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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Årsmøde og karakterkrav

Ordblindeforeningen har afholdt årsmøde lørdag den 
25. april på Fyn.

Birgit Dilling Jandorf kom og holdt et rigtig godt 
foredrag om den nye tværgående ordblindetest. Der 
blev holdt en pause undervejs, hvor der var mulighed 
for at drøfte de forskellige fordele og udfordringer ved 
testen og der var en god debat og dialog.

Der er meget fokus på karakterkravet 02 og de ud-
fordringer karakteren bærer med sig, når man skal 
optages på de videregående erhvervsuddannelser. Un-
dervisningsminister Christine Antorini har svaret på 
nogle spørgsmål.

Redaktionen ■

Hans kongelige Højhed Kronprins  
Frederik er protektor for Ordblinde/ 

Dysleksiforeningen i Danmark 
Billede sponsoreret af  

fotograf Steen Evald ApS
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Formanden har ordet

Formanden har ordet

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

dokumenterer, at elever med svage 
skrive- og læseevner svigtes i 
skolen.

De mange skolereformer, der 
er kommet de sidste år, spænder 
ben for hinanden. Der er indført 
lov om inklusion, skolereform og 
lærernes arbejdstid. Skolerefor-
men betød, at der skulle oprettes 
lektiecafeer. Men dels er de endnu 
ikke kommet i gang på ret mange 
skoler, og dels er børnene meget 
trætte når de kommer. Der er ikke 
afsat faguddannet personale til at 
hjælpe de svage læsere. 

Vi bliver ofte ringet op af fru-
strerede forældre, der føler at det 
er deres ansvar, at undervise deres 
egne børn. Når børnene kommer 
hjem fra en lang skoledag er de 
meget trætte og det giver anled-
ning til mange konflikter i hjem-
met. Mange forældre betaler også 
selv for en ordblindetest, fordi der 
ikke bliver foretaget nogen tidlig 
identifikation i skolen.

I »Arbejderen« skriver de at: 
»To ud af tre elever får ikke støtte 
nok i folkeskolen«.

Derfor er mange forældre ner-
vøse for om deres barn kan opnå 
karakteren 2 i dansk og matematik 
ved folkeskolens afgangsprøver. 
Kan de ikke opnå denne karakter, 
kan de ikke få en erhvervsuddan-
nelse, og hvad skal der så ske med 
de elever? Undervisningsministe-
ren har ikke klart defineret hvad 
der skal ske, når eleverne ikke 
opnår karakteren 2. Der tilbydes 
lidt mere undervisning, men hvad 
skal det hjælpe? Elever med meget 
svære læsevanskeligheder kan 
aldrig lære at læse. Der er kun en 
metode, og det er at skoler og kom-
muner tvinges til at give en faglig 
og kvalificeret undervisning i IT-
hjælpemidler. 

Undervisningsministeriet be-
tragter vanskelighederne, som et 

kort overgangsfænomen, men hvad 
med de 1000-2000 børn, der hvert 
år bliver svigtet?

Kommunerne må stoppe med 
at betragte inklusion som en 
spareøvelse. Undervisningsmini-
steriet må som det mindste sikre, 
at pengene følger barnet, og at 
kommunerne stiller de nødvendige 
ressourcer til rådighed for skoler-
ne. Ellers er de fine målsætninger 
ligegyldige. 

Det skal ikke være kommuner-
nes og skolelederens ansvar, men 
deres PLIGT at sørge for faglig og 
saglig undervisning af børn med 
særlig behov. Ordblindeforeningen 
finder det meget vigtigt at kom-
munerne tvinges til at overholde 
aftaler. Aftalen var at der skulle 
bruges de samme ressourcer som 
tidligere på skolerne. Pengene 
fra specialundervisningen skulle 
bruges i klasserne til støtte for 
de svage læsere. Det er ikke sket. 
Derfor har vi skrevet til undervis-
ningsministeriet og derfor har vi 
brugt meget plads i Ordblindebla-
det på at skrive om kommunernes 
svigt. ■

Undervisningsministeriet har 
igangsat og planlægger mange 
initiativer med fokus på ordblinde 
og talblinde elever. Senest er den 
tværgående ordblindetest blevet 
udviklet og afprøvet. Det er et stort 
fremskridt, at man nu anerkender 
ordblindhed som en funktions-
nedsættelse. Et handicap for over 
300.000 danskere.

Undervisningsministeriet aner-
kender også, at tidlig identifikation 
af læse- og skrivevanskeligheder 
er vigtigt. Men alle disse tiltag er 
ikke til gavn for denne elevgruppe, 
hvis ikke kommunerne stiller res-
sourcer til rådighed for skolerne og 
efteruddanner lærerne.

Målsætningen for børn med 
ordblindhed er klar. Tidlig iden-
tifikation og støtteundervisning 
i sproglyde og optræning i IT-
hjælpemidler. Jeg har tidligere 
skrevet i Ordblindebladet, hvor-
dan det halter i folkeskolen, men 
nu er der kommet en rapport, der 
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Resumé fra årsmødet

Af Nina Lundberg Dohm, sekretær 
Ordblinde / Dysleksiforeningen i 
Danmark 

Formand Erik K. Rasmussen bød 
velkommen, og Torben Bayer blev 
valgt til dirigent.

Erik viste slides og informe-
rede om hhv. bestyrelsen, ansæt-
telsesudvalget, lokale formænd og 
kontaktpersoner. Lokale netværk 
og kontaktpersoner. Arbejdsmar-
kedsudvalg samt politisk udvalg. 
Bladudvalg og feriekoloni og om 
de forskellige repræsentationer.

Medlemsudviklingen de sidste 8 
år: Vi havde ca. 1300 medlemmer i 
2007, og så har det været faldende 
nogle år, men er nu steget igen til 
samme niveau som i 2007. 

Medlemstallet er dalende fra 
januar til juli, og stiger så igen når 
sommerferien er slut og skolerne 
starter igen, d.v.s. hvor forældrene 
får brug for rådgivning. 

Vi får henvendelser vedr.: For-
ældre (rådgivning og bisidder), 
Pressen: DR1. 24syv. TV2. Journa-
lister, Studerende, Private der skri-
ver om ordblindhed og Kvalitet- og 
Socialstyrelsen og Undervisnings-
ministeriet.
Hvis man har lyst til at oprette et 
netværk, så skal man blot kontakte 
sekretariatet. Man kan få dækket 
op til 2000,- kr. til diverse møder 
ved aflevering af udgiftsbilag og 
ellers kan man afholde arrange-
menter efter aftale og godkendelse 
af bestyrelsen.

Forslag til idéboks til netværks-
aktiviteter, så man kan trække på 
hinandens erfaringer samt videns-
dele.

Birte Jensen (København) fik 
overrakt en buket blomster af 
formanden for hendes store hjælp 
vedr. rådgivningen i efteråret, hvor 
der kun var en medarbejder på 
kontoret. Tidligere medarbejder 

Juliane havde sagt op og fundet 
nye udfordringer som underviser.

Lars Sander fortalte kort om 
EDA og de sommerseminarer de 
tilbyder. Man kan inde på for-
eningens hjemmeside finde et link 
direkte til EDA's hjemmeside for 
yderligere info.

Lars Sander fremviste årsregn-
skabet og gennemgik det punkt for 
punkt. 

Foreningen endte ud med et 
overskud på 24.532,- kr. for 2014. 

Der var kommet forslag til kontin-
gentændring, og der blev stemt JA 
til de indkomne forslag.

Erik K. Rasmussen blev gen-
valgt som formand og Maj Mor-
tensen blev genvalgt som næstfor-
mand.

Der var 2 der genopstillede til 
bestyrelsen; hhv. Lene Baasch 
(Fyn), Carsten Hansen (Sydjylland) 
og Birte Jensen (København). 
Lene Baasch og Birte Jensen blev 
valgt til bestyrelsen. 

Det var alt i alt et godt årsmøde 
med mange gode debatter, og der 
var også en god dialog om »at det 
ikke nødvendigvis altid behøver at 
være foreningen, der skal kunne 
gøre noget for dig, men mere hvad 
du kan gøre for foreningen«, citat 
af Hoda Ahmed..

 ➤

Resumé fra årsmødet

Den nye bestyrelse fra venstre: Søren Nielsen, Erik K. Rasmussen, Lars Sander, Maj Mortensen, Kirsten Weile,  
Birte Jensen, Lene Baasch og Esben Andersen.
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Resumé fra årsmødet

Facts om 
ordblindetesten
Undervisningsministeriet har 
udviklet Ordblindetesten i samar-
bejde med Center for Læseforsk-
ning på Københavns Universitet, 
Skoleforskningsprogrammet 
IUP ved Aarhus Universitet og 
Socialstyrelsen. 

Der har været en faglig følge-
gruppe, der repræsenterer relevan-
te interessenter, bidrager med fag-
lig rådgivning, bidrager til at sikre 
projektets relevans for praksis og 
fungerer som ambassadører for 
ordblindetesten. Ordblindeforenin-
gen har været del af følgegruppen.

Formålet 
Formålet med udvikling af ord-
blindetesten er at stille et testred-
skab til rådighed til en ensartet 
identifikation af ordblindhed og at 
give mulighed for mere smidige 
overgange mellem uddannelser 
og uddannelsesniveauer og bi-
drage til en målrettet vejledning, 

undervisning og støtte til elever 
og studerende med ordblindhed. 
Ordblindetesten kan bruges fra 3. 
klasse og helt til de videregående 
uddannelser og gælder i 15 år.

Folkeskolen 
Det er skolelederens ansvar at have 
et beredskab, som gør det muligt 
at vurdere en elevs undervisnings-
mæssige behov, hvor der kan være 
anledning til bekymring. Under-
visningsministeriet bidrager med 
gratis testredskab til identifikation 
af ordblindhed. Indsatser besluttes 
lokalt. 

Særlige behov og 
diagnoser
Diagnoser giver ikke i sig selv 
adgang til specialundervisning 
eller specialpædagogisk bistand. 
Diagnoser bidrager til et fokus i 
planlægningen af undervisningen. 
Ordblindetesten identificerer de 
specifikke læse- og stavevan-
skeligheder, der karakteriserer 
ordblindhed. 

Ungdoms- og videregå-
ende uddannelser 
Den nye ordblindetest erstatter 
eksisterende obligatorisk testmate-
riale til udredning af ordblindhed. 

Hvem skal testes?
•  Scorer lavt i afkodning i Natio-

nal test 
•  Scorer lavt i screening, fx DVO’s 

gruppetest 

•  Ringe afkodning/læsning og 
stavning/skriftlige arbejder 

•  Svage forudsætninger for 
læsning 

•  Familiær ordblindhed 

Forløbet før testen 
•  Læs og forstå vejledningen 
•  Skaf bemyndigelseserklæring 
•  Få adgang til testen (via UNI-

login og Nem-ID) 
•  Tjek de tekniske krav 
•  Klargør computere og book 

testlokalet 
•  Planlæg testforløbet 

Forløbet under testen 
•  Testlokale 
•  Information om testen og 

testsituationen 
•  Testvejlederens rolle i 

afviklingen 
•  Testens forløb for deltageren 
•  Retningslinjer for hjælp 

undervejs 
•  Deltagernes progression 
•  Pause i testen 

Forløbet efter testen 
•  Godkendelse af testsituation 
•  Godkendelse af testresultat 
•  Adgang til testresultater og 

-rapporter 
•  Husk at lukke browseren! 

