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Sekretariatet har åbent for telefoner man-tirsdag og torsfredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 12.30-15.00.
OBS: Telefonerne er lukket om onsdagen.
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du klikke på danmarkskortet til højre på vores hjemmeside under kreds og klikke på rådgiver- og bisidderkorps.
Ordblindeforeningen er en medlemsforening og det
kræver derfor et medlemskab for at kunne få udvidet
rådgivning.
Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig
ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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Formanden har ordet

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

De digitale værktøjer er blevet et
uundværligt redskab for mennesker med ordblindhed. Det er de
i folkeskolen, det er de når man
skal læse videre og det er de i
erhvervslivet.
Om nogle år skal alle skoler
have en digital platform. Dette er
allerede indført på over halvdelen
af folkeskolerne.
Det er en stor fordel for elever
med ordblindhed at alle elever har
en computer med programmerne.
Nu bliver de ordblinde elever ikke
stigmatiseret i samme grad, som
dengang de skulle hive en ITrygsæk frem. Det er lige som den
gang fjernbetjeningen til TV blev
almindelig; den var bl.a. udviklet
for at hjælpe handicappede, men i
dag bruger vi dovne den alle, når
vi skal skifte kanal. På samme
måde vil alle tale til deres computer og smartphone om nogle år –
mange gør det allerede.
Derfor er det at udvikle elevernes sprog en af de vigtigste
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opgaver for undervisningen i dag.
Det er vigtigt at vi kan formulere
vores ønsker og meninger, hvis vi
skal deltage i et socialt fælleskab.
Alle undersøgelser viser også
at elever med ordblindhed bliver
mere motiveret for at lære – og at
de samtidig lærer mere og bedre.
Deres fonologiske strategier bliver
bedre og deres sprog udvikler sig
meget bedre, fordi de kan inddrage
både film og video til deres viden
og sprog.
På lang sigt er det en fordel for
lærere og andre undervisere at bruge computere. Lærerne kan bedre
tilrettelægge undervisningen, så
den tager udgangspunkt i den enkelte elev. Det bliver også lettere at
styre mod de mange målsætninger,
som formuleres i disse år. Tekster
og læse- og skriveprogrammer er
indbygget i computeren.
Der er således ingen tvivl om
at de digitale værktøjer er kommet for at blive og at det vil gøre
det meget lettere for mennesker
med ordblindhed at fungere i et
samfund, der bliver mere og mere
kompliceret.
IT er ikke målet i sig selv, men
et ekstra redskab i det pædagogiske arbejde. Det skal give børnene
endnu et middel til at kunne opleve
og udtrykke sig på en legende og
udforskende måde.
Men uden den nødvendige
vejledning og undervisning kan
en computer gøre mere skade end
gavn. Undervisningen skal gå på
to ben. Der skal undervises i lydtræning, så man kan bruge f.eks.
CD-ord på den rigtige måde og
der skal undervisning til, for at
eleverne kan bruge computeren til
andet end spil.
Der er ingen tvivl om, at det
i første omgang vil kræve mere
arbejde af læreren at sætte sig ind
i de nye undervisningsformer. Og

alt dette kommer oven i den ny lov
om inklusion, om skolereformen
og lærernes ny arbejdsreform. Den
ene reform er ikke implementeret
før den næste kommer. Det er et
problem, at den digitale platform
ikke er ordentligt afprøvet inden
den bliver indført og presset ned
over hovedet på lærerne.
Hvad kan der gøres for at afhjælpe lærerne? Mange forældre
vil gerne hjælpe og støtte op om
deres barn. Vi, i Ordblindeforeningen vil foreslå at kommunerne
og skolerne opretter netværk for
forældre til ordblinde børn. Det er
vigtigt at formidle et godt samarbejde mellem skole og forældre. I
et netværk kan forældrene mødes
et par gange om året og drøfte fælles erfaringer og udveksle viden
om ordblindhed.
Vi i Ordblindeforeningen ved
godt, at der mangler ressourcer
i folkeskolen. Vi har kontakt til
mange politikere på Christiansborg
og vi presser på for at få flere ressourcer til supplerende undervisning. Vi går ofte til pressen for at
fortælle om de manglende ressourcer, men vi er en lille forening, der
godt kunne bruge flere medlemmer
til at løfte den fælles opgave.
Der sker heldigvis mange gode
tiltag i disse år; der er kommet
mere fokus på mennesker med ordblindhed. Undervisningsminister
Ellen Trane Nørby har sat fokus på
ordblindhed. Der er udviklet gode
tests og mange gode undervisningsteorier og metoder – og der er
mange gode undervisere og lærere,
der kender til det fonologiske princip og ordblindhed.
■

Referat fra årsmødet

Resume fra
årsmødet
lørdag den 21. maj 2016
Af Nina Lundberg Dohm, Sekretær
i Ordblinde/ Dysleksiforeningen i
Danmark

Oplæg om ordblindetest og indsatser ved
ordblindhed

Vi startede med indskrivning og
efterfølgende sandwich/vand.
Herefter kom Anette Høj Madsen,
læsekonsulent i PPR Hedensted
på og fortalte om hvordan man
har taget imod den nye nationale ordblindetest , og om hvilke
indsatser man har i Hedensted
Kommune. Generelt er der desværre manglende viden indenfor
ordblindhed. Derfor opkvalificerer
man læsevejledere og dansklærere
med bl.a. VAKS, læsevejledernetværk med oplæring i testning +
tolkning, kursus i lydmetoden mv.
Der har været stor efterspørgsel på
kurserne. PPR i Hedensted lægger
vægt på, at man får taget en individuel test/undersøgelse af barnet
inden selve ordblindetesten. Man
har også valgt at teste de børn, der
er havnet i den gule kategori igen,
inden udgangen af grundskolen.
Undervisningsministeriet kommer med en vejledning til ordblindetesten i juni måned, hvor bl.a.
retskravene mv. bliver tydeliggjort.
Der kommer også en screening,
som kan bruges til børn fra 0.-1.
klasse, så man kan se om der er
tegn på ordblindhed.

Generalforsamlingen –
bestyrelsens beretning
og årsregnskab
Formand Erik K. Rasmussen
bød velkommen til årsmødet og
bestyrelsens årsberetning blev
gennemgået.

Torben Bayer Andresen blev
valgt som dirigent.
Tom West – formand for Kreds
Bornholm fortalte om dét, at være
Nordisk repræsentant og sit engagement gennem mange år.
Lars Sander gennemgik årsregnskabet, som endte med et resultat
på et underskud på 177.267,- kr.
samt det nuværende års budget.
Både årsberetning, regnskab og
budget findes inde på foreningen
hjemmeside: http://www.ordblindeforeningen.dk/aarsmoede.asp
Der blev stemt om en nedre aldersgrænse mht. ungdomsmedlemskab til 200,- kr. Det blev vedtaget
at man skal være 16-25 år.
Mogens Schmidt fra Netværkslokomotivet blev foreslået og efterfølgende valgt til næstformand, da
Lars Sander ikke ønskede genvalg.
Esben Urhøj Andersen ønskede
heller ikke at genopstille. Kirsten
Weile og Søren Nielsen ønskede
genvalg og Anne-Marie Sørensen
fra Østjylland og Janne Sabroe fra
Nordsjælland blev opstillet.
Kirtsen Weile, Søren Nielsen og
Janne Sabroe blev valgt.

Erik takkede Lars og Esben for
et rigtig godt samarbejde gennem
årene. Lars er dog stadig repræsentant i EDA – European Dyslexia

Association, så der vil stadig være
et fortsat samarbejde der.

Den nye bestyrelse

Formand Erik K. Rasmussen
(Midtsjælland), Næstformand Maj
Mortensen (Nordsjælland), Næstformand Mogens Schmidt (Vejle),
Bestyrelsesmedlem Lene Baasch
(Fyn), Bestyrelsesmedlem Søren
Nielsen (Nordjylland), Bestyrelsesmedlem Kirsten Weile (Vejle),
Bestyrelsesmedlem Birte Jensen
(København), Bestyrelsesmedlem
Janne Sabroe (Nordsjælland).

Ny Fond – Christian Bock
Ordblindeforeningens It-kontaktperson Christian Bock fortalte om
en ny fond, som han har oprettet.
Fonden giver økonomisk støtte
til it-udstyr til ordblinde børn
og kan søges af folkeskolelærere i samarbejde med forældre.
Bliver det nødvendigt at nedlægge fonden, går overskuddet til
Ordblindeforeningen.

DU-Dysleksi Ungdom

Julie Riisby formand for DU fortalte efterfølgende kort om foreningen og Dysleksi Ungdom og
dens bestyrelse blev præsenteret.
Rikke Riisby er kasserer og udover
hende er der følgende medlemmer:
Rasmus Madsen, Line Olsen og
Emma Sabroe.
Du kan finde info om DU her:
https://www.facebook.com/
ordblindeforeningen.unge/
Man skal være mellem 16 og 25
år for at være med i DU.
Tak for et godt årsmøde og for
nogle gode debatter.
■
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Forældre: Inklusionen volder store problemer for vores børn med handicap

Forældre: Inklusionen
volder store problemer for
vores børn med handicap
Mange elever med handicap får et utilfredsstillende udbytte af undervisningen
i den inkluderende folkeskole. Det viser en undersøgelse, som Danske Handicap
organisationer, DH, har foretaget blandt 450 forældre. Forældrenes svar bekymrer
DH’s formand.

