mange af disse 
aktiviteter er »det lange seje træk«, 
hvor der ikke er store aktuelle 
synlige resultater at pege på – ikke 
desto mindre er det stadig et vig-
tigt og positivt arbejde.

Jeg håber gennemgangen kan 
give jer et lille indblik i arbejdet.

De næste bestyrelsesmøder 
blev fastlagt:

•  2. til 3. juli 2011 i San Marino 
(Sammen med EDA’s sommer-
skole) 

•  24. september 2011 i Luxem-
bourg – som bliver EDA’s Gene-
ralforsamling. 4 af de nuværende 
7 bestyrelsesmedlemmer afslutter 
deres 4 års valgperiode. Medlems-
foreningerne skal tage stilling til 
nominering af nye kandidater eller 
gennominering af eksisterende 
kandidater. Nomineringen gælder 
for 4 år, og skal være formanden i 
hænde senest den 23. august 2011.
 
•  11. til 13. november 2011 i 
Bruxelles

•  6. til 8. januar 2012 i Paris

•  31. marts til 1. april 2012 på 
Sicilien

Rapport fra EDA’s 
sidste bestyrelsesmøde
Den 7. til 9. januar var der bestyrelsesmøde i EDA (European Dyslexia Association). 
Mødet blev holdt i Formanden Michael Kalmárs hjem i Wien

EDA’s Sommerskole er 
fastlagt til San Marino fra 

den 4. til den 6. juli 2011. Emnerne 
er fastlagt til tidlig genkendelse, 
lovgivning og dysleksi blandt 
voksne. Yderligere informationer 
vil komme på hjemmesiden, så 
snart de foreligger.

Der arbejdes på en fæl-
les konference i april 2012 

med Mediterranean Dyslexia 
Organisation. 

Planlægningen til den 4. 
europæiske dysleksi kon-

ference er startet. Målsætningen 
er september / oktober 2013, så vi 
håber medlemsorganisationerne 
vil undlade at planlægge vig-
tigt lokale begivenheder i denne 
periode.

For at styrke bestyrelsens 
arbejde er det besluttet, at 

udpege en assistent for bestyrelsen. 
Det er blevet Birgitte Kalmár fra 
Østrig.

Familien er blevet større 
siden sidst. Følgende orga-

nisationer er optaget som Adherent 
medlemmer: La Federation Fran-
caise des Dys (Frankrig), Sprankel 
(Belgien) samt Institut St. Charles 
(Frankrig). DISFAM (Spanien) øn-
sker at skifte til Effective medlem. 
Dette skal godkendes af general-
forsamlingen den 24. september 
2011.

Det kedelige emne på 
bestyrelsesmødet var, at 

ni organisationer havde udestå-
ende kontingenter til EDA. Vi 
har sendt påmindelser ud til de 
berørte. Manglende betaling 
vil blandt andet medføre, at der 
ikke kan afgives stemmer til 
generalforsamlingen.

Det er med stor glæde, at 
EDA deltager i forberedel-

sen af 3 EU projekter. ReadMe, 
EUPALT og VIP-BOOKS. Deres 
skæbne bliver afgjort i 2011. EDA’s 
væsentligste rolle i projekterne er 
offentliggørelse og spredning af 
indhold.

Hjemmesiden www.
dyslexia.eu.com volder sta-

dig problemer. Vi mener en løsning 
er indenfor rækkevidde. Det er en 
prioriteret opgave, men derfor ikke 
nødvendigvis let at løse.

De tidligere omtalte for-
handlinger i forhold til ud-

veksling af tilgængelige formater 
for personer med læsevanskelig-
heder – og de tilhørende diskus-
sioner om copyright fortsættes. 
EDA er med i forhandlingerne 
med det formål, at også personer 
med dysleksi får adgang til disse 
informationer.

 Venlig hilsen
 Lars Sander
 EDA Repræsentant ■
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Lydbøger hjælper svage læsere gennem skolen

Af Linda Gjaldbæk Hansen, 
Kommunikationsmedarbejder, Nota

Hvert år sender den danske 
folkeskole 15-18% elever med 
manglende funktionel læsekom-
petence ud af grundskolen. Det 
viser tal fra PISA-undersøgelserne 
fra 2000 og 2009. En stor del af 
dem kunne hjælpes på sporet af 
en gymnasial uddannelse, hvis de 
får adgang til lydbøger. Det viser 
en ny undersøgelse lavet af Nota 
– Nationalbibliotek for menne-
sker med læsevanskeligheder – i 
samarbejde med analysefirmaet 
Epinion.

Baggrunden for rapporten
Undersøgelsen er lavet via en tele-
fonisk spørgeskemaundersøgelse 
foretaget blandt 497 af Notas
medlemmer i alderen 12 til 16 
år. Til sammenligning har 200 
tilfældigt udvalgte børn og unge 
i samme aldersgruppe besvaret 
samme spørgsmål. 

De vigtigste resultater
Undersøgelsen viser, at 22% 
af brugergruppen planlægger 
en gymnasial uddannelse efter 
folkeskolen mod 46% i sammen-
ligningsgruppen. Modsat plan-
lægger 40% af brugergruppen en 

Lydbøger hjælper svage 
læsere gennem skolen
Ny undersøgelse viser, at lydbøger hjælper unge med læsevanskeligheder til 
at klare sig bedre i skolen. Uden hjælp er der risiko for at tabe en stor del af en 
ungdomsårgang på gulvet

erhvervsfaglig uddannelse mod 
blot 8 % i sammenligningsgrup-
pen. Rapport viser altså, at de 
unges læsevanskeligheder har 
en tydelig og afgørende effekt 
på deres fremtidsplaner. Endelig 
hører en tredjedel af de adspurgte 
lydbøger dagligt eller ugentligt 
– typisk en time ad gangen, men 
ofte mere. Undersøgelsen viser 
dermed også, at lydbøger for en 
stor del af disse børn og unge er 
en helt central måde at læse – og 
dermed få viden og oplevelser 
– på. Til sammenligning hører 
blot 3% af sammenligningsgrup-
pen lydbøger ugentligt eller 

Knap 100 folk fra landets biblioteker og fagpersoner fra ordblindeområdet deltog 
i præsentation af Nota og Epinions rapport, der blev præsenteret hos Styrelsen for 
Bibliotek og Medier mandag den 28. februar (Foto: Anders Seierøe Mortensen).