Opfølgning på testen 
I efteråret 2015 udgiver Undervis-
ningsministeriet en pædagogisk 
vejledning om indsatser, målrettet 
ordblinde elever i grundskolen. ■

Resumé fra årsmødet 

Birgit Dilling kom og fortalte om 
den nye tværgående ordblindetest  
som blev lanceret i januar
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Betalingsmuligheder  /  Åbent brev til Christine Antorini, Børne- og Undervisningsminister

Betalingsmuligheder 
Vedr. betaling af medlemskab/abonnement til Ordblindeforeningen

Der findes 3 måder at betale på:

1.  Dankort via hjemmesiden 
med mulighed for tilmelding 
til betalingsservice  
– der er desværre IKKE 
mulighed for at betale med 
MasterCard. 

2.  Betaling via banken på: 
NORDEA Reg. nr. 2273 
Kontonummer 9740 053 128 
 
HUSK at oplyse dit medlems-
nummer – nummeret står 
bagpå bladet eller man kan 
ringe til sekretariatet for at få 
det oplyst. 

3.  Elektronisk fakturering 
til dem som har et EAN 
nummer (13 cifre) eks. 
5798000XXXXXX.

Åbent brev til Christine Antorini, 
Børne- og Undervisningsminister  

Kære Christine. Jeg skriver til dig, 
fordi det svar du kommer med i dit 
læserbrev i Nordjyske den 15. april 
– et svar på vores bekymring om-
kring karakterkravet 02 i dansk og 
matematik i forhold til optagelse 
på erhvervsuddannelsen – gør mig 
endnu mere bekymret. 

Overskriften på mit åbne brev 
kunne være »Ordblinde unge er 
også hele mennesker«. 

Jeg har i dag læst Antoine de 
Saint-exupérys voksen eventyr 
»Den lille prins« højt for vores 
elever. Budskabet i dette smukke 
eventyr er »Det væsentlige er 
usynligt for øjet«. 

Jeg er forstander på Farsø Ef-
terskole, en efterskole for elever 
i læse- og skrivevanskeligheder. 
Eleverne her er normalt begave-
de, ambitiøse, høflige, flittige og 
almindelige unge mennesker. De 
drømmer om uddannelse og om et 
godt liv. 

Som skole er vi optaget af fag-
lighed, og på trods af vore elevers 
udfordringer i dansk og matematik 
tilbyder vi alle folkeskolens prøver 
både i 9. og 10. klasse. Med tek-
nologiske hjælpemidler lykkes det 
vores elever at gennemføre prø-
verne med værdighed og med gode 
resultater. 

Vi var beærede over dit besøg 
på Farsø Efterskole i april 2014. 
Vores elever viste dig med stolt-
hed, hvordan de bruger deres it, så 
de ligesom alle andre unge menne-
sker kan gå i skole og gå til prøve. 
Mikkel forklarede dig, hvordan 
han før ikke havde lyst til at gå i 
skole, men oplevede at han nu var 
tilbage på sporet. Det så ud til at 
Mikkels historie gjorde indtryk på 
dig. 

Vi har i flere år indgået i samar-
bejde med Børne – og Undervis-
ningsministeriet omkring prøver 
og været med til at udvikle be-
kendtgørelsen omkring prøver ➤ 
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til elever med særlige behov. Vi 
er helt enige, når du i dit læser-
brev stilet til os i Nordjyske den 
15. april skriver at »..elever med 
ordblindhed har mulighed for at 
tage deres it-udstyr og andre hjæl-
pemidler med til afgangsprøve i 
dansk, så de kan gå til prøve på 
linje med deres kammerater. 

»At eleverne kan gå til prøve, 
giver dem faglig stolthed, selv-
værd og mod på uddannelse og 
på livet. Men det giver dem ikke 
nødvendigvis karakteren 02 – eller 
derover! 

Det er min overbevisning, at det, 
der skal til, for at unge kommer 
godt i gang med deres ungdoms-
uddannelse og at de gennemfører 
er, at de har faglig- og personlig 
selvtillid.

Denne overbevisning stemmer 
i øvrigt overens med det forstan-
der på Nordjyllands Landsbrugs-
skole Niels Quist-Jensen, skriver 
i sin mail til os d. 16. april skri-
ver: »Gennem flere års analyser 
i forbindelse med udarbejdelse af 
»Handlingsplan for øget gennem-
førelse«, er der intet, der tyder på 
at frafaldet er større blandt elever, 
der ikke har opnået karakteren 2 i 
dansk og matematik. Dette gælder 
for elever på grundforløbet såvel 
som på hovedforløbet. Frafaldet 
skyldes overvejende personlige 
problemer. Det er vores erfaring, 
at elever med lave karakterer i fol-
keskolen kompenserer herfor med 
en mere målrettet indsats gennem 
praktisk læring.« 

Lige et eksempel fra vores vir-
kelighed: Onsdag morgen i denne 
uge var Mads (Elevens navn er 
ændret, men bag »Mads« er en 
elev som pt. går på Farsø Efter-
skole) ikke kommet til undervis-
ning. Mads er en særdeles vellidt, 
pålidelig, rar, hjælpsom, flittig og 
ambitiøs 10. klasses elev. Rygtet 
sagde, at han var gået ud i skoven. 
Dér i regnvejret for foden af et træ 
fandt jeg Mads – han græd. 

Jeg tænkte kærestesorg eller 
dødsfald. Da Mads fik samlet sig, 

sagde han: »Det er det 2-tal, Lone 
– jeg kan ikke regne og jeg får al-
drig det 2-tal i matematik – og jeg 
vil så gerne på landbrugsskolen« 

Kære Christine – hvorfor er det 
nødvendigt, at Mads der lige er 
fyldt 17 år, skal være så bange for, 
om han kan få det 2 tal så han kan 
komme i gang med sin ungdoms-
uddannelse? 

Du skriver i Nordjyske d. 15. 
april, at nu er det nemmere for 
eleverne at opfylde karakterkravet, 
fordi nu kan efterskoler give elever 
med særlige behov lov til kun at 
gå til prøve i dansk og matematik, 
men hvad hjælper det? 

Mads fik sidste år til 9. klasses 
prøven et 10-tal i samfundsfag – 
Han er en klog dreng, der interes-
serer sig for verden omkring sig. 
Men desværre tæller 10-tallet ikke 
i forhold til hans ungdomsuddan-
nelse. Men at han fik 00 i færdig-
hedsregning, 1 point fra grænse 
til 02 – til en prøve hvor eleverne 
ikke må bruge nogen former for 
hjælpemidler ikke engang en lom-
meregner, det kommer måske til at 
hindre ham i optagelse på land-
brugsskolen. 

Desværre hørte Mads ikke, da 
jeg læste »Den lille Prins« højt. Vi 
har nemlig taget de 9 elever, der 
ikke har 02 i matematik, ud af litte-
raturtimen, så de kan få ekstra ma-
tematik (i alt har de nu 7 timer om 
ugen + lektiehjælp), i håb om at de 
dermed kan få deres 02 til prøven. 
Så han hørte ikke budskabet »Det 
væsentlige er usynligt for øjet«. 

Som efterskole er vi optaget 
af dannelse. På efterskolernes 
årsmøde i marts var Kirke- og 
kulturminister Marianne Jelved på 
talerstolen. Hun sagde »Dannelse 
er at søge efter mening«. 

Jeg spørger: »Hvad er meningen 
med, at Mads og rigtig mange an-
dre unge med ham skal være bange 
for, at de ikke kan komme i ud-
dannelse? Hvad er meningen med, 
at kun prøvekarakterer i dansk og 
skrifteligt matematik tæller i for-
hold til uddannelse? «

Hvis Mads ikke får sit 02 til 10. 
klasses prøven i skriftlig matema-
tik her til sommer, kan han ikke 
komme direkte på landbrugssko-
len. Han får så muligheden for at 
komme til en optagelsesprøve på 
landbrugsskolen. 

Vi ved ikke, hvad denne prøve 
indeholder – det håber vi øvrigt 
snart at få information om! – men 
jeg ved, at det bliver ikke med 
selvtillid og faglig stolthed, at 
Mads og mange andre går til den 
prøve. 

Består Mads ikke optagelses-
prøven på landbrugsskolen, så 
skal han tilbydes et ikke nærmere 
defineret sommerskoleforløb. Han 
hindres dermed mulighed for ferie 
med sin familie eller det sommer-
feriejob som måske kunne skaffe 
ham en praktikplads. Kommer han 
heller ikke ind på landbrugsskolen 
efter sommerskole forløbet, skal 
han bruge hele næste skoleår på et 
individuelt uddannelsesforløb! Og 
først efter 1 år komme i gang på 
landbrugsskolen. 

Helt ærligt Christine – Mads har 
allerede gået 10 år i skole! Han er 
dokumenteret ordblind og forment-
lig også talblind, men han er my-
reflittig og super god til at bruge it-
værktøjer, og »hænderne er skruet 
rigtig på« – han vil gerne være 
landmand. Hvad får han af nye 
kompetencer i sådan et 11. skoleår, 
som han ikke har i forvejen? 

Indtil i onsdags troede jeg på, 
at vi kunne beskytte vores elever 
imod at miste deres selvtillid i for-
hold til det nye karakterkrav, men 
det ved jeg nu, at vi ikke kan. 

Det er børn i alderen 15-17 år, 
vi snakker om; Børn der har stridt, 
slidt og kæmpet sig igennem 10 års 
skolegang og som nu får at vide, 
at de ikke kan komme videre i ud-
dannelse, hvis de ikke kan få 02 i 
dansk og matematik til en afgangs-
prøve. 

Det er med al respekt, Chri-
stine Antorini ikke rigtigt, når du 
i Nordjyske d. 15. april skriver, 
at det er blevet lettere at opfylde 
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karakterkravet ved at efterskoler 
nu har mulighed for at tilbyde ele-
ver med særlige behov kun at gå til 
prøve i dansk og matematik. 

Vi er derimod enige i, at vi skal 
hjælpe børn og unge, så godt vi 
kan, og at det er super godt, at 
vi har fået en ordblindetest, der 
kan være med til at opdage ord-
blindhed så tidligt som muligt så 
ordblinde kan få den nødvendige 
støtte. Vi håber, at der er en tilsva-
rende test på vej til afdækning af 
talblindhed. 

»Det væsentlige er usynligt for 
øjet« – den sandhed kunne jeg 
høre, Marianne Jelved kendte til. 
Jeg tror også, du kender den – det 
så sådan ud, da du snakkede med 
vores elever for et år siden. Jeg tror 
politikere, lærere og forældre ved, 
at der er meget mere i et barn og 
et ungt menneske end evnen til at 
stave og regne. Der er meget mere, 
der tæller, når det handler om at 
være livsduelig. 

Når jeg kommer til foretræde 
på Christiansborg den 5. maj, vil 
jeg gøre mit bedste for at fortælle 
Børne-og Undervisningsudvalget 
at karakterkrav til børn ikke er i 
orden og at der som et absolut mi-
nimum skal være en mulighed for 
at tage et individuelt hensyn, såle-
des at f.eks. ordblinde har mulig-
hed for optagelse når det skønnes 
at de kan gennemføre uddannelse 
uanset om de har 02 eller ej.

Du er meget velkommen til at 
komme på besøg på Farsø Ef-
terskole igen. Så kan du selv få 
lejlighed til at forklare Mads og 
Mikkel og de 10 andre elever vi 
har og som endnu ikke har 2 tallet 
på plads i dansk eller matematik, 
hvorfor de ikke skal have lov at 
komme i gang med deres ung-
domsuddannelse på landbrugssko-
len eller en af de andre erhvervs-
uddannelser. 