»Undersøgelsen understreger det vigtige arbejde med at få udfordringerne
italesat, så vi kan finde nogle løsninger
til gavn for elever med handicap«, siger
Thorkild Olesen, formand for Danske
Handicaporganisationer.

Af Henrik Stanek.
Kilde: Folkeskolen.dk
Undervisning, der ikke tilpasses
elever med handicap, manglende
fagligt udbytte, besvær med koncentrationen og for lange skoledage. Det er nogle af konklusionerne
i DH's undersøgelse om inklusion,
som 450 forældre til børn med
handicap, der går i en almindelig
folkeskoleklasse, har svaret på.
DH's formand, Thorkild Olesen,
finder konklusionerne fra undersøgelsen bekymrende.

Udvalgte resultater

• Forældrene til inkluderede elever
med handicap oplever ofte, at
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lærerne gør, hvad de kan, men
60 procent mener, at deres barns
lærere og pædagoger ikke har
tilstrækkelig viden om handicap.
• 55 procent af forældrene mener
ikke, at deres barns faglige udbytte er højt nok.
• 25 procent af eleverne er fritaget
for fag i skolen. Det er især i
idræt og bevægelse, men også i
kreative fag og sprogfag, at der
er udfordringer.
• 35 procent af forældrene tilkendegiver, at der er aktiviteter
i skoletiden, deres barn ikke
kan deltage i, eksempelvis
udflugter, bevægelse og sociale
arrangementer.
• 68 procent oplever, at den
længere skoledag giver barnet
udfordringer.
• 46 procent svarer, at deres barn
får for lidt eller ingen støtte i
frikvarterer og pauser.
• 21 procent oplever, at deres barn
står uden for det sociale fællesskab i klassen, mens 28 procent
mener, at deres barn ikke trives
i skolen.
• På positivsiden deltager 86
procent af elever med handicap
i klassens sociale arrangementer
uden for skoletiden, såsom klassefester og fødselsdage.
Kilde: Danske
Handicaporganisationer

»Det er vores indtryk, at rigtig
mange børn og forældrene oplever
udfordringer med dagligdagen i
klasselokalerne. Konklusionerne
er derfor ikke overraskende. Men
undersøgelsen understreger det
vigtige arbejde med at få udfordringerne italesat, så vi kan finde
nogle løsninger til gavn for elever
med handicap«, siger Thorkild
Olesen til handicap.dk.

Lærerne gør, hvad
de kan, men mangler
værktøjer

Især manglende viden om, hvordan
undervisningen skal tilrettelægges for elever med handicap, giver
store udfordringer i klasselokalet.
Hele 60 procent af forældrene
oplever, at deres børns lærere og
pædagoger ikke har værktøjerne til
at tilpasse undervisningen, så den
bliver udbytterig og interessant for
elever med funktionsnedsættelse.
Det gælder ikke mindst ved
gruppearbejde, undervisning på
tværs af klasser og tema-uger. Og
ved undervisning i større forsamlinger eller med højt støjniveau
som for eksempel musik og hjemkundskab.
Det giver især udfordringer for
elever med ADHD, autisme og
andre psykiske eller kognitive handicap, fordi der ikke er den ro og

Forældre: Inklusionen volder store problemer for vores børn med handicap

struktur, der er essentiel for, at de
kan få et fagligt udbytte af undervisningen, skriver handicap.dk.

DH efterlyser et
fleksibelt skoleskema

For elever med fysiske funktionsnedsættelser er det især idræt,
udflugter og andre bevægelsesaktiviteter, som er en hæmsko for
inklusion og fagligt udbytte.
»Der er brug for et mere fleksibelt skoleskema, der i højere grad
tager udgangspunkt i den enkelte
elevs behov fremfor, at
eleven skal passe ind i de
rammer og strukturer, der
er fastlagt oppefra«, siger
Thorkild Olesen.
Netop ønsket om en øget
fleksibilitet i skoledagen
står højt på mange forældres
ønskeliste.
Blandt de positive resultater fra undersøgelsen er, at
mange forældre er glade for

den støtte, som deres barn modtager fra en ekstralærer eller pædagog, samt hjælpemidler som itrygsæk og specialstole og -borde.

Nogle kommuner løfter
ikke opgaven godt nok

At det langt fra lykkes at tilpasse
undervisningen, så alle børn kan
inkluderes i den almindelige folkeskole, kunne dr.dk og tv-avisen
fortælle i går.
Inden længe kommer det ekspertudvalg, som regeringen har

nedsat, med en status på, hvordan det går med at inkludere børn
med særlige behov i den almindelige folkeskole. Men allerede nu
kan skoleledernes formand Claus
Hjortdal, som står i spidsen for udvalget, konkludere at inklusionen
ikke fungerer efter hensigten i en
række kommuner.
»Der er nogle steder, hvor kommunerne ikke har været gode nok
til at kompetenceløfte lærere og
pædagoger. Der er nogle kommuner, som har sparet nogle specialskoleresurser væk.
Og i de tilfælde hvor
man har gjort dét, så
har man ikke løftet
opgaven ordentligt«,
siger han til dr.dk.
Du kan læse mere
om DH's undersøgelse under nyheder
på handicap.dk og på
dr.dk.
■
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Efterskole for 14-18-årige med
Efterskole for 14-18-årige
med
Efterskole
for 14-18-årige med
w
læse- og skrivevanskelighederEfterskole
læse- for
og skrivevanskeligheder
læseog skrivevanskeligheder
14-18-årige
med
www.storeandst.dk
|
facebo
læse- og skrivevanskeligheder

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
www.storeandst.dkwww.storeandst.dk
| facebook.com/storeandst
| facebook.com/storeandst
Læs mere om os på WWW.RAAGELUND.COM
www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
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IT-Café for ordblinde

IT-Café for ordblinde
Tekst og foto: Erik Serup Hansen,
Netværkslokomotivet
Den første tirsdag i hver måned
mødes ca. 10 ordblinde til IT-Café
i Silkeborg.

Kent Nielsen hjælper Jette T. Nielsen med nogle apps.

Deltagerne er fra 18 til +70 år. I
lokalet er en god uformel stemning
og der er tid til grin og kærlige
drillerier. Der er kaffe på kanden
og rigeligt med kage – hvis nu man
skulle gå sukkerkold midt i alt det
der IT. Som gæst, er det skønt at
se hvordan man på tværs af alder
hjælper hinanden. Det én på 20 år
ikke kan, kan ham på 70 år og omvendt. Kort sagt – her hjælper man
hinanden.

Ordblinde
hjælper ordblinde

En af styrkerne ved Caféen er, at
ordblinde hjælper ordblinde. »Jeg
kommer for at få hjælp« fortæller Jette T. Nielsen, »Mine døtre
på 14 og 18 år er ordblinde, og
jeg er også selv en del ordblind«.
»Alt foregår på en computer og
via apps, og der er enormt mange
muligheder, som man ikke får at
vide, hvis man ikke kommer et
sted som her.«
Arne Nielsen på 70 år kommer
fra Odder for at få hjælp til sin
nye smartphone. Arne fortæller, at
der ikke er meget hjælp at hente i
Odder Kommune. Kommunen har
lavet et NemID til ham, og fortalt
at han kan gå ned på kommunen
i åbningstiden for at få læst breve
op. Arne vil gerne kunne klare sig
selv, og har derfor taget den lange
vej fra Odder til Silkeborg for at få
hjælp.

Idéen bag

Idéen bag IT-Caféen kommer fra
Kent Nielsen og Hanne Mortensen. Idéen kom, da Kent gik til
ordblindeundervisning hos Hanne
for at lære at læse og skrive. Kent
savnede et rum, hvor ordblinde
kunne dele erfaringer med andre
ordblinde om brugen af hjælpemidler. »Underviserne er god til
at undervise i IT-hjælpemidler,
men de bruger det ikke dagligt
ligesom en ordblind gør.« fortæller
Kent, »derfor tænkte vi, at vi skal
have et sted for ordblinde, hvor
ordblinde kan dele erfaringer om
hjælpemidler og om hvordan man
bruger dem.«
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Arne Nielsen får hjælp af Hanne Mortensen til at indstille sin nye smartphone.

Sejre deles

Ikke alt går op i IT og hjælpemidler, også sejre deles. F.eks. fortæller Jette om hvordan hendes datter
som ordblind, via hjælpemidler
har skrevet sin konfirmationstale.
Talen blev hele 2 sider lang. Jettes
datter indtalte talen og fik på den
måde skrevet talen ned. Bagefter
kunne hun afspille talen om og om
igen, og høre den indtil hun kunne
den udenad. Talen fik meget ros.
»Det lignede at hun læste talen op«
fortæller Jette stolt.