Rapporten »Hjælpemidler og 
adgang til læring blandt børn 
og unge med ordblindhed/
svære læsevanskeligheder« kan 
læses i sin helhed på: 
www.nota.nu/epinion-2011. 
Rapporten og dens resultater 
blev præsenteret hos Styrelsen 
for Bibliotek og Medier man-
dag den 28. februar 2011. Nota 
vil gerne fortælle mere om 
rapporten og dens resultater 
på konferencer og ved andre 
relevante lejligheder – kontakt 
gerne projektleder Simon Moe 
på sme@nota.nu for nærmere 
oplysninger.

Fakta
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Lydbøger hjælper svage læsere gennem skolen

Projektleder fra Nota, Simon Moe, præsenterer projektet, der har haft til hovedfor-
mål at skaffe mere viden om unge ordblinde og andre læsesvage i alderen 12-16 år 
(Foto: Anders Seierøe Mortensen).

oftere. Det er faktisk så få, at 
det statistisk svarer til den del 
af sammenligningsgruppen med 
ordblindhed. Konklusionen er, 
at almindelige læsere stort set 
aldrig hører lydbøger, mens svage 
læsere bruger det som en central 
informationskilde.

De unge læser, mens de lytter
Undersøgelsen viser også, at de 
unge læser, mens de lytter. Tre ud 
af fire har bogen slået op foran sig, 
mens de lytter eller følger med på 
skærmen i en digital bog. Og fak-
tisk dokumenterer undersøgelsen 
også, at der er en positiv sammen-
hæng mellem brug af lydbøger, 
lektievaner, læsevaner og trivsel i 
skolen. Hvis man derfor øger ande-
len af børn og unge med ordblind-
hed og læsevanskeligheder, der 
hyppigt benytter sig af lydbøger, 
vil de gennemsnitlige skolepræsta-
tioner i Danmark antageligt kunne 
forbedres.  ■

Farsø Efterskole             Viborgvej 71             9640 Farsø             t. 98 63 62 22             www.f-e.dk

Farsø Efterskole er for unge 
med læse- og skrivevanskeligheder. 

Målet er, at alle skolens 
elever oplever, at de bliver 

fagligt dygtigere og 
personligt udviklede.

– det handler om dig, livet og vejen frem!

175x125_Profilannonce.indd   1 19/05/10   08.33
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Farverige idéer om læsevanskeligheder

Af Martin Hauerberg Olsen, 
faglig konsulent i ViHS, 
Servicestyrelsen (tidligere DVO)

Hvorfor farvede læsefolier?
Irlen Syndrom har navn efter dets 
opdager, den amerikanske skole-
psykolog og familieterapeut Helen 
Irlen. Irlen Syndrom forklares 
som en særlig lysoverfølsomhed, 
der knytter sig til bestemte farver 
lys, det vil sige lysbølger inden for 
bestemte frekvensområder. 

Eftersom vi traditionelt møder 
tekster med sort skrift på hvid 
baggrund, påvirker læsningen os 
derfor med alle bølgefrekvenser på 
samme tid (farven hvid reflekterer 
hele spektret af lysbølger). Særligt 
lysoverfølsomme personer med 
Irlen Syndrom kan således generes 
under læsningen og opleve symp-
tomer som træthed, hovedpine og 
forstyrrelser af synet. 

Ved at anvende farvede læsefoli-
er eller briller, som bortfiltrerer lys 
med uønskede bølgelængder, re-
duceres det visuelle ubehag ifølge 
Helen Irlen. Det kan bidrage til at 
eliminere oplevede læsevanskelig-
heder – herunder ordblindhed.

Teoriens ophav
Teorien om dette særlige lysover-
følsomheds-syndrom baserer sig 
på et research-arbejde, som Helen 
Irlen har foretaget som psykolog 

ved California State University. 
Her interviewede hun 1500 voksne 
med læsevanskeligheder og identi-
ficerede iblandt sine informanter en 
gruppe personer, der klagede over, 
at læsning var ekstremt vanskelig 
og ubehagelig. De pågældende 
personer havde hovedpine, følte sig 

Farverige idéer 
om læsevanskeligheder
Teorien om farvede læsefolier som en teknisk løsning på læsepædagogiske 
udfordringer har igen fået vind i sejlene med en dansksproget nyudgivelse af 
Helen Irlens bog Reading by the Colors, der redegør for det såkaldte Irlen Syndroms 
betydning for læsevanskeligheder, og for hvordan man behandler det. Bogens 
danske titel er Læsning med farver og er udkommet på forlaget Adlandia (2010)

visuelt stressede, og de oplevede, at 
deres øjne var trætte. Dette medfør-
te, at Helen Irlen navngav syndro-
met Skotopisk Sensivitets Syndrom.

I dag er betegnelsen Skotopisk 
Sensitivitets Syndrom veget for det 
mere mundrette navn Irlens Syn-
drom – ifølge den danske oversætter 

www.kragelund-efterskole.dk

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod 
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel 
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22
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Farverige idéer om læsevanskeligheder / Nyt projekt: Forstå dit barns ordblindhed

Mange misforståelser og tvister 
om specialundervisning for børn 
med ordblindhed kunne være fore-
bygget eller helt undgået med mere 
og bedre kommunikation mellem 
skole og hjem. 

Nyt projekt i Servicestyrelsen 
vil styrke samarbejdet mellem 
skole og familie, så misforståelser 
og tvister om specialundervisning 
kan undgås.

Projektet »Forstå dit barns ord-
blindhed« skal afprøve en brugerge-
nereret netværksmodel i folkeskolen, 
hvor forældre samarbejder med sko-
lens fagfolk for at sikre god under-
visning for børn med ordblindhed.

 Aktørerne i projektet skal bi-
drage med retningslinjer for og en 
ressourcepakke til, hvordan man 
etablerer, udvikler og forankrer 
forældrenetværk i grundskolen.

Netværkene skal sættes i gang 
af skolens fagfolk, der kender 
børn og forældre ude på de enkelte 
skoler.

 Netværket vil køre som forsøgs-
periode i et år, hvorefter projektet og 
netværksmodellen skal evalueres.