Med venlig hilsen 
Lone Primdahl Dolmer ■

Antorini svarer 

Løft til ordblinde
UNGDOMSUDDANNELSER: I NORDJYSKE 
Stiftstidende 11. april udtrykker viceforstander 
på Farsø Efterskole Søren Dolmer bekymring 
for, at elever med ordblindhed får svært ved at 
komme ind på erhvervsuddannelserne, efter at 
karakterkravet på 02 i dansk og matematik er 
blevet indført.

Af Christine Antorini,  
Undervisningsminister (S),  
Frederiksholms Kanal 21,  
1220 København K.

Den bekymring forstår jeg godt. 
Derfor gennemfører regeringen en 
række tiltag, der skal tage højde 
for den særlige situation, elever 
med ordblindhed, kan stå i.

For det første gør vi det nem-
mere for eleverne at opfylde 
karakterkravet. Regeringen har 
netop fremsat et lovforslag, der 
giver efterskoler og Frie Fagsko-
ler mulighed for at tilbyde elever 
med særlige behov kun at gå 
til prøve i dansk og matematik 
i stedet for at gå til alle prøver, 
hvilket kan være uoverskueligt 
for f.eks. elever med ordblind-
hed. Loven skal gøre det enklere 
for eleverne at komme ind på en 
erhvervsuddannelse. Samtidig 
har elever med ordblindhed mu-
lighed for at tage deres it-udstyr 
og andre hjælpemidler med til 

afgangsprøven i dansk, så de kan 
gå til prøve på linje med deres 
kammerater.

Hvis eleverne alligevel ikke 
opnår 02 i dansk og matematik i 
9. eller 10. klasse, kan de komme 
til optagelsesprøve på erhvervs-
skolen. Her har de også mulighed 
for at få mere tid og ekstra udstyr 
med, så de ikke bliver bremset 
unødigt ved ikke at have adgang 
til de hjælpemidler, som de er 
vant til fra deres hverdag.

Det vigtigste er dog, at vi 
sætter ind og løfter elever med 
ordblindhed tidligere, end det 
sker i dag.

Derfor har regeringen netop la-
vet en ny national ordblindetest, 
som giver skolerne bedre mulig-
hed for at opdage ordblindhed så 
tidligt som muligt, så elever med 
ordblindhed hurtigere får den 
nødvendige støtte. Det skal på 
sigt klæde elever med ordblind-
hed bedre på til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. ■
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Flere efterspørger ekstra 
hjælp til ordblinde elever
En ny obligatorisk ordblindetest udsendt af Undervisningsministeriet skal 
hjælpe med at spotte ordblindhed hos elever med læsevanskeligheder.  
Hos Ordblindeforeningen ser man det som et skridt i den rigtige retning,  
men mener fortsat, at det halter med den efterfølgende hjælp.  
De bakkes op af uddannelsesforsker. 

Af Emil Hansen og  
Mia Vad  Øgendahl

De fleste ved at i og s siger »is«, 
og at bil begynder med en b-lyd, 
men ikke alle har så let ved at høre 
ordlydene. For en ordblind kunne 
ordet »bil« lige så godt begynde 
med t. Det er her, der skal sættes 
tidligt ind med flere støttetimer, 
bedre vejledning og efterud-
dannede lærer til de fem til syv 
procent af befolkningen, som lider 
af ordblindhed, mener formanden 
for Ordblindeforeningen, Erik K. 
Rasmussen.

»Vi betragter vores IT-vejled-
ning som briller, og briller skal 
man jo ikke have vejledning til at 
bruge, men det skal man altså med 
IT-hjælpemidlerne, vi bruger,« si-
ger Erik K. Rasmussen. 

Der er i dag mange tekniske 
hjælpemidler, som kan ophæve alt 
ordblindhed. Det kræver bare, at 
lærerne på landets skoler bliver ud-
dannet, så de kan vejlede eleverne 
i brugen af it-hjælpemidlerne, ud-
dyber han. 

Han bakkes op af uddannel-
sesforsker fra Aarhus Universitet 
Niels Egelund, som forklarer, at 
den hjælp, der på nuværende tids-
punkt er stillet til rådighed, halter.

»I bedste fald får de jo på et 
tidspunkt en IT-rygsæk, men der 
har jeg med mine egne øjne set 
eksempler på, at lærerne ikke får 

scannet tingene ind, og eleverne 
derfor sidder og er håbløst bagef-
ter,« siger Niels Egelund. 

Vi går ikke ned på 
 udstyr, men på viden
Der er utrolig lidt viden om, hvor-
dan ordblindhed skal tackles. Den 
almindelige lærer har som oftest 
ingen forudsætninger for det. 
Skolen har måske en læsevejleder, 
der ved noget om det, men ellers er 
sidste instans Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning (PPR). Og der har 
man en meget forskellig praksis, 
forklarer Niels Egelund. 

»Der er stadig nogle inde for 
PPR, der ikke anerkender ord-
blindhed og ikke er dygtige nok 
til at fange det. Og derfor er der 
altså mange elever, der bliver tabt i 
systemet og ikke får den hjælp, der 
skal til,« siger Niels Egelund. 

Derfor er det ofte læsevejleder-
ne, ansvaret kommer til at hvile på. 
Niels Egelund frygter, at de ikke er 
klædt på til opgaven. Han efter-
spørger derfor én person i hver 
kommune, som man kan trække 
på. Én, som har et dybdegående 
kendskab til ordblindhed. 

Større efterspørgsel  
og færre midler
Hos læsevejlederne i landets kom-
muner oplever de udfordringerne 
på tæt hold. Læsevejleder Anne-
Marie Nøhr mener ikke, at der er 

overensstemmelse mellem inklu-
sionen i folkeskolen og de tildelte 
ressourcer. Hun forklarer, at de 
i dag skal inkludere langt flere 
end for bare fem år siden, men 
uden at ressourcerne følger med 
udviklingen. 

»Vi har ikke den samme tid til 
at forholde os til ordblinde, fordi 
vi samtidig skal forholde os til 
ADHD, Asperger og alle mulige 
andre diagnoser. Diagnoser som 
tidligere blev anbragt i specialtil-
bud. Men ressourcerne fra special-
skolerne er ikke fulgt med over i 
skolen,« siger Anne-Marie Nøhr. 
Hun mener ikke, inklusion kun er 
inklusion, men i høj grad også er 
en spare foranstaltning. 

Den opfattelse står hun ikke 
alene med. Læsevejleder Liselotte 
Kulpa mener også, at inklusion 
ikke stemmer overens med, at 
skulle hjælpe ordblinde børn med 
at lære at læse og stave.

»Det er svært at sørge for, at de 
ordblinde børn får den undervis-
ning, der skal til, når »inklusion« 
er et nøgleord. Det er nærmest 
umuligt at lære et ordblindt barn, 
der ikke har knækket læsekoden 
i 3. klasse, at læse sammen med 
resten af klassen,« siger Liselotte 
Kulpa. 

At der bliver sparet på eleverne, 
bekræfter Evy Stokholm. Hun er 
konsulent i skole- og uddannelses-
politisk afdeling i lærerforeningen. 
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Hvis du
vil vide
mere ...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.or

g

www.ordblindeforeningen.dk

Nota 
 – Nationalbiblioteket 
 for mennesker med 
 læsevanskeligheder
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 13 46 00
 E-mail: biblioteket@nota.nu 
 www.nota.nu
 www.e17.dk
 (netbibliotek)

ViHs (Videnscenter for 
Handicap, Hjælpemidler 
og Socialpsykiatri)
 Landemærket 9
 1119 København K
 Telefon: 72 42 41 00
 E-mail: bdj@socialstyrelsen.dk 
 www.socialstyrelsen.dk/ 
 handicap/ordblindhed 

Ministeriet for 
Børn og Undervisning
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 København K
 Telefon: 33 92 50 00
 E-mail: uvm@uvm
 www.uvm.dk
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Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup

Deres budgetundersøgelser viser, at 
der afsættes mindre støtte til hver 
enkelt elev. Det er ifølge hende pro-
blematisk, da det for nogle elever 
er nok med en it-rygsæk, mens det 
for andre er nødvendigt med ekstra 
støtte. Og de manglende ressour-
cer vil derfor også ramme denne 
udsatte gruppe elever. 

Penge til special-
undervisning eller 
frugtordning?
I dag skal pengene til special-
undervisning tages fra den store 
skolekasse. Man skelner ikke 
længere mellem, om pengene skal 
gå til specialundervisning, almin-
delig undervisning eller en frugt-
ordning. Det bliver derfor hurtigt 
et irritationsmoment, når forældre 
kommer, og beder om penge til 
specialundervisning, fordi der ikke 
længere er en særlig pulje til det, 
mener Niels Egelund. 

Erik K. Rasmussen, formand 
for Ordblindeforeningen, frygter 
ligeledes, at det økonomiske aspekt 
kan få betydning for, hvordan sko-
lerne griber en ordblind elev an. 
Især når det kommer til den efter-
følgende hjælp.

»Der er ofte afsat et bestemt 
beløb til specialundervisning, og 
hvis ikke skolerne holder sig inden 
for det, falder der brænde ned. 
Hvis fem-syv stykker er ordblinde, 
er det måske ikke alle, der får den 

gode undervisning,« siger Erik K. 
Rasmussen.

Førhen var der forskellige pul-
jer i kommunerne. Herunder en 
pulje som PPR havde ansvar for at 
bruge. De er i dag afskaffet i otte 
ud af ti kommuner, forklarer Niels 
Egelund. I stedet er pengene lagt 
ud til skolelederen. Pengene skal 
nu findes i den store skolekasse, 
men det bliver ikke nemmere, når 
midlerne i folkeskolen samtidig er 
faldet på grund af besparelser. 

Læsevejleder Liselotte Kulpa 
mener ikke, at der er penge nok til 
at hjælpe alle børn med forskellige 
vanskeligheder. Hun tror, at mange 
ordblinde børn ubevidst bliver 
nedprioriteret, når ressourcerne 
skal fordeles. Blandt andet fordi 
de skammer sig over deres van-
skeligheder og forsøger at gøre sig 
usynlige i timerne. 

»De børn, der laver ballade i 
timerne, gør man typisk hurtigere 
noget for, fordi problemerne er 
meget synlige og forstyrrer hele 
klassen,« siger Liselotte Kulpa. 

Ansvaret er forældrenes
Hos Ordblindeforeningen ærgrer 
man sig over, at den nye ordblin-
detest lægger ansvaret over på 
forældrene. Forældrene kan være 
nødsaget til selv at bede om testen, 
hvis ikke lærerne er opmærksomme 
på barnets problemer. Lærerne skal 
samtidig have godkendelse af ➤ 
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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

skolelederen, før det kan lade sig 
gøre. 

»Det er kun de ressourcestærke 
forældre, der ved, at disse mulig-
heder findes. Det er måske også 
kun de ressourcestærke, der har tid 
og overskud til at presse skolelede-
ren,« siger Erik K. Rasmussen. 

Han bakkes op af sociolog og 
Ph.D. studerende ved Københavns 
Universitet Asta Breinholt Lund. 
Hun henviser til amerikanske 
studiers undersøgelser om forskel-
len på ressourcesvage og ressour-
cestærke forældre. 