Jette T. Nielsen anbefaler, at man laver
IT-Caféer for ordblinde i hele Danmark.

Underviseren
lærer også noget

Hanne Mortensen er ordblindeunderviser på AOF MIDT. Hanne
bruger meget af sin tid på at gøre
sig til specialist indenfor IT og
apps målrettet ordblinde. Hanne
kan svare på det meste og er god
til at lære andre at bruge apps.
»Deltagerne kommer med et specifikt problem, for at få inspiration
eller snakke med andre som også
er ordblinde« fortæller Hanne.
»Som ordblindeunderviser
får jeg meget inspiration. Jeg får
præsenteret apps, jeg måske ikke
kender, så det jeg ikke ved – det
lærer jeg her« fortæller Hanne.
»Det er godt for kursisterne og for
lærerne» fortæller Hanne. 
■

Fakta
IT-Caféen foregår den første
tirsdag i hver måned hos
AOF MIDT i Silkeborg.
Der deltager typisk fra 10-20
personer i aldersgruppen 1872 år.
Deltagerne kommer fra
Silkeborg, Brædstrup, Skanderborg, Århus og Odder
samt diverse småbyer rundt
omkring Silkeborg.
Få mere information om
IT-Caféen hos AOF MIDT
tlf. 87 22 42 24

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Ministeren vil ændre
holdningen til ordblinde
40 eksperter og praktikere på ordblindeområdet mødes med
undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) for at diskutere, hvordan de sikrer,
at ordblinde får samme muligheder som andre. Arbejdet skal munde ud i et nyt
ordblindeudspil, der kommer i løbet af foråret.

»Vi skal videre med de ordblinde – vi er
ikke i mål endnu«, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
Foto: Flemming Leitorp

Af Henrik Stanek
Kilde: Folkeskolen.dk
På mødet vil Ellen Trane Nørby
og de 40 eksperter og praktikere
på ordblindeområdet blandt andet
diskutere, hvordan man ændrer
opfattelsen af ordblinde og sikrer
dem god undervisning med brug af
de nyeste teknologier.
Stigende antal sager om ordblinde bekymrer Klagenævnet

Derudover skal de se på, om der er
lovgivningsmæssige barrierer, som
skal fjernes, så ordblinde kan præstere på deres reelle niveau.

Ordblinde skal mødes
med anerkendelse

Mødet skal munde ud i et ordblindeudspil for børn, unge og voksne,

som vil blive lanceret i løbet af
foråret.
»Selv om der har været fokus
på de ordblinde de senere år, er
der stadig nogle, der for eksempel
i skolen eller på arbejdspladsen
bliver mødt med opfattelsen af,
at de bare skal tage sig sammen.
Derudover bliver det nogle gange
opfattet som snyd, når ordblinde
bruger hjælpemidler til prøver.
Den holdning skal vi have ændret«, siger Ellen Trane Nørby i en
pressemeddelelse.
Læsecenter giver ordblinde
elever og deres lærere et løft

Hun har derfor sat et udviklingsarbejde i gang, der skal sikre, at
ordblinde møder anerkendelse af
de udfordringer, de har, og får den
hjælp, de har behov for.

97 kommuner bruger nu
den nationale test

For et år siden lancerede Undervisningsministeriet den nationale ordblindetest. Testen skal sikre, at alle
børn, unge og voksne identificeres
på samme grundlag, uafhængigt
af, hvor i uddannelsessystemet de
er, og hvor de bor.

inden for feltet er der en positiv
udvikling i gang, bemærker ministeren. Særligt når det kommer til
at identificere de ordblinde.
»Der er over de senere år sat fokus på ordblindeområdet, og vi har
sammen med sektoren udarbejdet
værktøjer, der er med til at sikre, at
ordblinde får samme tilbud og muligheder landet over. Men vi skal
videre – arbejdet er bestemt ikke i
mål«, siger Ellen Trane Nørby.
Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen
og på undervisning af ordblinde
elever. Dette er den ottende artikel
i temaet:
• Læsevejleder: Skoler bør have
en plan for opfølgning af
ordblindetesten
• Glæde over ordblindetesten
lever side om side med en smule
skepsis
• Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs
• Ordblindes formand afviser
kritik: Ordblindhed er en isoleret
dysfunktion
■

Over 9.000 elever har taget
den nationale ordblindetest

I dag bruger 97 af landets kommuner testen, og på flere punkter
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Forårsmessen i Ålborg 2016

Forårsmessen i Ålborg 2016
Af Susanne Thorsager,
formand for Midtsjællands kreds
På forårsmessen i Aalborg havde
vi den samme stand og det samme
koncept som sidste år. Sidste år
fik vi 20 nye medlemmer og det
ville vi gerne slå i år, men det kom
desværre til at knibe lidt, da vi kun
fik 15 nye medlemmer i år.
Vi var igen i år mange frivillige der brugte en weekend på at
fortælle om ordblindhed og om
Ordblindeforeningen.
Publikum kunne deltage i 2
konkurrencer. Hvis man kunne
gætte »det meget svære spørgsmål « om hvad der nu står på de
3 »unge« mænds hvide overalls,
mens de kære mænd sprang rundt
som vårharer og viste lår med bogstaver på, kunne man deltage i en
konkurrence. Næsten 1000 mennesker deltog.
Christian Bock havde også travlt
med at besvare alle de spørgsmål
til folks smartphones med mere.
Rigtig mange mennesker strålede
af glæde, når de havde fået hjælp.
Der var nærmest kø ved vores
stand 95, for de kære nordjyder
blev nysgerrige efter de nye digitale værktøjer, og når de hørte, at der

var en lækker mobil at vinde med
alt mulig guf (støtteprogrammer)
for en ordblind, så blev kuglepennene nærmest rødglødende i folks
iver for at vinde den nyeste mobil.
Som alle andre udstillere, gav
vi også et messetilbud. Alle de nye
medlemmer fik som sædvanligt

Der blev uddelt et utal af brochurer og de mange mapper med
Ordblindeefterskolernes brochurer
blev også sendt videre, fordi der
kom en del lærere, som var villige til at dele budskabet videre til
deres elever og forældre. Der blev
også uddelt mange både nye og ældre numre af Ordblindebladet.
Dejligt at der er mennesker der
viderebringer det gode budskab.
Søren og Gitte, der var vores
værter for hele arrangementet, har
trukket lod om gevinsterne. Alle
der har vundet, vil modtage gevinsten direkte.
For de mange frivillige er det
et stort arbejde og anstrengende
at stå op hele dagen og tale, men
det er også spændende at møde så
mange mennesker og høre deres
historier. 
■

100 kr. i rabat ved kontant indmelding. Ved familiemedlemsskab
fik de nye medlemmer desuden et
USB stik med oven i købet.

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 spørgsmål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed.
■

10

Ordblindebladet 42 · 2015
2016

Fortegnelse over
vore sponsorer til
Forårsmessen i
Aalborg 2016

XL-BYG
Farsø

Tusind tak for jere

s støtte til Ordblin
deforeningen!
Vi har gjort brug af
jeres støtte, da vi
deltog med en sta
Forårsmessen i Aal
nd på
borg Kongres og Kul
turcenter.
Det er kun anden
gang, vi har prøvet
det
, så vi var temmelig
spændte på, om det
ville lykkes for os at
tiltrække nye
medlemmer til for
eningen.
For at komme i kon
takt med de besøge
nde på Forårsmesse
lavede vi en konkur
n
rence og vi havde
jo været heldige, at
sponsoreret nogle
få
dejlige gaver, som
vi kunne udlodde
gevinster.
som
Som det fremgår af
billedet, var ”mæn
nerne” iklædt hvide
overalls og her gik
konkurrencen ud på,
at man skulle gætte
hvilket ord, der ble
,
v dannet af de bog
sta
ver, som var spredt
ud over bukserne
(det skulle også sym
bolisere, hvor svæ
ordblinde har ved
rt
at få bogstaverne
til at give en menin
g).
Bogstaverne danned
e selvfølgelig ordet
”Ordblindeforening
en” og i løbet af we
ek-enden fik vi en
snak med en masse
mennesker og vi fik
også næsten 700
besvarelser på kon
kurrencen, så der
var flere heldige
vindere, som blev
belønnet med en gev
inst.
Da Forårsmessen
var forbi, havde vi
fået 15 nye medle
så vores medlems
mmer,
tal i Nordjylland nu
er oppe på 124.
Det lyder måske ikke
af så meget, men
for os i Ordblindeforeningen vil vi bet
ragte vores ”mess
e-ophold” som en
succes, da det er me
get svært at tiltræk
ke nye medlemmer!
Derfor er vi også utr
olig glade for den
støtte, som vi har
modtaget.
Venlig hilsen
Ordblindeforeningen
i No

rdjylland

Farsø, 20. april 201
6

Christian Bock, Gråsten
Vestbjerg Smede &
Maskinværksted
XL-Byg, Farsø
Arbejdernes Landsbank,
Aalborg

Søren og Majbritt
er klar til at tage imod
gæsterne til Forårsme
ssen 2016.