Skal sættes i gang af fagfolk
Birgit Dilling Jandorf, leder af 
specialfunktionen ordblindhed i 
Servicestyrelsen, siger:

Nyt projekt: Forstå 
dit barns ordblindhed
– Tiltag fra Servicestyrelsen skal styrke samarbejdet og dialogen mellem forældre til 
ordblinde børn og skolerne for at undgå misforståelser

– »Projektet »Forstå dit barns 
ordblindhed« er et samarbejde 
mellem Servicestyrelsen, Læse-
konsulenternes Landsforening og 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark. Aktørerne i projektet 
skal bidrage med retningslinjer for 
og en ressourcepakke til, hvordan 
man etablerer, udvikler og forankrer 
forældrenetværk i grundskolen. Net-
værkene skal igangsættes af skolens 
fagfolk, der kender børn og forældre 
ude på de enkelte skoler«. Projektet 
er støttet med 175.000 af Danske 
Banks litteraturprismidler 2010.

Læs mere om projektet på
 www.servicestyrelsen.dk ■ 

Bjarne Juul på foranledning af ikke 
nærmere afgrænsede »videnskabe-
lige kredse«, fordi det tidligere navn 
gav »anledning til både misforståel-
ser, kritik og skepsis«. 

Manglende 
videnskabelig rygdækning
En gennemgang af litteraturen om 
farvede filtre og brilleglas afslører 
imidlertid ringe dokumentation 
for, at et sådant tiltag skulle kunne 
afhjælpe læsevanskeligheder. Det 
videnskabelige tidsskrift Journal of 
Learning Disabilities viede et helt 
nummer til undersøgelser og kritisk 
behandling af effekten af Irlen-bril-
ler og farvefolier (december 1990). 
Den samlede konklusion var, at far-
vefiltre og lignende ikke er et godt 
bud på behandling af læsevanskelig-
heder – og slet ikke ordblindhed.

Også nyere forskning fastholder 
kritikken. Der eksisterer ikke be-
læg for, at hverken farvede læse-
folier eller briller er anvendelige 
redskaber til effektiv afhjælpning 
af læsevanskeligheder. 

Uden tilstrækkelig videnskabe-
lige beviser kan farvede folier og 
filtre naturligvis ikke anbefales 
som behandlingsmetode over for 
læsevanskeligheder. Heldigvis er 
der et veldokumenteret alternativ 
til farvefolier og –briller i form af 
solid velefterprøvet undervisning 
og teknologisk støtte.

Nogle forskere har i deres kri-
tiske artikler om farvede folier 
og læsevanskeligheder medgivet, 
at læsefolier muligvis kan redu-
cere visuelt stress hos en mindre 
gruppe – de, der ifølge Helen Irlen, 
oplever overfølsomhed over for 

lys med hovedpine og træthed til 
følge. Men der er intet, som tyder 
på, at denne gruppe af personer 
som helhed oplever nogen forbed-
ring af egentlige læsefærdigheder, 
når de anvender farvefolier.

Dette er vel i grunden ikke så 
mærkeligt, eftersom læsevanske-
ligheder jo primært har sproglige 
årsager. Så selvom farvefolier nok 
kan reducere visuelle forstyrrelser 
i en eller anden grad hos en særlig 
gruppe af lysoverfølsomme men-
nesker, vil veldokumenteret special-
undervisning rettet mod de kendte 
sproglige årsager til læsevanskelig-
heder derfor på ingen måde kunne 
erstattes af farvefolier.

Artiklen er bearbejdet af 
redaktionen. Originalartiklen er 

første gang bragt i Nyt om 
Ordblindhed – marts 2011 ■
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Hvad er it-tilgængelighed og hvorfor er det vigtigt?

It-tilgængelighed betyder, at hjem-
mesider og it-systemer er designet 
på en sådan måde, at der tages 
hensyn til alle brugergrupper, for 
eksempel ved at de hjælpemidler, 
en del personer med funktionsned-
sættelse er afhængige af, fungerer 
sammen med hjemmesiden eller 
it-systemet.

It-tilgængelighed er således 
relevant i forhold til f.eks. telekom-
munikation, hjemmesider, ESDH- 
og lønsystemer, penge-terminaler, 
nødhjælpssystemer, info-standere 
osv. Eller sagt med andre ord: En 
tilgængelig it-løsning, er en løs-
ning, der som udgangspunkt kan 
benyttes af alle.

Begrebet it-tilgængelighed er tæt 
forbundet med begrebet inklusion, 

som grundlæggende handler om at 
sikre alle lige adgang og deltagelse 
i informationssamfundet.

Tilgængelighed i FN’s 
handicapkonvention
Tilgængelighed indgår som et af de 
grundlæggende principper i FN’s 
Konvention om rettigheder for 
personer med handicap som et af 
midlerne, der skal sikre personer 
med handicap de samme rettighe-
der som alle andre.

Danmark ratificerede konven-
tionen den 23. august 2009 og har 
hermed forpligtet sig til at sikre til-
gængelighed for personer med han-
dicap. Det fremgår af konventionens 
artikel 9, at deltagerlandene skal 
»træffe passende foranstaltninger til 

Hvad er it-tilgængelighed og 
hvorfor er det vigtigt?

at sikre, at personer med handicap, 
på lige fod med andre, har adgang 
til de fysiske omgivelser og trans-
portmuligheder, den information og 
kommunikation, herunder informa-
tions- og kommunikationsteknologi, 
og de øvrige faciliteter og tilbud, 
der er åben for eller gives offentlig-
heden …«

Hvordan opnås IT-tilgængelighed
Digitale løsninger skal udformes 
under hensyntagen til, at nogle grup-
per af borgere har særlige behov, der 
skal indarbejdes i generelle løsnin-
ger. For nogle brugere kan det være 
tilstrækkeligt, at de har mulighed for 
at indstille løsningen på en særlig 
måde. For andre brugere er det 
nødvendigt, at der i en løsning er 
indbygget faciliteter og/eller at løs-
ningen muliggør brugen af forskel-
lige kompenserende hjælpemidler. 
Denne hensyntagen til nogle grup-
pers særlige behov sikres bl.a. ved at 
følge de standarder og retningslinjer, 
der findes for tilgængelighed til 
forskellige former for teknologi.
 Kilde: IT og Telestyrelsen ■
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Informations- og kommunikations teknologi er godt for ligebehandling / Retningslinjer for tilgængeligt design

Den stærkt stigende brug af 
informations- og kommunikati-
onsteknologi overalt i samfun-
det kan være meget positiv for 
ligebehandlingen af personer med 
funktionsnedsættelse. Men det 
kræver, at udviklere og produ-
center fra starten medtænker de 
særlige tilgængelighedskrav til 
teknologien og udformningen af 
denne.