»Ressourcesvage forældre har 
større tendens til at have tillid til 
det skolen siger. Forstået på den 
måde, at de måske stiller spørgs-
målstegn ved lærernes beslutnin-
ger, men det er ikke så sandsyn-
ligt, at de konfronterer lærerne 
med disses beslutninger,« siger 
Asta Breinholt Lund. 

Det kan samtidig også have 
en afgørende betydning, at 

ressourcesvage forældre ofte ikke 
er lige så oplyste på området, som 
ressourcestærke forældre. Der er 
en tendens til, at ressourcestærke 
forældre stiller større krav til sko-
len, forklarer hun. 

Ifølge de amerikanske studier, 
vil velhavende forældre typisk 
altid finde en måde at overbevise 
skolen. Det kunne blandt andet 
være ved at benytte sig af et privat 
tilbud, hvor de selv betaler for at 
få testet deres barn. Efterfølgende 
kan de fremvise testen for sko-
len og forsøge at få tilkæmpet sig 
de nødvendige hjælpemidler. Det 
er en uheldig situation, fordi det 
gør, at der er forskel på børnenes 
muligheder alt afhængig af foræl-
drenes økonomiske muligheder, 
forklarer Asta Breinholt Lund. 

Forholdene for ordblinde 
elever skal forbedres 
Folketinget stiller krav om et 
karaktergennemsnit på to fra 

folkeskolen, for at man kan komme 
ind på en erhvervsuddannelse. 
Derfor må det også være skolens 
pligt, at man får mulighed for at få 
det krævede karaktergennemsnit, 
mener Erik K. Rasmussen, for-
mand for Ordblindeforeningen.

»Der ville ske rigtig meget på 
området, hvis loven bliver ændret, 
så den bliver ligesom for de voksne 
ordblinde. Når man er testet ord-
blind, skal man have ordblindeun-
dervisning, og denne undervisning 
skal betales af staten i form af 
øremærkede midler,« siger læse-
vejleder Liselotte Kulpa.

Det har ikke været muligt at 
komme i kontakt med Undervis-
ningsministeriet eller regerings-
ordførerne. Nu afventer man 
offentliggørelsen af et pædagogisk 
vejledningsmateriale fra Under-
visningsministeriet, som forven-
tes offentliggjort i begyndelsen af 
skoleåret 2015/2016. ■

 

Efterskole for 
elever med 
læse- og stave-
vanskeligheder
•  Mange dansk timer
•  Håndværk, praktiske og 

kreative fag
•  Læse- og skrivestøttende IT
•  Oplevelser og udfordringer
•  Tryghed, venskab og nye 

kammerater
•  Modning og udvikling
•  Erhvervs- og uddannelses-

afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk
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Når inklusionen bliver et handicap

Når inklusionen bliver  
et handicap

Af Ingvald á Kamarinum
Specialskoleleder, Fjordskolen
Munkholmvej 119
4340 Holbæk

Siden regeringen i 2012 beslut-
tede at tvangsinkludere børn med 
særlige behov i den almindelige 
folkeskole, har 
initiativtagernes 
regnedrenge med 
undervisnings-
minister Christi-
ne Antorini som 
talerør beskrevet 
projektet som en 
stor succes.

Anderledes 
forholder det 
sig imidlertid 
ude i den virke-
lige verden, hvor 
lærere, forældre 
og elever må se 
langt efter suc-
cesoplevelserne. 
For nylig konklu-
derede en undersøgelse udarbejdet 
af Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd bl.a., at seks ud af ti 
inkluderede elever i folkeskolen 
savner hjælp og støtte i den daglige 
undervisning. 

Det overraskede tilsyneladende 
ministeren, at hendes gyldne løfter 
er endt som varm luft i regeringens 
egen luftballon, der i den grad er 
på katastrofekurs.

Personligt er jeg ikke overra-
sket over, at mere end halvdelen 
af inklusionsbørnene savner hjælp 
og støtte. Jeg ser som specialsko-
leleder flere og flere alarmerende 
eksempler på, hvordan inklusionen 
bliver et handicap – for skolerne, 
for forældrene og i sidste ende 
selvfølgelig også for de børn, der 
er tvangsindlagt til en normal sko-
legang, som de slet ikke magter.

Imens lærerne kæmper en for-
gæves kamp for at rumme, favne 

og undervise 
alle børn, som 
de fortje-
ner og har 
krav på, ser 
forældrene 
magtesløst til, 
mens deres 
børn mistri-
ves, fordi de 
har behov, 
som folkesko-
len – med sit 
enøjede fokus 
på faglighed 
– ikke kan og 
ikke kan for-
ventes at kun-
ne rumme.

Tal fra Landsforeningen Autis-
me fortæller f.eks., at 70 ud af 200 
adspurgte familier fortæller, at 
deres barn med autisme ikke går i 
skole lige nu. 32 af familierne sva-
rer endda, at deres barn ikke  

har været i skole i mere end et 
halvt år.

Den tendens kan jeg desværre 
også kun nikke genkendende til, 
og det er decideret en falliterklæ-
ring for samfundet. Lærerne bliver 
syge, fordi de føler, de svigter. 
Forældrene melder sig syge for at 
kunne tage sig af deres børn. Og 
spørgsmålet er, om regeringens 
store sparekniv ikke ender med 
at punktere luftballonen med en 
kæmpemæssig ekstraregning som 
følge. ■

For normaltbegavede unge med 
skrive og læsevanskeligheder. 

Vi tilbyder:
- Et godt fællesskab
- Nye, spændende liniefag
- Mulighed for afgangsprøve
- Meritgivende brobygning
- Flotte faglokaler
- ...og meget, meget mere!

Åbenråvej 14, 6270 Tønder 
7472 4433, 

ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17

eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21
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»Jeg staver jo ikke dårligt for at fornærme folk«

Ordblinde Omar Marzouk kæmper en kamp på Facebook: 

»Jeg staver jo ikke dårligt 
for at fornærme folk«

Han har prøvet at skjule det. Men 
i dag fortæller skuespiller og 
standup-komikeren Omar Mar-
zouk gerne om sin ordblindhed og 
accepterer ikke, at det giver lav 
status at stave forkert.

»Lad være med at lade andre 
slå dig ned, bare fordi du staver 
forkert – men vær glad for at din 
hjerne er lidt anderledes og tvinger 
dig til at gøre tingene på nye krea-
tive måder.« Sådan lyder Omar 
Marzouks råd til andre ordblinde. 

»Og bliv ved, selvom det er en 
hård kamp«, tilføjer han. 

For ord-
blindhed 
ER en barsk 
udfordring, 
erkender 
den 41-årige 
komiker. 
Læsning har 
han trænet 
op, men stavefejlene kunne han 
ikke udrydde.

»Der er en hård justits i vores 
samfund. Der bliver slået hårdt ned 
på stavefejl af visse mennesker. 
’Har du ikke gået i skole? Er du 

ubegavet?’ spørger folk. Og så kan 
de slet ikke tage det jeg skriver 
seriøst. Det har været en kamp for 
mig på Facebook i to år nu, hvor 
folk har været virkelig sure over, at 
jeg staver dårligt.«

Humor som våben
»Det værste var i folkeskolen, 

når jeg skulle læse noget op. Det 
var simpelthen så grænseoverskri-
dende,« fortæller Omar Marzouk. 
Følelsen af at blive regnet for min-
dre begavet på grund af ordblind-
hed var en af de største knaster, 

han mødte 
i barndom-
men. Men 
han fandt 
hurtigt et 
våben, som 
har fulgt ham 
siden: Humo-
ren. 

»Jeg var ude at optræde for 
nogle 8-klasser, hvor der sad to 
ordblinde. De voksede bare ti 
centimeter, da jeg fortalte om min 
egen ordblindhed og turde lave 
grin med det. Du ved: Noget om at 

jeg ikke kan sms’er med kæresten, 
fordi hun ikke forstår, når jeg skri-
ver ’jeg saver dig’.«

Den scenevante stand-up-komi-
ker lyser pludselig op i et gavtyve-
agtigt smil ved mindet om den-
gang han skulle aflevere en rapport 
om Irak-krigen på handelsskolen: 

»Jeg opførte et lille teaterstykke 
i klassen sammen med to af mine 
kammerater. Jeg spillede Saddam 
Hussein og det gik skidegodt. Jeg 
fik 3 for indholdet og 9 for fremfø-
relsen.«

Fællesskabet
»Der er en styrke i at være sam-
men med ligesindede«, siger Omar 
Marzouk, nu hvor talen er faldet på 
skole og uddannelse. 

»Sådan noget som efterskoler 
for ordblinde, tror jeg er en god 
idé. De har også meget bedre tek-
nikker og hjælpemetoder end da 
jeg gik i folkeskole. Det hjælper 
rigtig meget at få de rigtige værk-
tøjer.«

Fra sin egen skoletid husker han 
især sin klasselærer. Hun gjorde 
indtryk og var en stor hjælp i en tid 

»Der er en hård justits i 
vores samfund. Der bliver 
slået hårdt ned på stavefejl 
af visse mennesker«

Der findes mange typer af læse- og skrivevanskeligheder.
Ordblindhed (også kaldet dysleksi) er den type, hvor man finder de største vanskeligheder. 2-5% af befolk-
ningen er ordblinde.
Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, hjerneskade, udviklingsfejl eller dårligt syn/hørelse.
Ordblinde har svært ved at lære at læse og skrive med traditionelle undervisningsmetoder.
På landets 20 ordblindeefterskoler tilbydes undervisning målrettet unge på 8.-10. klassetrin. 
Læs mere på www.ordbl.dk

Fakta om ordblindhed
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»Jeg staver jo ikke dårligt for at fornærme folk«

fyldt med tests og specialundervis-
ning, som den lille Omar det meste 
af tiden følte som en ekstra straf. 

»Men hun havde jo også travlt 
med alle de andre elever«, husker 
han. Så ret meget specialunder-
visning blev det ikke til. Omar 

Marzouk har siden selv måttet lære 
sig at blive en bedre læser. I dag 
læser han hurtigt – også tekster 
med høje lix-tal. Men stavningen 
halter stadig. Han må have hjælp, 
når der skal skrives emails til sam-
arbejdspartnere eller rundsendes 
manuskripter til en større kreds af 
mennesker.

Åbenhed hjælper
Med masser af shows, tv-optræ-

dener og flere manuskripter bag 
sig, er Omar Marzouk et eksempel 
blandt flere på, at ordblinde ofte 
er i stand til at tænke kreativt og 
klare sig gennem skole og karriere 
på overraskende måder. 

Formanden for netværket af ord-
blindeefterskoler, Kirsten Weile, er 
ikke spor overrasket over at høre 
Omar Marzouks historie. 

»Jeg ser jo til daglig på vo-
res skoler, at unge ordblinde ofte 
overrasker med en utroligt kreativ 
måde at løse opgaver på«, fortæl-
ler hun. 

»Måske fordi de har været vant 
til at skulle klare sig på andre 
måder end flertallet i klassen. Vi 
hjælper de ordblinde med at bruge 
smartphones og tablets og gør også 
en stor indsats for at forbedre deres 
læse- og skrivefærdigheder, men 
det, der for alvor rykker, er at give 
dem et skud selvtillid.«

Og at det med selvtillid er no-
get, der skal kæmpes for, vender 
Omar Marzouk også tilbage til: 
»Første gang jeg blev ansat som 

tekstforfatter og skulle skrive 
sketches for Finn Nørbygaard, 
turde jeg ikke fortælle, at jeg var 
ordblind. Da jeg så havde afleve-
ret den første tekst, undrede de sig 
over at Finn skulle komme kø-
rende i en bille. Jeg fik forklaret, 
at det var en bil, jeg mente. Og da 
var det, at jeg måtte krybe til kor-
set og fortælle, at jeg var ordblind 
og staver mærkeligt.«

Siden har Omar Marzouk aldrig 
skjult sin ordblindhed. 