Teknisk Landsforbund,
Aalborg
Le Fleur, Vestbjerg
Vin-gaven, Vodskov
Vestbjerg Pizza & Grill
Kop og Kande, Farsø
Nørregades Bageri, Farsø
Farsø Bageri
Kvickly

Jytte overrækker en
sponsor-gevinst til
Jan Hansen i Brovst.
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IT-konferencen i Kolding

Kæmpe Succes – Ordblinde- og IT-Konference
Af Karen H. Bangert, koordinator
i Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark
Århus Universitet og flere samarbejdspartnere, herunder Ordblindeforeningen, har afholdt en
stor konference i Kolding. Næsten
400 undervisere fra hele landet

mødtes for en faglig indsprøjtning
om læse- og skriveteknologier for
ordblinde.
Konferencens program var vidtspændende med alt fra en personlig fortælling fra en ordblind til
præsentationer af forskningsprojekter. Som særlig indbudt gæst
kom undervisningsministeren

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

Ellen Trane. Hun indledte med,
at det er vigtigt, at IT tænkes ind
i den ordblindes dagligdag og at
»det kommer nok« er en uacceptabel holdning. For det kommer
ikke af sig selv. Viftende med
sin telefon slog hun et slag for
smartphonen, som er et super redskab for ordblinde. Erik Arndal,
fra Århus Universitet, supplerede,
at smartphonen er et godt redskab, men at den i undervisningen
ikke kan stå alene. Den er et supplement til en computer og evt.
en tablet. Da Erik Arndal for blot
nogle år siden indførte it-rygsækken, var denne svaret på hvilken
form for støtte en elev skal tildeles. I dag findes der rigtig mange
forskellige løsninger og muligheder for at gøre læse-skrive støtten
individuel. Der er ikke længere
et entydigt svar på, hvad der er
det bedste valg. Men hvordan
kan undervisere navigere mellem
de mange værktøjer og holde sig
opdateret? Og hvordan bruges de
tilgængelige værktøjer optimalt?
Disse og mange andre spørgsmål
blev rejst og drøftet i løbet af eftermiddagen, da deltagerne ved de
mange workshops havde mulighed
for aktivt at blande sig i debatten.
Dagens største bifald gik uden
tvivl til sygeplejestuderende Emma
D. Madsen. Emmas historie, om
sin tid i folkeskolen og hvordan
hun senere på en ordblindeefterskole lærte at mestre brugen af
læse-skrive teknologier, gik rent
ind. Med sin smittende entusiasme
og gåpåmod fik Emma pointeret, at
læse-skriveteknologierne har lagt
grundstenen til, at hun kunne tage
den uddannelse, som hun er i gang
med nu.
Emmas historie samlede trådene
i forhold til konferencens kerne
– inddrag IT og giv de ordblinde
troen på, at de kan!
■

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Læsevejleder: Skoler
bør have en plan for
opfølgning af ord
blindetesten
Af Henrik Stanek, folkeskolen.dk
Vi skal følge testresultatet op med
dialog og hjælp til eleven, så det er
vigtigt, at vi har fælles retningslinjer for indsatsen, så det ikke er den
enkelte lærer, som afgør, hvilken
hjælp eleven får. Det skal talesættes på skolerne, at vi vil arbejde
med de ordblinde elever«, siger læsevejleder Lone Kaastrup-Hansen
fra Sunds-Ilskov Skole i Herning.
»Vi skal følge testresultatet op
med dialog og hjælp til eleven,
og det er vigtigt, at vi har fælles retningslinjer for indsatsen, så
det ikke er den enkelte lærer, som
afgør, hvilken hjælp eleven får.
Det skal italesættes på skolerne,
at vi vil arbejde med de ordblinde
elever«, siger læsevejleder Lone
Kaastrup-Hansen fra Sunds-Ilskov
Skole i Herning.
Den nationale ordblindetest
giver et godt billede af, om en elev
er ordblind eller ej. Men testen kan
ikke stå alene. Skolerne bør have
et beredskab parat til elever, der
viser sig at være ordblinde, siger
læsevejleder Lone Kaastrup-Hansen. Beredskabet bør også omfatte
elever, som lander i gul zone med
en usikker fonologisk kodning.
Den digitale ordblindetest, som
Undervisningsministeriet lancerede for et år siden, er nem at gå
til, den giver sikre resultater, og
den sparer samtidig tid, da flere
elever kan testes samtidig. Det
vurderer Lone Kaastrup-Hansen
efter at have testet cirka 25 elever
i forskellige aldre på Sunds-Ilskov
Skole i Herning.

Over 9.000 elever har
taget den nationale
ordblindetest

»Vi er i gang med at teste alle
elever, som vi tidligere har
testet som ordblinde med andre
test, og de bon'er ud i rød zone.
Derfor tænker jeg, at den nationale test holder«, siger Lone
Kaastrup-Hansen.
Hovedparten af de elever, hun
har testet, er landet i rød zone.
Cirka fem har læst sig ind i gul
zone, mens nogle få er havnet i
grøn zone.
»Hvis forældrene har et meget
højt ønske om at få deres barn
testet, bruger vi den nationale test
som udelukkelsesmetode. Derfor
lander nogle elever i grøn zone.
Her skyldes problemet måske i
stedet, at eleven har sammensatte
vanskeligheder, har en svag arbejdshukommelse eller en langsom bearbejdning og derfor har
svært ved at koncentrere sig om
at læse«, siger Lone KaastrupHansen.

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

Ideelt med en samtale
med både elev og
forældre

Herning Kommune har med afsæt
i den nationale ordblindetest formuleret en strategi- og handleplan
om børn med læseproblemer. Planen er godkendt politisk, men det
er ikke nok med flotte ord, mener
Lone Kaastrup-Hansen.
»Handleplanen er seriøs, men
der skal sættes handling bag ude på
skolerne. Det kræver, at der bliver
sat både tid og resurser af til det ➤

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Lundebjerg 72
2740 Skovlunde
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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opfølgende arbejde. Vi skal følge
testresultatet op med dialog og
hjælp til eleven, så det er vigtigt,
at vi har fælles retningslinjer for
indsatsen, så det ikke er den enkelte
lærer, som afgør, hvilken hjælp
eleven får. Det skal italesættes på
skolerne, at vi vil arbejde med de
ordblinde elever«, siger hun.
Lone Kaastrup-Hansen har haft
orlov til at tage et diplom i læsevejledning og dysleksi. Hun er netop
blevet færdig og har en aftale med
sin skoleleder om, at de skal se på,
hvordan de bedst griber opgaven
med ordblinde elever an.
»Vi bør følge ordblindetesten op
med en samtale med elev og forældre, når det viser sig, at eleven
er ordblind. Det har vi ikke timer
til, så lige nu tager vi kun en snak
med eleven om, hvad det betyder
at være ordblind, mens forældrene
får et brev om, hvad skolen gør for
deres barn. Det ideelle vil være en
samtale, hvor forældrene kan stille
spørgsmål«, siger læsevejlederen.

Elever i gul zone bør
også få opmærksomhed

I Herning får elever i rød zone et
kursus i læse- og staveprogrammet
CD-Ord, og i langt de fleste tilfælde
får de også tilbudt et eller flere
såkaldte Vaks-kurser, hvor de lærer
strategier til afkodning. I de ældste
klasser får de på Sunds-Ilskov
Skole også et kursus i, hvordan de
laver en elektronisk diktat med CDOrd, så de ikke sidder med noget
helt nyt til afgangsprøven.
Man skal også være opmærksom
på de elever, som havner i testens
gule zone. Især når de pointmæssigt ligger tæt på rød zone, pointerer Lone Kaastrup-Hansen.
»Testen har på mange måder
gjort vores arbejde lettere. De tydeligt ordblinde har vi altid kunnet
finde, men nu får vi papir på årsagen til deres læsevanskeligheder.
Men vi står stadig med eleverne i
gul zone, hvor vi ikke umiddelbart
ved, hvorfor de har læseproblemer.
De er tætte på at være i kategorien

ordblind, men testen siger, at de
ikke er det. Disse elever har ofte
lige så meget brug for hjælp som
de ordblinde, så her må vi bruge
andre test for at finde årsagen til
deres læsevanskeligheder: Er det
korttidshukommelsen, er det ordforrådet, fordi eleven ikke har fået
læst højt derhjemme, eller skyldes
det noget andet? Det bør der også
afsættes tid til at finde ud af«.