Når It-tilgængeligheden er i 
orden, bliver kommunikationen 
med myndigheder og private 
firmaer meget nemmere, og på 
arbejdsmarkedet betyder øget 
brug af it-systemer flere job-
muligheder for mennesker med 
funktionsnedsættelser. 

For professionelle er det ikke 
specielt svært at lave tilgængelige 
hjemmesider og it-systemer, men 
det kræver, at udviklerne, og dem 
der vedligeholder systemerne, 
tænker tilgængelighed med fra 
starten, når de laver nye systemer 
og nye elementer og funktioner på 
hjemmesider. 

Udenlandske undersøgelser 
viser tillige, at det ikke er me-
get dyrere at lave en tilgængelig 
hjemmeside. Erfaringerne siger, at 
prisen kun er ca. 5% højere. Un-
dersøgelser viser også, at bruger-
venligheden generelt er bedre på 
tilgængelige hjemmesider.

At der er problemer med til-
gængeligheden til hjemmesider 
viser IT- og Telestyrelsens sene-
ste undersøgelse af tilgængelig-
heden til offentlige hjemmesider. 

Ingen lovgivning på området 
Der findes ingen lovgivning, som 
sikrer tilgængelighed til hjemme-
sider eller it-systemer. På nationalt 
og EU niveau findes der en række 
hensigtserklæringer og vejlednin-
ger, som opfordrer til, at hjem-
mesider gøres tilgængelige, og at 
der ved indkøb af digitalt udstyr 
lægges vægt på, at udstyret også 
er tilgængeligt for personer med 
funktionsnedsættelser. 

Åbne standarder 
Men siden første januar 2008 har 
offentlige myndigheder været for-
pligtet til at følge åbne standarder. 
Åbne standarder bygger på en aftale 
indgået mellem Regeringen, KL og 

Undersøgelsen omfatter knap 250 
hjemmesider og ingen af disse er 
fejlfrie. Knap 25% af siderne har 
så mange fejl og mangler, at de kan 
være umulige at læse for personer 
med funktionsnedsættelse. Den 
samlede undersøgelse findes på 
www.itst.dk 

Tilgængelighed til 
elektroniske blanketter 
Spørgsmålet om tilgængelighed 
til elektroniske blanketter er 
vigtigt, når fokus rettes mod den 
digitale forvaltning og dermed 
borgernes muligheder for selv-
betjening. Centret har derfor 
fået udført en kortlægning af 
251 elektroniske blanketter fra 
5 forskellige leverandører. Disse 
leverandører dækker samlet set 
mere end 90% af markedet for 

Informations- og kommunikations-
teknologi er godt for ligebehandling

Retningslinjer for tilgængeligt design

Danske Regioner. Aftalen betyder, 
at offentlige myndigheder skal 
anvende syv sæt af åbne standarder 
i nye it-løsninger. Aftalen forpligter 
her ud over også myndighederne til 
at kunne modtage tekstdokumenter 
i to åbne dokumentstandarder. 

Et af de syv sæt af obligatoriske 
åbne standarder er et krav om of-
fentlige hjemmesider og tilgænge-
lighed. Eksempelvis skal der være 
en alternativ tekst til at forklare et 
billede, såfremt der er billeder på 
hjemmesiden. 

Se mere om åbne standarder og 
vejledningerne til disse på 
www.itst.dk 

Kilde: Center for 
ligebehandling af Handicappede ■

elektroniske blanketter til offent-
lige netsteder. 

Ingen af de testede blanketter 
overholder undersøgelsens op-
stillede kriterier for tilgængelige 
blanketter. Se nærmere om under-
søgelsen på www.clh.dk 

Kompetencecenter It for Alle 
I Danmark kan man hos Kom-
petencecenter ''It for Alle'' under 
IT- og Telestyrelsen læse mere om, 
hvordan man laver tilgængelige 
hjemmesider, og hvilke ting man 
skal være opmærksom på ved 
indkøb af It-udstyr. Nærmere om 
kompetencecentret findes på 
www.itst.dk 

Kilde: Center for 
ligebehandling af handicappede ■

 Research: Mercedes
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Lydbøger sendes nu som B-post til Notas brugere

prismæssige hensyn er blevet enige 
om at sende lydbøger som B-post 
til vores brugere«.

Siden 1. april har B-post-for-
sendelser kostet 6 kroner, hvil-
ket gør porto-udgifterne mere 
overkommelige.

Ingen ændringer 
for blinde og svagsynede
Notas blinde og svagsynede bru-
gere bliver ikke berørt af porto-
stigningen, da postforsendelser til 
denne gruppe er fritaget for porto. 
Den gruppe af brugere vil derfor 
stadig få deres lydbøger sendt som 
A-post. ■

Af Linda Gjaldbæk Hansen, 
kommunikationsmedarbejder, Nota

Notas ikke-synshandicappede 
brugere får nu tilsendt deres 
lydbøger som B-post. Det er 
resultatet af den nye aftale, Nota 
har indgået med Post Danmark. 
Aftalen betyder, at der nu vil være 
en leveringstid på 2-3 dage, hvis 
lydbøgerne sendes med posten. 
Derfor opfordrer direktør Michael 
Wright brugerne til selv at hente 
deres bøger på netbiblioteket E17:

»Vi håber, at rigtig mange bru-
gere fremover vil benytte sig af 
download og streaming i stedet 
for at bestille lydbøger på cd-
rom. På den måde kan brugerne 
få lydbogen direkte ned på deres 
computer eller streame den med 
det samme«, siger Michael Wright 

og understreger, at forsendelserne 
selvfølgelig stadig er gratis for 
brugerne.