»Jeg synes det var pinligt i star-
ten. Men jeg er simpelthen bare 
blevet ved. Og har holdt fast i at 
ordblinde skal have lov at deltage 
i den offentlige debat på lige fod 
med alle andre. Og ved du hvad: 
95% af alle folk fatter jo meningen 
med sætningen, selvom der mang-
ler et enkelt bogstav her og der. ■

Født i Danmark 1973.
Har egyptiske forældre.
Blev erklæret ordblind i 6. klasse.
Debuterede som stand-up-komiker i 1995.
Modtager af LO’s kulturpris 2006.
Stod i 2009 bag den kontroversielle tv-serie »Cellen«, som aldrig 
blev vist.
Har kunnet opleves ved både live-shows og flere tv-satirer som fx 
»Omars Ark« på DR2.
Var på tour med sit one man show »Bange for sjov« i 2013 og er på 
vej med en ny udgave af showet »Krig, terror og andre sjove ting«.

Fakta om Omar Marzouk

»Ordblinde skal også 
have lov at deltage i den 
offentlige debat på lige 
fod med alle andre«
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Når Verden Åbner Sig

Fakta
Københavns fænglser har, siden februar 2014, udbudt ordblinde-undervisning som en del af 
satspuljeprojektet »Styrket uddannelse til indsatte«. To lærere underviser delvist i faget, og siden 
februar 2014 er 44 er blevet testet for ordblindhed, 22 er blevet testet ordblinde og heraf har 20 modtaget 
undervisning. På nuværende tidspunkt er der venteliste til både test for ordblindhed og ordblinde-
undervisning på Københavns Fængsler.

Af Majken Schmidt Søgaard
Studentermedhjælper 
Kilde: Københavns Fængsler.

Da Yusuf som 40-årig begyndte til 
ordblinde-undervisning på Kø-
benhavns Fængsler i januar 2015, 
vidste han ikke, hvad ordblindhed 
var. Han havde aldrig lært at læse 
og skrive, men havde klaret sig 
på trods. Som helt ung tog han en 
tømrer-uddannelse i Senegal og 
har siden arbejdet som tømrer og 
snedker. Først i Senegal og siden 
sidst i halvfemserne i Danmark 
med fast arbejde i en tømmervirk-
somhed. Hans far betalte for dyre 
privatskoler i Senegal, og da han 
kom til Danmark gik han på sprog-
skole. Han lærte bare aldrig at læse 
og skrive. Efter omstændighederne 
har han klaret sig godt. Hans fami-
lie ved godt at han ikke kan læse 
og skrive, men hans venner og kol-
leger gør ikke. Google-translate og 
telefonens indtale-, højtlæsnings- 
og scanningsfunktion har hjulpet 

ham igennem en hverdag uden 
hverken at kunne læse eller skrive. 

På Københavns Fængsler fik 
han tilbuddet om at blive testet for 
ordblindhed. Testen viste at Yusuf 
er ordblind. Og siden da er det gået 
stærkt. Yusuf har nu i en måned 
modtaget ordblinde-undervisning 
to gange om ugen af ordblindelæ-
rer Stine Rødbro.

»Yusuf har rykket sig helt vildt. 
Da jeg mødte ham kunne han ikke 
engang bogstavernes lyde. Forle-
den bad jeg ham stave til vaskema-
skine. Det klarede han helt uden 
fejl. Han har aldrig arbejdet med 
sin ordblindhed før – og nu laver 
han lektier flere timer om dagen 
og rykker sig markant fra gang til 
gang.« 

Yusufs øjne lyser, mens han for-
tæller at han netop har bestilt varer 
som gangmand: kaffe, the, frugt, 
mælk, rugbrød er nu ord, han kan 
afkode. Og at han nu, før første 
gang i sit liv, kan læse avisover-
skrifter. Han kan lide arbejdet med 

alfabetet, morfemerne og de efter-
hånden længere og længere ord, 
selvom det er hårdt. »Det er mit 
job lige nu. Jeg sidder tit med mine 
lektier til klokken 3 om natten. Og 
når mine piger på 11 og 16 år kom-
mer på besøg, hjælper de mig med 
mine lektier. I udgangspunktet er 
jeg selvfølgelig ked af at sidde her, 
men jeg har fået en mulighed for 
at lære at læse og skrive. Og det 
er jeg taknemmelig for – det er en 
verden der åbner sig«. 

Yusuf ved, at drømmen om at 
læse en bog med verden hængende 
under sig kun kan gå i opfyldelse 
med mange timer med papir og 
blyant i hånden og stålsat koncen-
tration. I frihed vil han fortsætte 
på aftenskole og ansøge om en 
IT-rygsæk, et tilbud om IT-hjælpe-
midler til alle ordblinde. Og så vil 
han skrive sit allerførste brev. Til 
Stine hans ordblindelærer på KF, 
som tak for hjælpen. ■

Når verden åbner sig
Yusuf har en drøm. Han sidder i en flyvemaskine ved en vinduesplads.  
Han lader blikket svæve ud over skyerne og ned over landet under ham,  
mens han misser mod solens stærke stråler. Han hviler øjnene et øjeblik.  
Så vender han tilbage til den bog han er i gang med at læse. Bogstaverne på  siden 
arter sig. Historien udfolder sig foran ham. Verden åbner sig. Han kan læse. 
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Kristian Svendsen holdt foredrag for Ordblindeforeningens medlemmer

Kristian Svendsen holdt foredrag for 
Ordblindeforeningens medlemmer
Forstå din ordblindhed og find det rigtige it-hjælpemiddel

Af Karen Hojer Bangert,  
Koordinator i Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

Alle stole var optaget da Kri-
stian Svendsen d. 7. marts 2015 
fortalte om ordblindhed og it-
hjælpemidler. Over 80 medlem-
mer fra Ordblindeforeningen 
lyttede til Kristian Svendsen, 
som selv er ordblind og til dagligt 
arbejder med it på Hovedstadens 
Ordblindeskole. 

Dagen skulle handle om 
it-hjælpemidler. Men inden 
vi kom dertil, havde Kri-
stian et vigtigt budskab til 
alle deltagerne – Kend din 
ordblindhed! For at finde ud 
af hvilke hjælpemidler der vil 
fungere for én, er det nemlig vig-
tigt at forstå, hvad det er man har 
brug for. Oplæsning? Talegenken-
delse? Eller blot ordforslag? Der er 

digitale hjælpemidler til det hele, 
men hvad den enkelte har brug for 
er meget individuelt. Så inden man 
går i gang med at downloade pro-
grammer, er det vigtigt, at identifi-
cere ens behov.

Her på siden vises et udpluk at 
programmer som Kristian præsen-
terede på dagen. Er du i tvivl om 
hvordan programmerne downloa-
des og hvad de kan bruges til? Så 
kan du altid se en film om dette på 
Youtube.

Android
Swype Keyboard – et tastatur 
med indbygget ordforslag og 
talegenkendelse. 

PC/Android 
Dictus – Tale til tekst med 
talegenkendelse. 

App-writer – læse-skrive støt-
teprogram med oplæsning og 
ordforslag (god til studerende, da 
der er mulighed for at tilføje nye 
ord til ordbogen). Har OCR- dvs. 
mulighed for at omdanne billede 
til tekst.

iPhone/iPad
Swype Keyboard – et tastatur 
med indbygget ordforslag (Swype 

har endnu ikke tale-
genkendelse til iPhone/
iPad. Brug i stedet Siri til 
dette). ➤
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Kristian Svendsen holdt foredrag for Ordblindeforeningens medlemmer

Vi er en efterskole for normaltbega-
vede unge med læse- eller stavevan-
skeligheder. Vi optager 70 elever og 
de er fordelt på 6 bo-områder.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
·  5 niveauer i dansk, engelsk og 

matematik-to-lærerordning i de 
obligatoriske fag

· Masser af bevægelse og sund mad
· 3 vejledere
· 10. årgang med brobygning
· Spændende og afvekslende valgfag
· Lejrskoler

Ærtebjergvej 71, Tjæreby
4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152 

forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk

 

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

Tlf.: 5814 1152  Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 

  
Vi er en efterskole for normaltbegavede unge  

med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager  

70 elever og de er fordelt på 6 bo-områder. 

Vi kan bl.a.  

tilbyde dig: 

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik 

-to-lærerordning i de obligatoriske fag 

-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  

 

 

 

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
·  Få skoleglæden  

tilbage!
På Sdr. Feldings 

Efterskole kommer 

skoleglæden tilbage!

Josefine, Freja og Frederikke:

Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding 
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk

Siri – Tale til tekst med talegen-
kendelse (stemmen findes nu også 
på dansk – opdater til iOS8,3).

Dragon Dictation – talegenken-
delse (tale til tekst).

App Writer – læse-skrive støt-
teprogram med oplæsning og 
ordforslag (god til studerende, da 
der er mulighed for at tilføje nye 
ord til ordbogen). Har OCR – dvs. 
mulighed for at omdanne billede 
til tekst.

Into-Words – læse-skrive støtte-
program (god til folkeskolen). Har 
OCR- dvs. mulighed for at om-
danne billede til tekst.

Som forældre er det vores opgave 
at støtte og beskytte vores børn, 
så de ikke mister lysten til at lære. 
Og det kan vi gøre på mange 
måder. Det er vigtigt, at vi får 
snakket med vores børns lærere 
om, hvordan vores børn har det, 

når de skal læse. It-hjælpemidler 
kan være afgørende for, at en elev 
med ordblindhed kan følge med i 
undervisningen. Så derfor skal ele-
verne lære at bruge deres hjælpe-
midler. Altafgørende er dog, at vi 
lærer vores børn at bruge sproget. 
Kristians opfordring til børn, 
forældre og fagpersoner er: ’Glem 
grammatikken! Når man slutter i 
10. klasse er det vigtigste, at man 
kan udtrykke sig’. Er man god til 
at udtrykke sig og kan man bruge 
sine hjælpemidler, vil ordblindhed 
ikke være en hindring.

Dagen sluttede med en de-
monstration af, hvordan Kristian 
plejer at skrive: Man lægger sig 
godt tilrette og så taler man til sin 
computer. Resultatet er en helt og 
aldeles fejlfri stil. Men igen: dette 
er kun muligt, hvis vi øver os i at 
bruge sproget, så vi bliver gode til 
at udtrykke os. Og så er der ellers 
ingen hindring for, at elever med 
ordblindhed kan skrive stil på lige 
fod med andre. ■

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
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Nyt kort hjælper ordblinde i Region Syddanmark

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar til ungdomsuddannelse  -  særligt brobyg-
ningsforløb til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport (+svømning) 

Nyt kort hjælper ordblinde 
i Region Syddanmark
Ordblinde har usynlige udfordrin-
ger, som et lille kort nu skal hjælpe 
med at synliggøre.

O-Card’et på størrelse med et 
kørekort kan ordblinde fremvise, 
når de har brug for hjælp til at læse 
eller skrive – på uddannelser, job 
eller ved offentlige myndigheder.

Kortet forklarer, at ejermanden 
er ordblind og kan have behov for 
hjælp til at læse og skrive. Kortet 
opfordrer også modtagerne til at gå 
ind på hjemmesiden www.hto.nu, 
hvor de kan læse, hvordan de kan 
hjælpe ordblinde.