Lærere skal italesætte
elevernes forskellighed

Det er hårdt at være ordblind elev i
folkeskolen, så for læsevejlederne
ligger der et stort arbejde i at formidle viden videre til både elever
og lærere.
»Det kendetegner både ordblindeefterskoler og læsecentre, at de
bruger meget tid på at tale med
deres elever om, hvad det betyder at
være ordblind. Populært sagt drøner
normale læsere frem mod målet ad
en motorvej, hvorimod ordblinde
kører på en landevej med lyskryds

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART HOLDSTART HOLDSTART
FORÅR 23 uger
FORÅR
(start23
januar)
uger
FORÅR
(start23
januar)
uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger
EFTERÅR
(start19
august)
uger
EFTERÅR
(start19
august)
uger (start august)
Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45Ring
45 97 18 45Ring
45 97 18 45 45
Erhvervs- ogErhvervsuddannelsesrettet
ogErhvervsuddannelsesrettet
– især
og uddannelsesrettet
for ordblinde
– især for ordblinde
– især for ordblinde

HOLDSTART
Brande HøjskoleBrande
· Herningvej
Højskole
14Brande
·· 7330
Herningvej
Højskole
Brande
14 ·· 7330
Herningvej
Brande
14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)
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Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

og rundkørsler. Derfor tager det
længere tid at nå frem, og der er
øget risiko for at blive afledt undervejs. Det er det, eleverne kæmper
med«, siger Lone Kaastrup-Hansen.

Den nationale
ordblindetest

Den nationale ordblindetest blev
lanceret for et år siden. Den er
digital og tester elevens evne til
at omsætte bogstaver til lyd og til
at sætte lydene sammen. Det sker
ved hjælp af to typer opgaver, som
begge består af nonsensord.
I den ene læser eleven nonsensord og skal finde det ord, der lyder
som et rigtigt ord. I den anden
opgavetype hører eleven en række
nonsensord og skal blandt fem ord
vælge den stavemåde, som svarer
til udtalen af nonsensordet.
Det tager cirka 20 minutter at
gennemføre den digitale test, som
automatisk afspiller instruktionerne
og i princippet er selvinstruerende.
Men afhængig af elevens alder skal

der være en testvejleder til stede,
som sikrer, at testen foregår rigtigt,
og at eleven arbejder koncentreret
med opgaverne.
Midt i november 2015 havde
9.177 elever været igennem ordblindetesten. Hertil kommer 1.248
friskoleelever. Styrelsen for It og
Læring er i gang med at analysere
tallene og venter at kunne melde
resultater ud for alle kommuner og
uddannelsesinstitutioner i begyndelsen af marts.
Ordblindetesten er udviklet
i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på
Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved
Aarhus Universitet. Testen er finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler til udviklingsprojekter.
Samtidig er det vigtigt, at det
bliver slået fast over for både elev,
forældre, lærere og klassekammerater, at ordblindhed absolut ikke
har noget med lav intelligens at
gøre, tilføjer hun.

»Derfor skal vi som lærere italesætte, at vi mennesker er forskellige: Nogle er døve, andre har brug
for en fast struktur, og andre igen
er ordblinde. Der kan vi gøre noget
som lærere«, siger Lone KaastrupHansen.

Ikke alle elever
kommer under
mistanke i 3. klasse

Ordblindetesten kan bruges fra
slutningen af 3. klasse, og i Herning er målet at fange de ordblinde
elever på dette tidspunkt, så de kan
få den nødvendige hjælp. Det er
dog ikke altid, at lærerne får mistanke om, at en elev er ordblind,
på dette tidspunkt.
»Der kan være elever, som godt
kan følge med i 3. klasse, fordi
de har lavet ordbilleder på ord,
som de har set tit nok. Men når de
kommer i 5. klasse og det faglige
niveau stiger, slår deres strategi
ikke længere til«, forklarer Lone
➤
Kaastrup-Hansen.

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

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.

Værdier

Faglighed, fællesskab, tillid,
tryghed og varme.
Det skal være SJOVT
at gå på efterskole!

Målsætning

Vi gør alt for, at
det unge menneske bliver
kvalificeret til at tage en
uddannelse.

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk
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Det kan også være endnu senere, at eleven ikke længere kan
følge med.
»Min søn går i 1. g med en
elev, som er blevet testet ordblind
af gymnasiet. Han har klaret sig
godt uden brug af særlige hjælperedskaber i folkeskolen, men
i gymnasiet stiger mængden af
læsestof, og så bliver den slags
elever fanget på deres manglende
læsehastighed. Det skal gerne
være en undtagelse, at vi ikke har
fundet dem, inden de kommer i
gymnasiet«, siger hun.
Ældre elever vægrer sig mod at
tage ordblindhed på sig.
Jo ældre eleverne er, når de bliver testet, jo sværere har de ved at
acceptere, at de er ordblinde.
»I 3. klasse kan eleverne bedre
leve med at være ordblinde, men
for en elev i 7. klasse piller det ved
selvbilledet og selvværdet. En del
elever bruger meget energi på at
fornægte og dække over, at de er

ordblinde«, siger Lone KaastrupHansen.
Forskning dokumenterer, at
selvbilledet og selvfølelsen har
stor betydning for gode faglige og
studiemæssige resultater, så det
er nødvendigt, at eleven erkender
sin situation, og at alle muligheder
stadig er åbne. Så det skal der også
arbejdes med.
»Ellers får eleven ikke noget
ud af den hjælp, vi tilbyder«, siger
læsevejlederen.

Lærere har brug for at
kende til ordblindhed

Det er vigtigt, at eleven oplever
at blive forstået af sine lærere og
klassekammerater, møder realistiske krav og får ekstra tid til at løse
opgaverne.
»Kun på den måde styrkes selvtilliden og selvbilledet. Det kræver,
at lærerne kender til ordblindhed,
og her er der både et stort behov
for uddannelse og for kendskab til
en integreret og systematisk brug

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
sund mad
Ærtebjergvej
71,bevægelse
Tjæreby, 4230og
Skælskør
3 vejledere
årgang
medforstander@efterskolensolbakken.dk
brobygning
Tlf.:10.
5814
1152 Mail:
Spændende og afvekslende valgfag
Lejrskoler
Hjemmeside:
efterskolensolbakken.dk

·
·
·
·
·

af kompenserende it i undervisningen«, siger Lone Kaastrup-Hansen.
93 procent af de adspurgte elever
i hendes undersøgelse til diplomopgaven oplever kun i nogen grad,
i mindre grad eller slet ikke, at lærerne kan hjælpe dem med at blive
bedre læsere. Lige så mange siger,
at deres lærere ikke ved, hvordan
de skal undervise ordblinde. Resultater, som matcher de resultater,
Center for Ungdomsforskning kom
frem til i 2013 i rapporten »Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse«.
»Vi kan give nok så mange fine
løfter, men lærerne står med eleverne til daglig, og hvis de ikke
får viden om ordblindhed, bliver
elevernes selvtillid undergravet«,
siger Lone Kaastrup-Hansen.
Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den
nationale ordblindetest fokus på
testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den anden
artikel i temaet.
■

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”.
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Vi er en efterskole for normaltbegavede unge
med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager
70 elever
og de er fordelt
6 bo-områder.
Ærtebjergvej
71,påTjæreby

4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152
forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk
tilbyde
dig:
Vi kan bl.a.

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
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-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere

Ordblindetræning.dk
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg N
Tlf. 30 63 78 04

Mikael Højbjerg

Thomas Mose

Find fem fejl!

Find fem fejl!
Det gælder bare om at komme i gang
med at lede!
Herunder ser du to næsten ens billeder, men det nederste er lidt anderledes.

Kan du mon finde de 5 fejl?
Har du lyst til at være med i
konkurrencen om at vinde bogen
»Korrekt stavning – den lille
hjælper«, så send svaret samt dit
medlemsnummer til kontor@
ordblind.org, så trækker vi lod
blandt de rigtige svar, og DU kan
blive den heldige vinder ☺

Vinderen af Find 5 fejl konkurrencen fra blad nummer 1-2016
er trukket, og det blev Oliver
Dyrholm som blev den heldige
vinder – tillykke med bogen
»Veronika lyder som harmonika«.
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Ordblindeefterskolerne er frontkæmpere for alle unge ordblindes vilkår

Ordblindeefterskolerne
er frontkæmpere for alle
unge ordblindes vilkår
Skolernes enestående position anerkendes af ministeriet – erfaringer kommer
hele uddannelsesområdet til gavn
Kilde: ordbl.dk

Vil være verdens bedste

To repræsentanter for Ordblindeefterskolerne var for nylig inviteret
med til Ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane
Nørbys ekspertmøde om vilkårene
for ordblinde.
Kirsten Weile, formand for netværket af de 20 særlige efterskoler,

ved godt hvorfor ministeren inviterede Ordblindeefterskolerne med:
»Vi har en enestående position
med 1600 ordblinde elever, der
er hos os døgnet rundt, og som vi
koncentrerer os om at hjælpe med
alle de nyeste hjælpemidler. Derfor
er jeg rigtig glad for, at man indenfor ordblindeområdet ofte spørger os til råds. Vi har jo en fælles
interesse i at udvikle Danmarks

uddannelsessystem til verdens
bedste – og for at nå dertil, kræver
det at også ordblinde har adgang
på lige fod med andre.«
Det er især en omfattende viden
om brug af it-hjælpemidler, der
gør Ordblindeefterskolerne til attraktive eksperter for det øvrige
uddannelsesområde. I ministeriets diskussionsoplæg til mødet,

ORDBLIND?
Undervisning for voksne i Vejle
• Små hold
• Dansk 3 timer om ugen
• Undervisning dag eller aften
• Gratis test
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Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk
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• Gratis undervisning

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
· Få skoleglæden
tilbage!