Det har været nødvendigt at 
overgå til B-post, fordi Nota al-
lerede før stigningen i porto brugte 
1,3 millioner kroner hvert år på 
at sende lydbøger med posten til 
vores brugere. Den 1. april steg 
portoen på almindelig A-post fra 
5,50 kroner til 8 kroner. 

»I en tid med generelle bespa-
relser i staten vil den ekstra udgift 
til porto betyde, at Nota vil være 
nødt til enten at skære i antallet 
af nye titler, medarbejdere eller 
stoppe med at udvikle nye services 
til brugerne, og det er vi bestemt 
ikke interesseret i«, siger direktør 
Michael Wright og fortsætter: »Det 
her er en ren intern aftale mellem 
Nota og Post Danmark, hvor vi af 

Lydbøger sendes nu som 
B-post til Notas brugere
På grund af stigningerne i porto 1. april har Nota indgået en ny aftale med Post 
Danmark. Aftalen kommer til at berøre vores ikke-synshandicappede brugere, 
der fremover vil få lydbøger tilsendt som B-post. Til gengæld er mulighederne 
for selvbetjening udvidet med både download og streaming

Første gang, du logger ind på 
E17, gør du sådan:

1. Gå ind på www.e17.dk
2. Skriv dit cpr-nummer 
3.  Skriv din kode i feltet 

»Kodeord«
4.  Følg derefter vejledningen 

på skærmen. Vær opmærk-
som på, at adgang til E17 
kræver medlemskab af 
Nota – Nationalbibliotek for 
mennesker med læsevan-
skeligheder. Læs mere om, 
hvordan du bliver medlem 
på www.e17.dk/indmeldelse

Let adgang til E17
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Nu kan Notas brugere downloade og bestille et større udvalg af engelsksprogede lydbøger / Web interface til RoboBraille

Af Linda Gjaldbæk Hansen, 
kommunikationsmedarbejder, Nota

De 500 engelsksprogede lydbøger 
fra RNIB består af både klassisk 
og nyere skøn- og faglitteratur 
inden for forskellige genrer og em-
ner, og der er både børne- og vok-
senbøger – eksempelvis; Charles 
Dickens »Barnaby Rudge«, 

Stephen Kings »Four Past Mid-
night«, Ken Follets »The Pillars 
of The Earth« og J.R.R. Tolkiens 
»The Lord of The Rings«.

Flere engelsksprogede 
lydbøger på vej
Nota forventer at købe yderligere 
500 engelsksprogede lydbøger 
senere på året.

Web interface til RoboBraille

Nu kan Notas brugere 
downloade og bestille 
et større udvalg af 
engelsksprogede lydbøger
Nota har i samarbejde med søsterbibliotekerne fra henholdsvis Norge, Sverige, 
Finland og Island indgået en aftale med RNIB, Royal National Institute of Blind 
People, det engelske nationalbibliotek for blinde, om køb af engelsksprogede 
lydbøger. De første 500 lydbøger er indkøbt og klar til udlån

Du kan finde de nyindkøbte 
lydbøger på netbiblioteket E17 via 
linket Engelske lydbøger. 

Hvis du har nogle spørgsmål, er 
du meget velkommen til at kontakte 
biblioteket på telefon: 3927 4444. ■

Nu er der kommet et alternativ til 
den kendte e-mail interaktion med 
RoboBraille. Du kan nu benytte 
vores webside løsning, så du slip-
per for at holde styr på alle de 
forskellige e-mail konti, det gør 
det nemmere og hurtigere at bruge 
RoboBraille. 

Blot ved at følge en simpel trin 
for trin guide kan du opnå de sam-
me muligheder som tidligere.

Du starter med at uploade dit 
ønskede dokument, derefter vælger 
du hvilket format det skal konver-
teres til (mp3 lyd, Daisy fuld tekst 
og lyd, Konvertering, Punktskrift). 
Alt efter hvilket format du vælger, 
folder siden sig ud og de giver mu-
lighed for enten at vælge forkortel-
sesniveau, punktskriftformat, eller 
filtype hvis du vil konvertere. Til 
sidst skriver du din E-mail nederst 

på siden og trykker ok. Du vil kort 
efter modtage en returmail med 
filen vedhæftet. 

Prøv den nye 
webside løsning på 
www.robobraille.org ■
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Nyt handicaphus i Høje Tåstrup / Skriverprisen uddeles for læservenlig og aktuel bog

På en dejlig forårsdag – den 9. maj 
2011 – tog Stig Langvad formand 
for Danske Handicaporganisatio-
ner det første spadestik til det nye 
handicaphus i Høje Tåstrup.

Kontorhuset er blevet en realitet 
fordi tre fonde: A.P. Møllers Støt-
tefond, Realdania og Willumsfon-
den har støttet projektet. Bygnin-
gerne bliver meget specielle, da 
de skal kunne rumme alle former 
for handicap, men det har været 
en øjneåbner for byggefirmaet 
NCC. Det at skulle bygge det 
mest tilgængelige hus i Danmark 
har givet et stort løft til bygge-
branchen, for der er ingen tvivl 
om, at det vil smitte af på kom-
mende byggeri.
 EKR ■ 

Jesper Nicolaj Christiansen mod-
tog den 7. februar 2011 skriverpri-
sen på 25.000 kroner for sin roman 
»Soldater græder ikke«. Prisen 
uddeles hvert år til en forfatter, der 
skriver læservenligt. 

»Soldater græder ikke« hand-
ler om Elektra, der fjernes fra sit 
hjem, der går stadig mere i op-
løsning. Mens hendes far meldes 
savnet i Afghanistan, bliver hun 
fjernet fra sin mor i Danmark og 
anbragt på hjemmet Solsikken. 
Med sig har hun faderens gamle 
hjelm, der beskytter hende mod alt 
ondt.

»Vi skal gøre alt for, at børn og 
unge får adgang til de oplevelser, 
der ligger i bøgerne. Det er rege-
ringens mål, at danske skoleelever 
i 2020 er blandt verdens bedste til 

Nyt handicaphus i Høje Tåstrup

Skriverprisen uddeles for 
læservenlig og aktuel bog

blandt andet læsning. Derfor skal 
vi sikre, at der findes litteratur, der 
møder de svage læsere på deres 
niveau. Det gør »Soldater græder 
ikke«. Bogen er stærkt vedkom-
mende, aktuel og fortalt i et sprog, 
der gør det muligt for børn, der 
ikke læser flydende, at opleve for-
tællingen. Derfor glæder jeg mig 
over, at Jesper Nicolaj Christiansen 
modtager Skriverprisen,« sagde 
daværende undervisningsminister 
Tina Nedergaard.