Ordblinde i Region Syddanmark 
kan få et O-Card, hvis en ordblin-
detest viser, at de har ret til ord-
blindeundervisning. Den gratis test 

kan tages på VUC’er, oplysnings-
forbund og andre institutioner i 
Region Syddanmark, hvor ordblin-
de undervises.

Det personlige O-Card er udvik-
let i samarbejde mellem Campus 
Vejle, HF & VUC FYN, Kolding 
HF & VUC, VUC Vest, VUC Syd 
og HF & VUC Fredericia som en 
del af projektet "Ordblindeunder-
visning, en vigtig brik i jagten på 
de 95 %", som er finansieret af 
Region Syddanmark.

O-Card supplerer ordblindeun-
dervisningen, apps og andre hjæl-
pemidler. Vi håber, at kortet kan 
være med til at afstigmatisere og 
afmystificere det at være ordblind. 
Ordblindhed er en udfordring, som 

dog sagtens kan løses, så ordblinde 
kan uddanne sig og arbejde på lige 
fod med alle andre.

Få yderligere info på  
www.o-card.dk ■
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Rådgivning af forældre og lokale netværk

Rådgivning af forældre og 
lokale netværk

Af Erik K. Rasmussen 

Det er Ordblindeforeningens mål 
at opbygge et netværk i alle kom-
muner, hvor der ikke findes en 
lokal bestyrelse for Ordblindefor-
eningen. Derfor afholdes der rundt 
om i kommunerne møder for at 
samle forældre og børn i et net-
værk. De første møder er afholdt 
og der er oprettet nogle lokale 
netværk. Det er meningen at disse 
netværk skal være selvstyrende 
og afholde et par møder hvert 
år. På denne måde kan forældre 
støtte hinanden og følge med i 
udviklingen.

På disse møder bliver de nyeste 
IT-hjælpemidler gennemgået af 
en af vores eksperter på området. 
Der bliver også gennemgået andre 
former for støtte fra kommuner, 
SU-styrelsen osv. 

Unge mennesker swiper, twe-
eter, chatter, youtuber, browser, 
spiller og høre musik. På IT-områ-
der er de unge foran både lærerne 
og forældrene. Men der er mange 
faldgrupper for de unge og der er 
mange andre muligheder for gode 
apps til stave- og skriveprogram-
mer. I dag er det meget let at ind-
tale sin stil eller tekst til en Iphone 
og tablet. Teksten bliver nedskre-
vet på Word eller man kan sende 
teksten som SMS.

For nogle dage siden var jeg ude 
som rådgiver sammen med nogle 
forældre og deres søn. Han kunne 
en del spil og andre spændende 
ting på en Iphone, men han vidste 
ikke at der fandtes en billig app, 
der kunne lære ham lyden af bog-
staverne, når de stod i et ord.

I et lokalt netværk er det 
muligt at følge med i udvik-
lingen på IT-området og i den 
nyeste lovgivning. Er man født 
med ordblindhed har man det 
det hele livet, men der stilles for-
skellige krav, hvad enten man er 
på arbejdsmarkedet, på universitet 
eller i folkeskolen. I et lokale net-
værk kan du få den nyeste viden. 
Derfor er det vigtigt at de bliver 
oprettet.

Har du lyst og mulighed for at 
være en del af en lokal netværks-
gruppe, kan du kontakte  

sekretariatet for  
yderligere oplysninger  
på 3675 1088 eller på mail  
kontor@ordblind.org. ■

EN NY CHANCE!
Succes • Bliv bedre til at læse 
og skrive • Oplevelser • Bliv 
fagligt dygtigere • Læring •  
Venskaber for livet • Idrætsfag 
(fx. motorcross, klatring, 
fodbold, ridning, maratonløb) 
• Kreative fag (fx. billedkunst, 
glasmaling, smykkefremstilling)

Læs mere om os på   WWW.RAAGELUND.COM
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Frivillige rådgivere, som gør en forskel er indstillet til samvirkes frivilligpris

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens afgangsprøver 
(FSA), spændende valgfag, 

IT som en naturlig del af 
hverdagen og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk

En forældre har indstillet de frivillige rådgivere i Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark

Frivillige rådgivere, som gør en forskel 
var indstillet til samvirkes frivilligpris

Disse mennesker gør virkelig en 
forskel, og giver ordblinde en 
bedre tilværelse trods deres handi-
kap. Deres indsats for specielt de 
børn, som ikke får den hjælp, de 
har brug for i skolen, er uvurderlig. 
De rådgiver forældre om hvilke 
rettigheder deres børn har. De 
vejleder i håndtering af sager, hvor 
dialogen med skole og kommune 
er gået i hårdknude. Flere af dem 
tilbyder endvidere at være bisidder 
ved møder. Deres hårde arbejde 
giver hvert år nyt håb til mange 

børn og forældre. Så de finder 
troen og vejen til, hvordan det er 
muligt at lære at læse. Uden de 
frivillige rådgiveres store indsats 
ville mange af disse børn være i 
stor risiko for at udvikle sociale 
og psykologiske problemer, som 
blandt andet lavt selvværd. De vil 
have store begrænsninger i forhold 
til uddannelsesmuligheder. Og 
sådanne muligheder vil igen have 
stor indflydelse på, hvordan deres 
fremtidige voksentilværelse vil 
forme sig. De er guld værd! ■
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Har du en der fortjener en rose?

Har du en der  
fortjener en rose?
 
Synes du en person eller en gruppe har gjort en særlig og ekstra indsats for 
mennesker med ordblindhed, kan du gratis få optaget en tekst og billede i 
Ordblindebladet. Teksten skal være kort og præcis.
Redaktionen forbeholder sig ret til at omformulere teksten.

Teksten til Ordblindebladet sendes til: kontor@ordblind.org med følgende 
tekst i emnefeltet »Rose«.

/ Redaktionen

I har fortjent en rose
Redaktionen synes, at følgende to personer har fortjent en rose hver.
Gitte og Søren Nielsen, Nordjylland, har gjort en særlig og ekstra flot indsats  
i forbindelse med forårsmessen i Aalborg.
De har syet tøj, skaffet sponsorer og gjort god reklame for Ordblindeforeningen.
De har lagt hus til og givet kost og logi for os fra Sjælland.
Tusinde tak for det I gør for mennesker med ordblindhed.
                           / Redaktionen

Rådgivning af medlemmer
Af Erik K. Rasmussen 

Mange forældre ringer til Ordblindeforeningen for at få rådgivning og 
sekretariatet yder gerne denne rådgivning for vores medlemmer. Vi vil 
også gøre opmærksom på, at der findes en udmærket bog. Den 2. udgave 
af bogen »Ordblindhed« er skrevet af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge 
Andreasen og kan købes hos alle boghandlere. 

Socialstyrelsen har også udarbejdet en meget fin hjemmeside, webside, 
som hedder HTO. Her kan man finde svar på mange af de praktiske spørgs-
mål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed. ■
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Virksomheder som medlem

HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
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Vi giver 
aldrig op...

Virksomheder som medlem
Af Erik K. Rasmussen

Det er nu blevet muligt for 
virksomheder, at melde sig ind 
i Ordblindeforeningen og der-
ved få hjælp og rådgivning til 
medarbejdere, der har brug for 
IT-hjælpemidler. 

På det første møde Ordblinde-
foreningen arrangerede sammen 
med Netværkslokomotivet og 

VUC Næstved på virksomheden 
Ecophon var der mødt op mod 40 
deltagere.

På mødet præsenterede medar-
bejderne fra Ecophon deres fine 
produkter, som er meget velegnet 
til at lyddæmpe støj i f. eks. et 
klasseværelse.

VUC fra Næstved fortalte om 
de muligheder de har for at hjælpe 
mennesker med ordblindhed og 

Ordblindeforeningen fortalte om 
de muligheder, vi har for at hjælpe 
virksomheder. Vi kan tilbyde en 
hotline og vejledning i IT-hjælpe-
programmer for medarbejdere. Det 
er vores ønske at virksomheder vil 
gøre brug af vores tilbud.

Har dette interesse kan sekre-
tariatet kontaktes for yderligere 
oplysninger på 3675 1088 eller på 
mail kontor@ordblind.org ■
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IT-rygsækken: Hjælpemiddel til ordblinde

IT-rygsækken: 
Hjælpemiddel til ordblinde
Af Jesper Sehested Jensen,  
Ordblindehjælpemidler.dk 
Medlem af Kbh.s kreds 

Hvis man er testet ordblind i 
Danmark, har man mulighed for at 
få en IT-rygsæk. Der findes to for-
skellige udbydere af IT-rygsækken: 
MV-Nordic (CD-ORD) og Scandis 
(ViTal,ViseOrd og ViTex). 

IT-rygsækken består af en 
bærbar computer, Office Pakken 
(Word, Excel, OneNote og Power-
Point), Scanner, LæsePen (C-Pen), 
Diktafon, rygsæk samt de før-
nævnte hjælpeprogrammer fra ud-
byderne. Der er mulighed for små 
ændringer / tilvalg i forhold til den 
ordblindes behov, f.eks. stemmer 
til oplæsning på andre sprog. 

Sådan har IT-rygsækken set ud i 
mange år. Er det den bedste måde 
at hjælpe ordblinde på i dag, hvor 
der findes mange andre mulighe-
dere? Er det måden vi får mest ud 
af de økonomiske ressourcer, der 
er afsat på ordblindeområdet? 

Det mener jeg ikke. Jeg tror vi 
kan gøre det bedre, hvis vi tænker 
nyt og lade de ordblinde selv vælge 
hvilke hjælpemidler der passer 
bedst til dem.

 IT-rygsækken og 
menukortet 
Alt efter hvor i systemet og i 
hvilken kasse man falder ned i; 
folkeskolen, uddannelse, job eller 
privat, kan man få en IT-rygsæk 
fra MV-Nordic eller Scandis. 
IT-rygsækken er bestemt ud fra et 
offentligt tilbud der varer i 4 år. 

Jeg synes vi skal til at tænke 
nyt i forhold til IT-rygsækken! Det 
kan ikke passe, at den teknologiske 
udvikling ikke er blevet tænkt ind 

i forhold til IT-rygsækken. At lave 
en “Pakke” som er den samme til 
alle, er en gammeldags tankegang. 
Alle mennesker har forskellige 
behov og måder at arbejde på, det 
gælder også for ordblinde.

Vi har valgt at hjælpe ordblinde 
fordi de – i forhold til andre – har 
udfordringer med at læse og stave. 
Vi har altså indset at mennesker 
er forskellige. Alligevel anser vi 
ordblindes udfordringer ud fra det 
synspunkt, at alle skal have den 
samme pakkeløsning til at dække 
deres forskellig udfordringer og 
hverdag. Det giver ingen mening!

En IT rygsæk,  
to bærbare! 
Med IT-rygsækken får man en 
bærbar, også selvom man har en i 
forvejen, så man kan være nødt til 
at medbringe to bærbare i stedet! 
Det gør ikke livet lettere for f.eks. 
en studerende, hvis man er nødt 
til at have to bærbare. Hvis det 
ikke er muligt, er valget enten éns 
udleverede hjælpemiddel eller éns 
egen, private bærbare!

Hvis vi valgte at nytænke IT-
rygsækken, så den kom til, at 
passe hver enkelt ordblind, ville 
vi ikke sætte den studerende i det 
dilemma. Det vil give et hjælpe-
middel den ordblinde selv havde et 

ejerskab over, fordi man selv havde 
været en del af udvælgelsen. Det 
ville også give et hjælpemiddel, 
der kunne tilpasse sig den tekno-
logiske udvikling og ikke ende i et 
hjørne eller kælderen. 