• Brug af computer til læsning og stavning

YDERLIGERE INFORMATION:
kontakt Marianne Møller
mhm@campusvejle.dk eller
ring 76 43 61 76

Boulevarden 48
DK - 7100 Vejle
tel: 72 16 26 16
info@campusvejle.dk
www.campusvejle.dk/vuc

Ordblindeefterskolerne er frontkæmpere for alle unge ordblindes vilkår

Hvis du
vil vide
mere...
hvor der deltog 40 eksperter, blev
det blandt andet foreslået at hele
undervisningsområdet udnytter Ordblindeefterskolernes store
viden når det gælder udvikling af
’god undervisning’.
»Ministeriets bevågenhed skyldes, at vi var nogle af de første
til at igangsætte udviklingen af
digitale prøver. Ikke mindst når
det gælder tekst-til-tale og tale-tiltekst. Vi er for eksempel blevet lyttet til, når det gælder reglerne om
brug af oplæsningsværktøjer ved
folkeskolens afsluttende prøver,«
forklarer Kirsten Weile.
»Og det er jo faktisk en udvikling, der kan komme rigtig mange
mennesker til gavn. Ikke bare
ordblinde, men også for eksempel
blinde eller andre handicapgrupper.«

Fokus på læsning

En udfordring for ordblinde
kan være at kæmpe med lav faglig selvtillid. Selv elever, der står
stærkt i fag som matematik, risikerer at komme i klemme, når der i
faget indgår krav om at læse.
»Hvis du ikke kan læse, går det
lige pludselig ud over alle fag. Og
vores målsætning er så selvfølgelig
at hjælpe med læsekompetencen.
Både med håndholdt læseteknologi, men bestemt også med den
undervisning, der følger med,«
siger Kirsten Weile.
For at nå de høje mål, samarbejder Ordblindeefterskolerne med
mange forskellige partnere. Netværket har selv udviklet lærerkurser og tilbyder i samarbejde med

professionshøjskolerne diplomuddannelser, der sigter på at efteruddanne alle, der arbejder med
undervisning af ordblinde.

Nye udfordringer

Der ligger masser af udfordringer og venter forude på ordblindeområdet, fortæller Kirsten
Weile. Selvom hun med egne ord
er beæret over at eksperter og
ministerudvalg lytter til hende,
har hun også fokus på områder,
hvor der stadig kan gøres mere
for at ligestille ordblinde med
andre. For eksempel peger hun
på problematikken omkring
karakterer som adgangskrav til
ungdomsuddannelserne.
»Vi har et højt niveau i Danmark
på det her område, og vi er nået
langt – også med digitalisering,
som hjælper rigtig mange. Men
derfor kan vi stadig godt stille krav
og gøre tingene endnu bedre.«

Minister med personlig
erfaring

Det er endnu ikke besluttet hvordan minister Ellen Trane Nørbys
møde, der fandt sted den 2. marts,
vil blive fulgt op. Men Kirsten
Weile fornemmede en stor vilje på
mødet til at arbejde sammen om
udviklingen af ordblindeområdet.
»Det var godt at mærke ministerens personlige optagethed af
vores udfordringer. Hun har selv
siddet i bestyrelsen for en ordblindeefterskole, og mener ligesom
os andre, at livsduelige mennesker selvfølgelig ikke skal holdes
tilbage fra at uddanne sig på grund
af én hindring.«
■

Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn256 A
Kongevejen
Socialstyrelsen
2830 Virum
Edisonsvej
Telefon:18,
451.11sal41 81
5000
Odense
C
E-mail: dvo@dvo.dk
Telefon:
72
42
37 00
www.dvo.dk
E-mail: Lisbeth Tuxen

Undervisningsministeriet
list@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk/
Frederiksholms Kanal 2
handicap/ordblindhed
1220 København K

Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Ministeriet for
Danmarks
Børn og Undervisning
(DBB)
Blindebibliotek
ogTeglværksgade
Ligestilling 37

Frederiksholms
Kanal
2100
København
Ø 12
1220
København
K
Telefon: 39 13 46 00
Telefon:dbb@dbb.dk
33 92 50 00
E-mail:
E-mail: uvm@uvm
www.dbb.dk
og www.e17.dk
www.uvm.dk
(netbibliotek)

KLO –
Kultur- og Litteratur
Orientering for
Nota
læse-handicappede
– Nationalbiblioteket
Torvegade
1 • 6600 Vejen
for mennesker
Telefon:
75 36 med
31 78
læsevanskeligheder
E-mail:
klo@klo.dk
Teglværksgade 37
www.klo.dk
2100 København Ø

Lydbogsforlaget
Telefon: 39 13 46 00
INFOKO
E-mail: biblioteket@nota.nu
www.nota.nu 24
Jernbanegade
www.e17.dk
6270
Tønder
(netbibliotek)
Telefon:
74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/DysleksiOrdblinde/Dyleksi
i Danmark
foreningen
foreningen
i Danmark
Kløverprisvej 10 B

Blekinge
Boulevard 2
2650
Hvidovre
2630
Taastrup
E-mail:
E-mail: kontor@ordblind.org
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindeforeningen.dk
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Ordblindeundervisning.nu

Ordblindeundervisning.nu
– dit barn kan også lære at læse
Ordblindeundervisning.nu tilbyder privatundervisning
til dit barn. Samtidig får du, der er forælder til et barn i
læsevanskeligheder, tilbudt kvalificeret vejledning og
sparring, så du er klædt på til at supporte dit barn på
bedste vis.

Af Hanne Maigaard. læsevejleder
og lærer, ordblindeundervisning.nu
Jeg er læsevejleder med mange
års erfaring fra folkeskolen, og jeg
tilbyder nu privatundervisning i
hyggelige og hjemlige omgivelser.
Undervisningen tager udgangspunkt i dit barns situation. Den
planlægges med henblik på at
skabe udvikling, personlig succes
og selvtillid. Alle børn kan – med
den rette indsats -lære at læse og
skrive!
Frustrationerne står i kø, når bogstaverne og læsningen gør knuder.
Situationen tilspidses nemt, og
du kan opleve, at dit barn bliver
opgivende over for både læsningen
og for skolen.
Som forælder oplever du både
ønsket om kvalificeret hjælp til dit
barn, og at du selv bliver i stand
til at hjælpe og støtte dit barn. Her
kan jeg komme med både konkret
hjælp til barnet, og støtte og vejledning til dig.
Som forælder til et barn med
læsevanskeligheder skal du være
opmærksom på nogle faktorer, der alle spiller en rolle ved
læseindlæringen:
Kan dit barn bogstaverne og bruge
kvalificerende IT?

20
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Du bør sikre dig, at dit barn kan
alle bogstaverne og lydene til
dem, samt at det senere kan læse
lydrette læsebøger som fx »Den
første læsning« eller »Søren og
Mette«.
Er det ikke tilfældet har jeg til
denne gruppe børn stor succes
med kurset »Lydflyveren«, hvor
jeg underviser børn i læsestrategier, bogstavernes lyde og kvalificerende IT.

kvalificerende IT, således at du og
dit barn lærer at bruge den nyeste
IT sammen.
Det er min erfaring, at børn i
indskolingen og på mellemtrinnet
har et stort udbytte af en personlig
tablet med de rigtige apps. Der opnås kompetencer, der er nødvendige for at kunne deltage på lige fod
med andre børn i undervisningen.
I udskolingen er, udover tablets, en
personlig computer med de rette
programmer en nødvendighed.
Erfaringen er, at både forældre og
børn har stor glæde af en vejledning i brug af CD-ord, Nota biblioteket samt kvalificerende apps.

Har dit barn
svært ved at huske?
Kvalificerende IT

For at være en del af fælleskabet
og være i stand til at læse og skrive
en tekst, er kvalificerende IT en
forudsætning også for børn med
læsevanskeligheder og ordblinde.
Som forælder har du en vigtig
rolle i at guide dit barn og være
nysgerrig i at bruge de forskellige
programmer på tablets, computer
og telefoner. Hos Ordblindeundervisning.nu er indsatsen altid
en kombination af undervisning i
fx lyd, læse- og stavestrategier og

Udfordringer med bogstaverne og
læsningen går ofte hånd i hånd
med hukommelsesudfordringer.
Når dit barn skal lære at læse og
stave bruges korttidshukommelsen
som en midlertidig lagringsplads
til at holde styr på lydrækkefølgen i læsningen og stavningen.
Udfordringen kan sammenlignes med et »flaskehalsproblem«,
idét flaskehalsen er korttidshukommelsen og selve flasken er
langtidshukommelsen.
Det er vigtigt, at du som forælder ved, at det giver udfordringer i
klassemæssige sammenhænge, idét

Ordblindeundervisning.nu

det kræver en undervisning med
mange gentagelser samt en struktureret gennemgang af ny information, for at dit barn kan gemme den
nye viden i langtidshukommelsen.

andre ved hjælp af apps, og nogle
ved hjælp af fingrene. Uanset hvordan, så kræver det mange gentagelser, og gentagelser på mange
måder. Her har du som forælder et

at præsentere nye ord og billeder
samtidig. Derved får dit barn et
større ordkendskab.