Skriverprisudvalgets motivation 
for at tildele prisen til Jesper Nicolaj 
Christiansen er, at bogen opfylder 
betingelserne for Skriverprisen 
med hensyn til læsbarhed. Samtidig 
er den skrevet i moderne stil med 
rappe sætningsskift, som unge taler 
i dagens Danmark. Handlingen er 

stærkt vedkommende og med en vis 
aktualitet. Nogle vil måske mene, at 
der er noget råt over såvel stil som 
handling, men den falder inden for 
mange børns og unges erfarings-
område. Også voksne kan have 
svært ved at læse den uden at blive 
berørt af hovedpersonens skæbne.

Skriverprisudvalget
Formand Tove Traberg, Danmarks 
Skolebibliotekarer.
Lis Skov Hansen, Landsforeningen 
af Læsepædagoger 
Nils Aage Jensen, Dansk 
Forfatterforening 
Niels Christian Sauer, Danmarks 
Lærerforening 
Hans-Pauli Christiansen, 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark ■
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Efterskolen, hvor du får en
anderledes skoleoplevelse

Dansk, matematik og engelsk
med udgangspunkt i det niveau,

hvor du befinder dig.
9. kl. afgangsprøver

10. kl. med brobygning
Mange valgfag:

Idræt, træværksted, friluftsliv,
jagttegn, billedkunst, musik,
medie, madlavning, motor,
metal, stenhugning m.m.

Fællesoplevelser
Teateruge

Skitur

Fårupvej 12 • 8990 Fårup • Tlf. 8645 2166
www.ne-ordblind.dk • kontor@ne-ordblind.dk

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde

mellem 15 og 18 år

 

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Bliv klar til ungdomsuddannelse 
Få styr på læse– og skrivevanskeligheder i 8., 9. og 10. klasse 

Den 1. april er Nathalie Vernal 
ansat som rådgiver i Ordblindefor-
eningen. Nathalie fortæller om sig 
selv:

»Jeg er uddannet international/
interkulturel socialrådgiver og har 
arbejdet med frivilligt arbejde i 
ind- og udland gennem mange år.

Mit hovedvirke som socialråd-
giver har været projektudvikling 
inden for børne-ungeområdet og 
arbejdsmarkedsafdelinger, samt 
som socialfaglig konsulent for 
forskellige kommuner og institu-
tioner. Jeg har derudover undervist 
i dansk for indvandrere og coachet 
socialfagligt personale, der arbej-
dede med unge. Jeg har således en 
bred socialfaglig indsigt.

Ordblindeforeningen 
byder velkommen

Har boet godt fire år i Vest-
jylland, men er oprindeligt fra 
København K og jeg glæder mig 
meget til at være en del af teamet i 
Ordblinde/Dysleksiforeningen og 
til at rådgive og vejlede alle jer, der 
måtte have brug for det på Fyn og 
i Jylland.

For mig er dette ikke bare et job, 
men en anseelse at kunne få lov til 
at kunne dele min viden til brug 
for andre.

Mit motto har til alle tider været 
»Dialog er for den, der vil lære 
mere end det de allerede ved« og 
som sådan agter jeg at møde alle 
på min vej.

Vi byder Nathalie velkommen 
og glæder os til samarbejdet. ■

Nyt fra sekretariatet
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Læserbreve

I artiklen står der at »Selvom mini-
steriet havde forsøgt at stramme 
op, var det ikke lykkedes at få 
ventetiden ned, fordi erhvervsud-
dannelserne var for længe om at 
sende ansøgningerne in til SU«.

Vi forsøger faktisk at være 
i god tid med ansøgningerne, 
fordi vi ved, der er mange ansø-
gere og at ventetiden på svar kan 
være lang. På min erhvervsskole 
(JordbrugetsUddannelsesCenter, 
Århus) har vi i flere år haft den 
procedure at indkalde nye elever 
og deres forældre til intro-aften 
et par måneder før skolestart. Her 
kan man også få en samtale om 

Kommentar til artikel (Samråd om 
it-rygsækken i Landstingssalen) 
i Ordblindebladet nr. 1 2011

SpecialPædagogiskStøtte (SPS) og 
it-rygsæk. Vi screener de elever, 
der ønsker det med SU-styrelsens 
test og har en samtale med dem, 
så vi kan lave en ansøgning netop 
for at kunne have tingene parat til 
dem, når de starter.

Sidste år havde vi introaften 
den 9. november. Ca. en uge efter 
sendte vi de første ansøgninger af 
sted. Og så blev vi bedt om at ven-
te med flere ansøgninger til den 13. 
december, fordi man stadig havde 
mange sager liggende, man gerne 
ville have til side først. Det ville 
vi gerne respektere, så de næste 
mange ansøgninger blev sendt af 

sted fra den 13. december og frem 
til jul. Det kom desværre til at 
betyde, at det kun var de elever vi 
havde søgt til »for tidligt«, der fik 
it-udstyr i starten af deres skolefor-
løb. For de øvrige blev ventetiden 
et sted mellem minimum 3 uger og 
maximum 8 uger.

Det kan godt være, at der er sko-
ler, der er for længe om at opdage 
problemet, men ventetiden på svar 
fra SU-styrelsen har ligget et sted 
mellem 6 og 8 uger. Først når vi 
får bevillingen, kan vi bestille en 
it-rygsæk, og den får vi i reglen i 
løbet af en uge.

SU-styrelsens SPS-afdeling er 
klar over problemet og arbejder 
også på at nedsætte ventetiden. 
Fx har man nu indført automa-
tisk tildeling ved fortsat behov 
for støtte. Vi håber, det vil være 
med til at nedsætte ventetiden for 
førstegangssøgende.