Den personlige 
IT-rygsæk 
Tænk hvis alle telefoner havde de 
samme apps, og lå samme sted på 
skærmen. Selvom de apps du brug-
te alle lå på side 3, kunne du ikke 
flytte dem til side 1. Hvad ville du 
synes om det? 

I dag skal ting kunne personifi-
ceres, så det passer til den person 
der bruger det. Det skulle også 
gælde IT-rygsækken! Den per-
sonlige IT rygsæk er ikke bare en 
bærbar, hvor man selv vælger pro-
grammerne og tilbehøret. 

Vi skal gå hele vejen! Har du 
selv en bærbar eller har du brug for 
en? Er en bærbar overhovedet det 
rigtige valg for dig? Hvis ikke skal 
man kunne vælge en tablet (f.eks. 
iPad eller Samsung) i stedet. Dit 
valg, du bestemmer! 

Ny tablet eller bærbar, 
jeg har selv
Har man allerede en bærbar eller 
tablet, som man kender og hvor alt 
hvad man bruger i hverdagen lig-
ger på? Så er det da mest naturligt 

Hvorfor skal det ikke være muligt for den ordblinde selv , at vælge hjælpemiddel?
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at man kan vælge at bruge den – 
istedet for at man skal have en ny 
eller en anden model.

 Der er flere fordele ved den løs-
ning. Chancen for, at ens IT-rygsæk 
kommer til at ligge hen i hjørnet 
eller at man hele tiden glemmer den, 
bliver mindre. Det er vigtigt for at få 
mest ud af IT-rygsækken, at det ikke 
kun er noget den ordblinde bruger 
én gang om ugen. Det tager tid, at få 
indarbejdet strategier og vaner for 
hvornår og hvordan IT-rygsækken 
bruges fuldt ud. Især hvis den skal 
bruges til eksamen og være til gavn 
og ikke være en tidsrøver. 

Det skal blive en vane, at bruge 
sit hjælpemiddel. Derefter kan man 
begynde, at udvikle strategier ud 
fra ens hjælpemidler, så hverdagen 
bliver lettere. Derfor er det vigtigt 
at man altid har sin IT rygsæk med 
sig, og det øges med denne mulig-
hed. 

Flere IT-rygsække  
for pengene 
Det er også et økonomisk spørgs-
mål. Hvorfor give folk noget de 
allerede har, især hvis det ikke 
skaber værdi for dem, måske 
snarere modsat! Det kunne måske 
endda give flere muligheden for at 
modtage en IT-rygsæk. 

Ud over selv at vælge om man 
vil have en »ny« bærbar eller bruge 
sin egen, bør denne mulighed også 
findes for tablets. I dag kan man 
kun få en bærbar som IT-rygsæk – 
men hvorfor stoppe her? Hvorfor 
ikke istedet give muligheden for en 
tablet? Her skulle der selvfølgelig 
også være frihed til at vælge. 

Hvis f.eks. hele familien er An-
droid brugere, og det kun er muligt 
at få en iPad, ville ingen i familien 
kunne hjælpe. Der er mange grun-
de til at der skal være frihed til, at 
vælge hvilken enhed de ordblinde 
vil have som IT-rygsæk!

IT-håndtasken –  
IT-rygsækkens lillebror 
Man kan blive testet for ordblind-
hed ned til 3. klasse med den nye 

ordblindetest. Så du kan også mod-
tage en IT rygsæk i 3. klasse. Men 
er det den rigtige løsning? 

I dag er der sket så meget på 
den teknologiske front. Vi skal 
ikke længere tilbage end januar 
2007 før vi så den første iPhone 
(smartphone), og iPad (tablet) kom 
i april 2010. I dag er smartphones 
og tablets en stor del af manges 
hverdag. Alligevel består IT-
rygsækken stadigvæk kun af en 
bærbar computer. Hvorfor er det 
ikke muligt, at sige »Jeg vil hellere 
have en tablet der kan være i hånd-
tasken«?

Plads i rygsækken? 
Der kan være mange grunde til en 
tablet er et bedre hjælpemiddel. 
F.eks kan en bærbar computer 
være en stor og tung klods, for 
en pige i 3. klasse. Der skal 
i forvejen være mange ting i 
rygsækken, bøger, madkasse og 
penalhus. 

Nogle vil sige »Hvorfor ikke 
lade computeren ligge på skolen?« 
Så har man ikke sit hjælpemiddel 
derhjemme, hvor forældrene må-
ske også er ordblinde og har svært 
ved at hjælpe. Derudover får man 
ikke skabt den gode vane omkring 
sit hjælpemiddel. 

Og der er jo også andre proble-
mer med en »gammeldags« bær-
bar, som alle brugere oplever. Det 
tager tid, at opstarte en bærbar 
og batterilevetiden er begrænset. 
Derfor er der steder og jobfunk-
tioner, hvor en bærbar heller ikke 
er det bedste valg, men den eneste 
mulighed. 

App og indhold 
I dag bliver der omsat for store 
beløb på app markedet. Det anta-
ges at Apple alene omsatte for 90 
milliarder kroner i 2014. Jeg ved 
godt, spil og underholdning er en 
stor del, men tallene indikerer at 
der er penge i de rigtige apps. Der 
bliver også lavet app’s til både 
Apple og Android, som kan bruges 
som hjælpemidler for ordblinde og 
andre med læse- og stavevanske-
ligheder, og kvaliteten er høj. 

Konkurrencen på app markedet 
er høj. Hvis produktet ikke hjælper 
brugerne, så er der meget andet, at 

vælge. Hvis du laver et godt hjæl-
pemiddel, så går der ikke længe 
før der findes flere lignende apps. 
Derfor sker der konstant videreud-
vikling og nye ideer kommer til. 
Og der kommer derfor hele tiden 
nye og bedre apps på markedet. 

Samtidig bliver smartphones 
og tablets en større del af vores 
hverdag, og derved kommer der 
også flere spillere på markedet. Det 
tager andele fra computermarke-
det, hvilket betyder at der ikke er 
den samme økonomi til udvikling. 
Derfor skal IT-rygsækken også 
følge med, derhen hvor udviklin-
gen og fremtiden ligger.

Menukort til 
hjælpemidler 
Hjælpemidler kan deles ind i 
forskellige kategorier: Ordforslag, 
oplæsning, diktering, oversættelse, 
indscanning og OCR. Det er ikke 
alle ordblinde, der har de samme 
udfordringer, men i den »gamle« 

Ordblinde skal selv vælge deres hjælpemiddel. IT-håndtasken er for dem,  
der ikke kan bruge IT-rygsækken.
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Ordblindetræning.dk 
v/ Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere

Ordblindetræning.dk har tre kerneydelser: 

-  Vi udreder læse- og stavevanskeligheder og tester børn og unge 
for ordblindhed 

-  Vi afholder weekendkurser (eneundervisning) for ordblinde børn 
og unge, hvor barnets forældre også deltager. 

-  Vi afholder kurser for lærere i vores materiale: ”Fonologik”.

Mikael Højbjerg    Thomas Mose

Ordblindetræning.dk 
Poppelvangen 6 
6715 Esbjerg N. 
Tlf. 30 63 78 04

IT-rygsæk, skal alle behov dækkes. 
Med menukortet kan den ordblinde 
vælge præcis de hjælpemidler, der 
dækker behovet, hverken mere el-
ler mindre. 

Man risikerer derfor ikke, at den 
ordblinde sidder med et hjælpe-
middel der måske er rettet mere 
mod et andet behov end den ord-
blindes. Ser man på mange apps 
i dag, er de lavet til at løse meget 
specifikke opgaver og der blive 
lagt mange kræfter i brugervenlig-
hed. Jo mere brugervenlig og intel-
ligent de forskellige hjælpemidler 
er, jo mindre oplæring skal den 
ordblinde have. Dermed bliver den 
ordblinde hurtigere selvkørende, 
selvom der stadigvæk skal tilbydes 
undervisning i brugen af de valgte 
hjælpemidler. 

Fremtidens IT rygsæk 
En ide til hvordan den fremtidige 
IT-rygsæk kunne opbygges, vises 
på billedet. Efter en ordblindetest 
bliver der bevilliget en IT-rygsæk. 

Der vil være et fast beløb, som 
den ordblinde selv kan styre, valg 
af enhed, programmer, apps og 
tilbehør. Den frihed har en vis 
omkostning i administration, den 
trækkes fra i startbeløbet (belø-
bene er fiktive).

Derefter kan den ordblinde 
vælge, om han/hun har brug for 
en ny bærbar eller tablet. Hvis det 
er tilfældet, trækkes omkostnin-
gen fra startbeløbet, vist med rødt. 
Hvis den ordblinde selv har en 
bærbar eller tablet, kan det vælges. 

Der antages ingen omkostning ved 
det, det kunne dog være et mindre 
beløb for installation af program-
mer og apps. 

Når det er på plads, kan den 
ordblinde vælge frit i et katalog af 
programmer og apps. Kataloget 
skal sikre, at pengene bliver brugt 
på ordblinde relaterede hjælpemid-
ler. For at finde rundt i de forskel-
lige hjælpemidler, skal der være 
korte beskrivelser og farvekoder/
ikoner der viser hvilken enheder 
de forskellige hjælpemidler virker 
til. 

Jeg håber at vi i fremtiden ser en 
mere personligt konfigureret og til-
passet IT-rygsæk.. ■

Hvordan fremtidens IT rygsæk kunne laves. Udvælg selv de hjælpemidler, der pas-
ser dig!
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Kompetencecenter For Ordblinde afholdt den 4. februar igen kursus for undervisere  / Bubber, Tom og Maud

Ord15: Konference om sprog- 
og læsevanskeligheder
Kom til en nytænkende konference 27.-28. oktober med fagfolk fra 
både læse- og sprogområdet. Ord15 præsenterer aktuel viden om 
sprog- og læsevanskeligheder. Konferencen handler om både børn, 
unge og voksne.
 

Årets Ord-konference finder sted 27-28. oktober. Kom til en nytænkende kon-
ference, der har fokus på både ordblindhed og sprogvanskeligheder. 

Det er tredje gang, at en Ord-konference løber af stablen. Ord15 adskiller sig 
fra tidligere Ord-konferencer ved at handle om både sprogvanskeligheder og 
ordblindhed. 

Det gør Ord15, fordi der er så tydelige sammenhænge mellem mindre børns 
vanskeligheder med at tilegne sig sprog og senere læsevanskeligheder.

Konferencen sætter overordnet fokus på disse tre temaer:
• Hvordan kan vi identificere personer med sprog- og læsevanskeligheder?
• Hvordan er langtidsprognosen?
• Hvilke indsatser findes der, og hvad er effekten?

Målguppen for Ord15 er bred og omfatter fx pædagoger og læsevejledere, jobcentermedarbejdere, 
ansatte på uddannelsesinstitutioner og professionshøjskoler og PPR-konsulenter.

Praktiske oplysninger om Ord15
Ord15 finder sted den 27.-28. oktober 2015 på Hotel Scandic i København.
Pris for tilmelding inden 10. maj: 3.000 kr, herefter 4.000 kr. 
Tilmeldingen lukker 20. september, 2015
Det er muligt at tilkøbe konferencemiddag d. 27. oktober for 500 kr.