Som forælder
kan du gøre en forskel!

Jeg har gode erfaringer i at guide
og vejlede dig som forælder, således at dit barn får lært at læse og
bruge kvalificerende IT.
Det kræver en indsats!
Det er det hele værd, når du oplever at dit barn lykkes.!

Når jeg planlægger undervisning
af børn tager jeg hensyn til de
udfordringer som korttidshukommelsen giver. Det betyder, at der
arbejdes med de samme ting på
forskellige måder.
Nogle børn lærer bedst bogstavernes lyde ved at være aktive,

vigtigt indsatsområde. Og du vil
blive klædt på til at fortsætte læsetræningen i dagligdagen.
Vi ved, at børn med læsevanskeligheder og ordblinde har en risiko
for at få et mindre ordforråd end
andre børn. Du kan hjælpe dit barn
til at få et større ordforråd ved

Du kan læse mere om mine
kursusforløb på:
ordblindeunderundervisning.nu ■
Hanne Maigaard
Ordblindeundervisning.nu.
Telefon 2758 5228

    -   
    
              -       
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Den assisterende Uddannelseslinje

Den assisterende
Uddannelseslinje
Af Rasmus Madsen fra DU
Dysleksi Ungdom har nu lavet en
kontaktliste på unge ordblinde, der
kan hjælpe og vejlede andre dyslektikere med uddannelseshjælp.
Den har fået navnet Den assisterende Uddannelseslinje.
Den assisterende Uddannelseslinje er til unge ordblinde (16-30
år), der er i tvivl om de skal gå på
den ene eller anden uddannelse
og har interesse i at høre hvordan
andre ordblinde klarer sig på uddannelsen. Det kunne være noget
om, hvor nemt det er at få fat på
indscannede tekster, undervisningsmetoder og hjælpemidler. Og
om hvor stor lektiebyrden er, samt
andre ting hvor det kun er ordblinde, der kender svaret.
Hvis du selv kunne tænke dig,
at blive en del af Den assisterende
Uddannelseslinje, har du nu muligheden.
Du vælger selv hvor meget du
ønsker at oplyse, men jo flere oplysninger der er om dig, jo lettere
er det for dem der har brug for
hjælp, at finde den rigtige person
til at give hjælpen.
De oplysninger der vil være rare
at have er: navn, fødselsår, nuværende beskæftigelse (også uddannelse), stedet hvor du er beskæftiget,
tidligere uddannelser (færdiggjort
og ikke færdiggjorte), hvad det er
for en uddannelsestype (erhvervsuddannelse, gymnasial, bachelor etc.),
om du bruger hjælpemidler (altid/
som regel/ stort set aldrig/ aldrig),
hvordan man må kontakte dig (fx
facebook, mail, telefonisk).
Det sendes til følgende mail:
rasmusiberhip@gmail.com
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Signe Emilie Pejstrup Hororé
Født i 1997.
Læser Højere teknisk eksamen/
HTX.
Jeg bruger stort set aldrig hjælpemidler til at læse og skrive.
Kan kontaktes via: Facebook
https://www.facebook.com/signeemilie.honore – helst i en privat
besked.
Julie Riisby
Født i 1992.
Læser Veterinær medicin/dyrlæge (bachelor) på Københavns
Universitet.
Har læst på landbrugsskole (erhvervsuddannelser) og STX.
Jeg bruger hjælpemidler til at
skrive skolerelaterede ting.
Kan kontaktes via: Facebook
https://www.facebook.com/julie.
riisby?fref=grp_mmbr_list – helst
i en privat besked.
Mail: angel.julie.92@gmail.com
Tlf. 31 12 67 59
Rasmus Madsen
Født i 1992.
Læser Natur- og kulturformidling
(Professionsbachelor) på University College Nordjylland.
Har læst Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på
Roskilde Universitet (færdiggjort),
og Den treårige HF for ordblinde.
Jeg bruger altid hjælpemidler til at
læse og skrive.
Kan kontaktes via: Facebook
https://www.facebook.com/
rasmus.i.madsen?fref=ts – helst i
en privat besked.
Mail: rasmusiberhip@gmail.com
Tlf. kan fås via henvendelse på
Facebook eller mail.

Cecilie Leonora
26 år.
Frivillig ungerådgiver hos Headspace.
Har læst Jordemoder uddannelsen
(professionsbachelor, ikke færdiggjort), Frederiksbergs HF-kursus
2-årig HF (Gymnasial uddannelse),
Falkonergårdens gymnasium og HF
1.g. (Gymnasial uddannelse, ikke
færdiggjort) og 10. klasse på Efterskolen Øresund.
Jeg har brugt hjælpemidler på alle
mine uddannelser på nær i folkeskolen og på efterskole. Jeg blev
opdaget som ordblind i 1.g. Jeg kan
ikke undvære mine hjælpemidler.
Jeg bruger både ordblindecomputer, scanner, længere tid til eksamen, studiestøttetimer, længere
studietid og diktafon.
Kan kontaktes via: Facebook
https://www.facebook.com/cecilie.
vedel?fref=ts – helst i en privat
besked.
Mail: cecilie.vedel@hotmail.com
Tlf. 60 65 68 09 gerne først via
SMS og derefter kan vi aftale at
snakke i telefon.
Jens Andersen
Født i 1988.
Læser Maskinmester (Professionsbachelor) på Maskinmester skolen
København (DTU).
Har læst HF ½ års kursus, elektriker (erhvervsuddannelse).
Jeg bruger/brugte hjælpemidler på
alle uddannelser og til at få læst
mine lærebøger op samt ekstra tid
til eksamenerne.
Kan kontaktes via: Facebook
https://www.facebook.com/jens.
andersen.524381 – helst i en privat
besked.
Mail: min220988@gmail.com ■
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Aksel Nørgaard

- specialist i natursten, alpine haver og surbunde

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder

Ingemannsvej 3 • 7100 Vejle
Tlf. 21 28 77 63
www.gartnernoergaard.dk

Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
www.butikkik.dk
butikkik@mail.tele.dk • salg@butikkik.dk
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Svendsens Gulvservice ApS
Nrd Strandvej 119 d • 3150 Hellebæk
Telefon 49 13 92 80 – Mobil 20 15 20 04
www.svendsengulve.dk

Kvalitetsprodukter siden 1988

Tlf.: 87110090
www.multitek.dk
Branddøre

Sikkerhedsdøre

Ståldøre

Brandporte

Brandvinduer

Jegstrupvej 6d • 7800 Skive
Telefon 96 94 10 10
info@dan-alu.dk
www.dan-alu.dk
- eller følg os på Facebook

Karup
Kartoffelmelfabrik
AmbA
Engholmvej 19 – 7470 KARUP
Tlf. 97 10 14 22
Fax 97 10 14 55
24
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John Bull Pub
Østeraagade 20 - 9000 AALBORG
Telefon 98 11 57 88
www.john-bull.dk
Live musik hver weekend

Personligt referat fra rådgivningskursus i Præstø

Personligt referat
fra rådgivningskursus
i Præstø
Af Anders Bredsdorff
Den 11.-13. marts deltog jeg
i et kursus med det formål at
kvalificere mig til at være rådgiver og bisidder for Ordblinde/
dysleksiforeningen.
Vi var ca. 30 deltagere, som
alle havde personlige erfaringer
med ordblindhed. Desuden havde
alle en ide om at ville gøre noget for mennesker med ordblinde
handicap. Denne fælles baggrund
gjorde, at vi kunne snakke og debattere om de emner, der kom op,
med en fælles forståelse af det handicap, som vi skulle lære mere om.
Fredag aften begyndte vi med
en runde, hvor alle præsenterede
sig og fortalte, hvorfor vi var interesseret i at arbejde for foreningen.
I denne runde gik det hurtigt op
for mig, hvordan alle havde haft
problemer med ordblindhed på det
personlige plan, og hvor forskelligt
de enkelte havde arbejdet med problemerne. Selv har jeg en 42-årig
søn, der er ordblind. Desuden har
jeg i mange år arbejdet med børn
med læsehandicap.
Herefter gennemgik Erik K.
Rasmussen (formand) og Karen
Bangert (koordinator) foreningens
arbejde og fremtidige fokuspunkter. Under dette punkt viste det sig
allerede at spørgelysten, samt interessen for at udveksle erfaringer,
var stor blandt deltagerne.
Det meste af lørdagen var en gennemgang af love og regler for elever
med ordblindhed ved Karl-Åge
Andreassen, som er tidligere leder af
Ordblindeskolen.
Her skulle man tro, at det blev
en tør omgang. Der er efter min