Jeg ved, at vi ikke er de eneste, 
der prøver at »fange« elever, der 
har behov for hjælp, før de star-
ter på skolen. Desværre får vi af 
forskellige årsager ikke fat i alle, 
før de starter. Og vi oplever også 
en stigning i antallet af elever, der 
har behov for hjælp. Det er måske 
en følge af, at vi helst skal have 
95% til at gennemføre en uddan-
nelse. Vi forsøger efter bedste evne 
at støtte dem i det omfang, vi kan. 
Derfor er det fint med Ordblinde-
foreningens bevågenhed, og jeg 
tror, alle vil hilse et mindre tungt 
bureaukrati omkring ansøgninger 
og bevillinger velkommen.

Med venlig hilsen
Emma Søe, SPS-ansvarlig,

Jordbrugets Uddannelsescenter, 
Århus ■

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk

OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder

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

✂
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Læserbreve

Desværre har mange haft en barn-
dom som jeg. Alligevel vil jeg gerne 
fortælle om min. Jeg synes nemlig 
det har betydning, at erfare at andre 
har haft lignende oplevelser.

Min fortælling starter så tidligt, 
at jeg ikke kan huske meget andet 
end billeder og mine forældres 
fortællinger. I bakspejlets klogskab 
vil jeg nu fortælle:

Jeg har gået i dagpleje, hvor 
min dagplejer både sang, rimede, 
hyggede og dansede. Jeg kom i en 
dejlig børnehave og her forsatte de 
arbejdet med sang, rim, dans og 
en særlig øvelse, som jeg har brugt 
resten af mit liv. Her bagefter, bli-
ver det synligt, at jeg havde svært 
ved at rime og remse. Det betød, 
at jeg ikke kunne holde mig i ro, 
under disse hyggelege. Så det talte 
pædagogerne med mine forældre 
om. Jeg var ikke umoden, eller på 
andre måder sen på den, og skulle 
derfor ikke vente et år med at 
starte i skole. 

Jeg startede i børnehaveklasse. 
Her blev glæden kort. Jeg var god 
til rigtig mange ting. Blandt andet 
tegne, lege med andre, kunne regler, 
bage, tælle og skrive flotte bogstaver 
uden lyd. Jeg kunne bare ikke rime 
og remse. Det blev da også noget 
som pædagogerne her fik øje på. Jeg 
husker, at allerede her skulle jeg bare 
øve mere af det, jeg ikke kunne. 

Så blev det første klasse, og her 
gik der ikke lang tid, før jeg blev 
et problembarn. Med den viden vi 
har i dag, kan jeg se, at jeg allerede 
i starten af 1. klasse var meget langt 
bagud, i forhold til resten af klas-
sen. Jeg kunne meget få remser og 
ikke rime. Jeg kunne ingen lyde, 
hvilket er en stor del af indholdet 

Øv, min barndom 
fylder stadig meget

i både børnehaveklassen og især 
første klasse. Mine erfaringer var 
nu, at jeg ikke slog til, at jeg var an-
derledes og dummere end de andre. 
Jeg blev utryg over forventningerne 
og også urolig i timerne. Der blev 
dengang ikke taget stilling til, om 
jeg skulle i anden klasse. Måske 
ville jeg jo blive mere moden, sidde 
stille og så kunne blive i klassen. 
Hvis jeg kunne det, forventedes 
det, at mine »indlæringsproblemer« 
ville forsvinde. Allerede i 2. klasse 
kom jeg meget uden for døren, da 
det var min skyld, at der ikke var 
ro i klassen. Da dette blev fortalt 
til mine forældre, prøvede min mor 
at gøre opmærksom på, at min far 
også havde nogle problemer med 
læsning/skrivning. Måske var det 
det der kaldes ordblindhed. Men, 
nej – jeg havde opdragelsesproble-
mer og dette skulle mine forældre 
gøre noget ved!

Så gik der lidt tid i anden klasse. 
Mine forældre blev snart indkaldt til 
samtale. Åh ja, alle går jo til skole/
hjem samtaler. Men dette var en sær-
lig samtale. Da mine forældre mødte 
op, sad på den anden side af bordet: 
Dansk læreren, matematiklæreren, 
Skolepsykologen og Skoleinspektø-
ren. Mødets indhold og mening var 
klar: Skolen var af den opfattelse, 
at jeg var så dårligt begavet, at jeg 
ikke ville kunne få noget ud af, at 
deltage i undervisning i en alminde-
lig skoleklasse. De havde da også et 
forslag til, hvilken specialskole der 
ville passe til mig. Mine forældre 
var uforstående, overraskede og dybt 
forundrede. Hvor kom det nu fra? 
De havde intet hørt undervejs. 

Ved samtalen lod skolen også 
mine forældre forstå, at det kun 

var mig der var et problem i klas-
sen. Hvilket senere skulle vise 
sig, at være et forkert billede. Det 
betyder meget, om forældrene får 
indtryk af, at lige netop deres barn 
er den store grund til at klassen 
ikke modtager undervisning. Min 
far kunne gennem hele samtalen 
genkende sin egen skolegang, hvor 
han også var betragtet som dum 
og ikke mulig at undervise. Dette 
gjorde, at min far trak sig væk fra 
alle senere samtaler. Han kunne 
simpelthen ikke holde denne gen-
tagelse ud.

Samtalerne mellem skolen og 
mine forældre gik i hårdknude og 
intet kunne løses. Mine forældre 
besluttede da, at jeg skulle testes 
på det der dengang hed Institut for 
Ordblindhed. Med testresultatet 
i hånden, prøvede min mor igen 
at tale med skolen. Men, nej, det 
hjalp ikke.

Løsningen blev flytning til en 
privatskole. Det var aldrig mine for-
ældres eller min mening, at privat-
skole er bedre end folkeskolen. Der 
var bare ikke rigtig andre løsninger. 
Skolen var lille, og lærerne opsat på 
at få mig til at lykkes ikke mindst i 
dansk, men også i alle andre timer.

Det stoppede jo ikke her. Måske 
får jeg mulighed for at fortælle 
om mine sidste år i folkeskolen og 
mine beslutninger om uddannelse.