Tilmeld dig og læs programmet på konferencens hjemmeside: www.ord15.dk

Socialstyrelsen og Uddannelsesforbundet er hovedarrangører af Ord15. Bag konferencen står også 
en lang række fagpersoner, uddannelsesinstitutioner og organisationer, der har været med til at 
kvalificere konferencens form og indhold.
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Boganmeldelser

Boganmeldelser
Den stjålne vej 
Det er en gribende beretning skre-
vet på baggrund af sandfærdige 
fortællinger.

Der er en ingeniør Khan, der 
arbejder med infrastrukturen, hvor 
han skal asfaltere en vejstrækning 
mellem byerne Gereshk og Kan-
dahar, der ligger i den sydlige del 
af landet. Men han er oppe imod 
modstand fra Taliban, der flere 
gange udgør en trussel mod ham 
og arbejdet. På et tidspunkt bliver 
han taget til fange og mishand-
let, hvor han beder for sit liv og er 
sikker på livet slutter her. Khan 
udfordrer hans opfattelse af Islam 
og deres menneskesyn. En gade-
dreng bliver voldtaget, han søger 
hjælp ved et stort hus i byen. Her 
bor læringen Malika sammen med 
manden Rahim, hvor det er lovligt 
med flerkoneri, derfor har manden 
taget sig en ung hustru, som ikke 
har det godt med hun giftes til en 
der er så gammel. 

Malika arbejder på at undervise, 
det hele foregår i hemmelighed, da 
det ikke er acceptabelt at kvinder 

tilegner sig viden. Melika, der er 
datter til en højt værdsat mulla, er 
fra byen. Malika arbejder for at der 
skal ske retfærdighed, derfor for-
søger hun at hjælpe dem gennem 
retssystemet, ved et tilfælde mødes 
deres veje.

Kvindernes krig 
Her skriver hun om de oplevelser 
hun havde, mens hun var udsendt 
som skytte i Afghanistan.

Hvordan hun i hemmelighed får 
kontakt til kvinderne, der lever i et 
total undertrykkende og voldeligt 
forhold. Der er vold og Talibans 
rædselstyre, der styrer hverdagen.

Det er alt fra børnebryllupper, 
stening og voldtægt af kvinder. I al 
hemmelighed får kvinderne hjælp 
til at starte systuer i det skjulte. 
Det er hjælpen her der får kvinder 
hjælp til at få modet og mulighed 
for at overleve eller komme videre. 
Evt. hvor mændene er blevet dræbt 
får kvinderne mulighed for selv at 
forsørge sig. 

Af Anne-Marie Sørensen

Forfatter: Anne-Cathrine 
Riebnitzsky 
Hun er uddannet sprog officer og 
har vært i Afghanistan som ud-
sendt soldat, nu forfatter.
Hun har skrevet flere bøger. 

Forbandede yngel
Det er en meget spændende bog 
der omhandler en kvinde, der har 
haft en svær barndom. Hun er 
opvokset i et hjem, hvor de var 4 
søskende, der hang sammen som 
ærtehalm. Det var et hjem, der var 
plaget af en far, som var tyran og 
en mor, der var maniodepressiv. 
en søster, der begik selvmord og 
andre oplevelser.

Hun skriver om de oplevelser 
hun havde som barn med en fader, 
der tvang børnene til at indtage 
grisemedicin, da de var syge. Hun 
forsvarede sammen med broderen 
søstrene, der var ofre for faderens 
tyranni.
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Boganmeldelser

Vanens Magt 

Af Anne-Marie Sørensen 

Forfatter: Charles Duhigg

Det er en bog, der er udgivet på 
psykologisk forlag, i 2014, bogen 
findes desværre ikke på E 17

Derfor undrer det mig, at der 
ikke er flere og uddybende forkla-
ringer om den neurotiske påvirk-
ning, hvorfor hjernen reagerer som 
den gør. 

Det er en bog, der er skrevet af 
en engelsk journalist. Han ser på 
hvad forskerne har fundet ud af. 
Hvorfor vi har svært ved at tabe os, 
holde op med at ryge eller mange 
af de andre vaner, som vi betragter 
som dårlige vaner.

Han går ind på, hvad vi kan 
gøre hvis der virkelig er noget som 
vi vil. Hvordan vi forandrer os og 
vi bliver bedre til at arbejde med 

os selv. Hvilke knapper rekla-
merne trykker på, så vi falder i og 
køber produkterne.

Det er en udmærket opslagsbog, 
hvis man vil arbejde med sig selv 
og ikke forstår hvorfor man genta-
gende gange falder i igen og igen. ■

9. KLASSE 
  FOR 
ORDBLINDE
Klassen er for dig, der er fyldt 18 år, 
eller har haft 9 års skolegang. Der 
afsluttes med eksamen.
 
Start: August 2015 
Sted: Horsens HF & VUC 

   
 

Tilmelding og info: 
Vejleder Lone Ørskov Frederiksen
på telefon 51 71 37 86   kom med!

 HORSENS HF & VUC | Holmboes Alle 1 | 8700 Horsens | 79 29 50 00

Ordblindeinstituttet 
tilbyder

•  vejledende  
læseundersøgelser

• læseobservation

•  supplerende  
undervisning

•  kurser for lærere i  
folkeskolen og  
forældre

•  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 63 elever i fuld  
skolegang på 3.-10. 
klassetrin fordelt på 9. 
klasser.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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Da Forårsmessen var forbi, havde 
vi fået 19 nye medlemmer og 

blandt dem, blev der udtrukket en 
vinder af en mobiltelefon og en 
GPS.

Nyt fra kredsene

Nordjylland
Det er første gang, vi deltog med 
en stand på forårsmessen i Aalborg 
Kongres og kulturcenter.

Vi var godt klar over, at det ikke 
var nok bare at deltage. Vi skulle 
også gøre os synlige, derfor lavede 
vi nogle konkurrencer.

Som det fremgår af billedet, var 
»mænnerne« iklædt hvide overalls 
med påsyede bogstaver. Gæsterne 
skulle så gætte hvad der stod på 
deres overalls. Så kunne de se hvor 
svært det er for ordblinde at læse.

Bogstaverne dannede selvfølge-
lig ordet »Ordblindeforeningen« 
og i løbet af weekenden fik vi en 
snak med 1.100 mennesker, som 
gættede ordet. Hver dag blev der 
udtrukket en vinder af et gavekort. 

Vi betragter vores »messeop-
hold« som en stor succes, da vi 
forøgede vores medlemstal fra 64 
til 83 i Nordjylland

Derfor er vi utrolige glade for 
den støtte vi har modtaget fra de 
mange firmaer og enkeltpersoner.

Vi har også været meget aktive 
for at få oprettet tre Ord-cafeer i 
Himmerlands kommune. Her kan 
alle med ordblinhed møde op og 
få hjælp til at håndtere smartphone 
og tablet.

Gitte og Søren Nielsen ■

København
Vi skal gøre opmærksom på, at 
der er IT-net café med Kristian 
Svendsen, der hjælper med ord-
blinde hjælpemidler. Det er fra kl 
19.00- 21.00 på: 
(Hovedstadens Ordblindeskole).
Østbanegade 9 (i kælderen)
2100 København ■ 

Inger, Søren, Erik og Svend

Folkemødet 2015 på Bornholm
•  Den nye ordblindetest den 13. juni kl. 14.45-15.15 

•  Ordblind og hvad så? V. Ordblindeforeningen  
den 13. juni kl. 15.00-16.00 

•  Åben rådgivning om ordblindhed og ordblindetest  
den 13. juni kl. 15.15-16.30

HUSK
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Information

Information om de aktuelle 
nyheder og aktiviteter i 
kredsene kan altid ses på 
hjemmesiden: 

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse

Uddeling af legat

Medlemmer af Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen på Fyn har 
nu mulighed for at søge et legat.

Legatet uddeles to gange om året 
i februar og august. 

Kun skriftlige ansøgninger modtages 
– telefoniske henvendelser frabedes.

Ansøgningsfrist 15. januar og 15. juli.

Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og en kort 
beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til og sendes til: 
Lene Baasch, Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.

Kun de ansøgninger, der bliver imødekomne, får besked

Østjylland
Barn, voksen, uddannelse
Hvad vil jeg være, når jeg bliver 
stor? 
Computer, støtteprogrammer.
Støttemuligheder for børn og 
voksne.
Problemer med læsning, skrivning 
og/eller matematik.

Telefonrådgivning hver tirsdag 
mellem kl. 17.00-18.00
Man kan også møde op:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28, st. tv
8000 Århus

Lena Utoft telefon 22 20 49 60
Rasmus Lerbak telefon 41 60 85 41
Annette Marke telefon 25 18 81 91
Anne-Marie Sørensen telefon  
40 94 88 25 ■

Fyn
Fredag den 12. juni kl.18.00 er der 
familie aften hos Bente Kruse.
Grillen bliver tændt og man med-
bringer selv alt til eget forbrug.

Tilmelding til  
bente.stengaard@gmail.com

Det næste arrangement er den 1. 
september kl 19.00 på Kivsmose-
vej 10, Tommerup, hvor Claus fra 
bestyrelsen vil vise os det engelske 
program Spell Right, max deltager 
på 10 personer efter først til mølle 
princippet.

Husk også at Ordblindeforeningen 
Kreds Fyn er på facebook. Siden 
hedder: Ordblinde foreningen for 
Fyn ■

Midtsjælland
Ordblindeforeningens bestyrelse i 
Midtsjælland var inviteret til indvi-
else af VUC Roskilde nye læse- og 
skrivecenter. Samtlige tilbud til 
mennesker med ordblindhed er 
blevet samlet i en bygning.

Fremover slipper kursisterne for 
at rende rundt fra det ene kontor til 
det andet. Kursisterne har virke-
lig fået nogle fede rammer. Der er 
små rum til kursisterne, nu skal de 
ikke længere sidde i store lokaler 
der er beregnet til 30-40 menne-
sker. 

Bestyrelsen har også afholdt 
møde om it-hjælpeprogrammer og 
der har været afholdt generalfor-
samling, hvor alle fra bestyrelsen 
blev genvalgt.

EKR ■



Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 

Ny SFI undersøgelse med temaet »Inkluderede Skolemiljøer« viser, at 2 
ud af 3 inkluderede elever ikke får den støtte, de har krav på – og at den 
manglende støtte går ud over både trivsel og faglighed. Vi har længe frygtet 
denne udvikling, siger DHs formand Thorkild Olesen: »Alle elever fortjener en 
skolegang, hvor de kan blive så dygtige som de kan. Også elever med handicap. 
Hvis det skal lykkes, er der simpelthen behov for at de økonomiske og faglige 
ressourcer, der var på specialskolerne flytter med eleverne over i folkeskolen. I 
stedet ser det ud til at inklusionen også er blevet en økonomisk spareøvelse for 
kommunerne. Det går ikke bare ud over de børn, der skal inkluderes, men over 
hele folkeskolen«. Læs mere om SFI undersøgelsen og Thorkilds kommentarer 
hertil på handicap.dk

Politiken skrev lørdag den 2. maj om kommunernes svigt
»det er ikke alene alarmerende, hvis kommunerne ikke har levet op til deres 
forpligtelser. Det lugter af en decideret svinestreg. 
Kommunernes Landsforening dukker sig, da Politiken ville have en kommentar 
til de nye tal.
Det ville klæde kommunerne at mande sig op og stå ved aftalen, de selv har 
indgået med regeringen. 
En aftale, de fleste heldigvis er enige i, og som mange børns skolegang står og 
falder med.«