Jeg håber du som underviser 
og pårørende kan bruge min be-
retning til forståelse af, hvad og 
hvordan børn oplever sin første tid 
i skole. At alle vi ordblinde ved at 
dele historier kan få indblik i, at vi 
ikke er alene om vores oplevelser. 
 Susanne Dalum
 www.dalum.nu ■ 
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Bornholm
Ordblindeforeningen på Bornholm 
holdt generalforsamling i år den 
8. marts. Ved sidste års general-
forsamling fortalte formanden, at 
han ville skrue ned for blusset i det 
kommende år, på grund af, at der 
i bestyrelsen ikke var kræfter til at 
løfte større opgaver. Året 2010 gav 
desværre en nedgang i medlemstal-
let på to, som gjorde, vi nu har mi-
stet en delegeret til årsmødet. Vi vil 
alligevel møde med 5 personer til det 
kommende årsmøde, hvor de 2 er 
selvfinansieret. De stadige nedskæ-
ringer og skolelukninger på Born-
holm skaber ikke gode forhold for 
de ordblinde, som desværre ikke får 
den optimale hjælp og undervisning. 

Den 10. november havde vi et 
møde med forhenværende skole-
inspektør Karl-Åge Andreasen på 
kommunikationscentret i Rønne, 
som var velbesøgt af fagfolk, med 
desværre kom der ikke mange ord-
blinde eller pårørende til ordblinde. 

Vores økonomi er god, men vi 
mangler folk i bestyrelsen, el-
ler andre, til at udføre nye ideer, 
for at skabe medlemsfremgang. 
I et lille samfund som Bornholm 
er der stadig mange fordomme 
omkring de ordblinde, så det kan 
være, at det er det, som holder folk 
tilbage for åbent at erkender deres 
ordblindeproblem. 

Bortset fra nogle små omroke-
ringer, er bestyrelsen den samme 
som sidste år. Vi mangler dog en 3. 
suppleant, som vi vil prøve at finde 
i den kommende tid. 
 Tom West, formand ■

Vestsjælland
Generalforsamling (08.03.11) 
blev også denne gang afholdt på 
CSU-Slagelse i skolens hyggelige 
Cafe. Den forudgående indkaldelse 
plus reminder blev udsendt via 
kredsens netværksforbindelse til 
medlemmerne.

Nyt fra kredsene

Dirigent Erik Rasmussen sørgede 
for, at forsamlingen kom godt igen-
nem dagsordenens punkter med til-
hørende valg. I valgperioden har der 
været frafald i bestyrelsen og det 
var kendt i kredsen, at der var plads 
til nye folk, men der mødte ingen 
op. Der blev således en plads i be-
styrelsen til hver af de fremmødte.

Herefter drøftede forsamlingen 
mål og planer for »Ordblindefor-
eningen« med Erik Rasmussen. 
Erik er kandidat til formandspo-
sten i »Landsforeningen«.

Til sidst konstituerede besty-
relsen sig således: Peter Bislev, 
Kredsformand, Anne Mette Poul-
sen, Næstformand, Ib Jensen, Kas-
serer. Bodil Hansen, Sekretær og 
Anni Bøge Jørgensen (Medlem).
 Peter Bislev ■

Midtsjælland
På generalforsamlingen fortalte 
formanden, Esben Andersen, blandt 
andet om det kursus foreningen har 
arrangeret sammen med CFU. Kur-
set henvendte sig til undervisere af 
ordblinde elever og udgifterne var 
finansieret ved Roskilde Kommune 
paragraf 18. Foreningen er aktiv 
på landsplan og deltager med tre 
personer i Landsbestyrelsen og i det 
Nordiske samarbejde. 

I bestyrelsen er vi følgende: 
Formand: Esben Andersen, Næst-
formand: Rolf Schilling Nielsen, 
Kasserer: Lisbet Westerlin, med-
lem er: Lone Suusgaard, Lene Ann 
Nielsen og Dorte Aastrup, Erik K. 
Rasmussen.

Den 6. april var foreningen 
medarrangør af et møde i Køge 

sammen med Landsforeningen og 
den 10. april var foreningen med 
ved en messe i Haslev. Begge ak-
tiviteter gav god kontakt til mange 
mennesker.
 Erik K. Rasmussen ■

København
Frederiksberg
Amager
Den 16. marts havde vi sat dagen 
af for at gøre opmærksom på, at 
der var en forening for ordblinde i 
butikscenteret Fields på Amager. 
Jeg var glad for at være med den 
dag og vi fik også en hel del i tale. 
Vi var der fra klokken 11 til 17 
og da havde vi uddelt omkring 
750 foldere om foreningen og 
alt vi havde med, var revet væk. 
Vi lovede os selv at prøve igen 
senere. 

Jeg vil på kredsens vegne sige 
tak for hjælpen til dem fra Lands-
foreningen, som hjalp til med, at 
det blev en god dag.

Vi har holdt generalforsamling 
den 24. marts. Vi havde fået fat 
i Karl-Åge Andreasen, som kom 
og fortalte »Folkeskolen og elever 
med ordblindhed«. Han var rundt 
om forskellige ting indenfor om-
rådet og det var meget spændende 
at høre. Derefter gik vi over til 
generalforsamlingen. Det var også 
valg til bestyrelsen. Bent Johann-
sen blev genvalgt – Jimmi Ploug 
og Jørn Arboe blev valgt til besty-
relsen. Som suppleanter blev Per 
Jensen og Toke Hansen valgt.
 Bent Johannsen ■
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Annoncer

Har du læse og stave-
vanskeligheder - 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

Vi tilbyder bl.a.:

•  2 lærer ordning i dansk,
matematik og engelsk

• Mulighed for afgangsprøver
•  10. klasse med håndværker-

linje og studielinje
•  Meget idræt
• - og meget mere

IT er en integreret del af vores
undervisning.

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 84 22

E-mail: kontor@storeandst.dk
www.storeandst.dk
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specialskole under
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Bemærk:
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Vi har 91 elever fra 3.-10. 
klasse fordelt på 12
klasser.
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Forældreinformationsaften
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Højtlæsning

med ViTal

Skrivestøtte

med ViseOrd

Scan og Læs

med ViTex

Med ViTre får du mange fordele

 Letforståelig oplæsning

 Oplæsning direkte fra scanner

 De bedste ordforslag

 Gratis opgraderinger

 Til skole, hjem og arbejde

 Lær nye sprog med talestøtte

 Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)
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Bliv selvkørende med ViTre !

ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
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