mening flere grunde til at dette
ikke blev tilfældet.
For det første havde arrangørerne lært på det første kursus i
Viborg, at de enkelte emner højest
skulle tage en halv time, og derefter en kort pause.
For det andet var emnerne meget relevante for arbejdet med ordblinde, og de var »krydret« med
små eksempler.
For det tredje er Karl-Åge god
til at formidle det »tørre« stof, og
han har en stor viden om emnet.
For mit eget vedkommende var
det især den nye Bekendtgørelse
og Vejledning om folkeskolens
specialundervisning, der var interessant og spændende, da jeg har
undervist specialklasser i mange
år, inden jeg gik på pension.
For det fjerde var deltagerne
meget spørgelystne, hvilket gjorde,
at det sidste punkt: Spørgetid udgik, da det blev spurgt og debatteret meget undervejs.
Sidst på eftermiddagen kom
forstander og tre elever fra Vrigsted efterskole. Forstander Kirsten
Weile (KW) gennemgik ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder.
Nogle af de ting KW kom ind på
var at »Læsning er ikke et fag i
skolen, men læsning er en kompetence på tværs af fag«. Altså det er
ikke kun noget, der tilhører faget
dansk, men alle fag og aktiviteter
i skolen.
Det vigtigste for læseforståelse er, at
eleverneudviklergodelæsestrategier.
Elever med læse-skrivevanskeligheder har altså brug for:
• at lære strategier, så de bliver
selvhjulpne

• at have adgang til de samme
tekster og lign. som andre –
bare digitalt,
• at opleve, at de kan arbejde
på lige fod med andre elever
i klassen selvom de kompenserer sig ud af tingene – og at
det er okay.
De tre elever fra efterskolen var
derefter på. De var velformulerede
– lidt nervøse – de fortalte hver deres historie om deres ordblindhed,
og hvad der var gjort/ikkegjort i
forhold til deres handicap, mens de
gik i den almindelige skole. Desuden fortalte og viste de, hvad de
havde lært på efterskolen, og hvad
deres mål var.
Det var meget spændende, og
det viste, at når der bliver gjort
en målrettet indsats, for at hjælpe
elever med læse-skrivevanskeligheder, kan eleverne komme meget
langt med deres kompetencer.
Det var en dejlig positiv oplevelse efter det meste af dagen at
have hørt om vanskeligheder og
udfordringer i forbindelse med at
hjælpe børn og unge med at deres
handicap.
Efter middagen var der hygge,
men da jeg kun kunne blive en
times tid, før jeg var nødt til køre,
blev det ikke til så meget for mit
vedkommende. Jeg oplevede dog
at alle satte sig sammen i opholdsstuen og at snakken gik lystigt, da
jeg forlod selskabet.
Om søndagen fortalte Christina
fra foreningen om rådgiver-/bisidderrollen i praksis. Hvilken rolle
har man som henholdsvis rådgiver
og bisidder, og hvilke ting man
skal være opmærksom på. Desuden blev vi gjort opmærksom på ➤
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tavshedspligt og underretningspligt. Der kom flere anonymiserede eksempler og blandt kursisterne
var der også oplysninger, som
kunne supplere Christinas oplæg.
Christina havde også lavet en
del dokumenter, som kan bruges
som skabeloner, når der skal søges
om forskellige ting i forbindelse
med rådgivning af forældrene.
Desværre var der lidt tidsnød, så
formiddagen blev lidt presset.

Efter en kaffepause skulle vi
selv til at arbejde i workshops. I tre
grupper skulle vi arbejde med hver
sin case, for derefter at fremlægge
problemstillinger og eventuelle
løsninger i plenum.
I alle grupper var der stor talelyst,
og der var ikke nogen gruppe, der
nåede hele vejen rundt i deres case.
Fremlæggelserne var udmærkede
og gav mulighed for resten af holdet
og Christina til at kommentere, det
fremlagte.

Artiklen har været
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bragt i Herning Fo
ke

Jeg har haft et godt kursus, hvor
jeg blev forberedt på at kunne
være både rådgiver og bisidder på
det teoretiske plan. Så kommer det
praktiske, hvor vi skal ud i virkeligheden. Her vil vi kunne trække
på nogle af kursisterne, som har
prøvet det og ikke mindst kontoret, hvor der sidder folk, der kan
hjælpe.
Held og lykke til alle kursister.
Vi ses måske senere til et opfølgningskursus.
■

blad den 2. april 20
16

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Privat/erhvervs- rengøring
Vinduespolering
Rens/vask af:
Tøj, duge, dyner m.m

Østre Boulevard 28 - 8930 Randers NØ
Tlf. 31 62 28 34 - jens@customizeid.dk
www.customizeid.dk

catering, kantinedrift, alt med mad

Alle tiders køkken ApS
Thorsvej 16 • 4100 Ringsted, Danmark 4100 • Phone: 6990 6690 • www.sb-entreprise.dk

Østervang 72 • 4000 Roskilde • Telefon: 28 55 91 92
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Carlo Grevy har skrevet Rikke Moldt Hansens livshistorie

Boganmelselse:

Carlo Grevy har
skrevet Rikke
Moldt Hansens
livshistorie
Af Carlo Grevy, akademisk
skrive-læsevejleder for ordblindestuderende på kortere og videregående uddannelser i Syd- og
Sønderjylland.

Rikke Moldt Hansen

Rikkes Monolog er en både gribende og til tider hjerteskærende
historie om Rikkes oplevelse som
ordblind i det danske skolesystem. Rikke fortæller morsomt og
inspirerende om sit liv, der også
indebærer barske oplevelser.
Rikke Moldt Hansen er i dag
24 år. Rikke læser til pædagog i
Aabenraa.
Rikkes livshistorie er udformet
som én lang monolog. Læseren får
her rig mulighed for at følge Rikke
i sin opvækst og i det lokalsamfund,
hun voksede op i. Ikke mindst er et

gennemgående og tilbagevendende
tema i Rikkes monolog, oplevelserne som ordblind i vores samfunds
skolekultur med dens særlige fokus
på skriftsprog og dens særlige forståelse af, hvad lærdom er.
Rikke er selv kilde til sin livshistorie. Via hendes besvarelse af
den lange liste af spørgsmål kommer Rikkes stemme til udtryk. Via
Rikkes stemme får vi her indsigt
i, hvordan det er at være et ungt
menneske i Danmark i dag. Vi får
således et indblik i Rikkes liv og
hendes livshistorie. Rikkes stemme
er netop et udtryk for vores tid.
Denne livshistorie er et bidrag til
vores kultur og historie. Det er Rikkes livshistorie og Rikkes stemme.

Andre udgivelser af
Carlo Grevy på Forlaget
Pendulum

• Passagen. Det didaktiske arbejde
med kultur og æstetik. Om børn
og unges hverdag, liv og kultur.
Det pædagogiske arbejde. 2015.
• Historie og livsverden – en historiedidaktik. 2014.

Rikke Moldt Hansen
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• Sammen med Jesper Kikkenbog
og Henrik Kasch har han også
udgivet: Der er liv i historie: at
tage udgangspunkt i livsverden,
når der undervises i historie i
folkeskolen. 2016.
■

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!
Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17
eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

Åbenråvej 14, 6270 Tønder
7472 4433,
ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

Nyt i ordblindeprogram HK Hovedstaden

Nyt ordblindeprogram i
HK Hovedstaden
HK Hovedstaden har en lille nyhed om et ordblindeprogram,
de har fået installeret i skriveværkstedet. Programmet hjælper
medlemmerne af HK til at skrive ansøgninger og cv.

Af Tania Glud, HK hovedstaden

Computerprogram
hjælper ordblinde
HK-medlemmer

Det er HK-medlem Helle Holms
skyld, at ordblinde HK-medlemmer nu kan benytte sig af et
særligt program installeret på
computerne i HK Hovedstadens
skriveværksted, når de skal skrive
ansøgninger og cv’er. Det hjælper
medlemmer med at læse ord op
eller foreslår stavemåder, når de
benytter sig af det. Næsten som
om, der sidder en person ved siden
af og hjælper én med at skrive.
Egentlig var det tilfældigt, at
hun kom på ideen.
»Jeg var på kursus i HK Hovedstaden og havde taget mit eget
ordblindeprogram med på en USBstick, som jeg lige ville stikke
i computeren for at få den assistance, som programmet kan give
mig. Men det måtte jeg ikke, fordi
HK’s netværk naturligvis ikke må
udsættes for fremmed data. Så var
det, jeg tænkte, at min fagforening
da manglede sådan et redskab for
ordblinde. For der må være andre
end mig, der kunne have brug af
det«, forklarer Helle Holm.
Hun kontaktede derefter en
virksomhedskonsulent i HK Hovedstaden, som hurtigt fik sat gang
i tingene.

Har problemer
med ord og bogstaver

Faktisk havde Helle Holm samme
dag på kurset truffet andre med
læse- og stavevanskeligheder, der
også kunne se den gode idé for
fagforeningen at have et computerprogram for ordblinde.
»Men mine medkursister var
lidt stille omkring det at være
ordblind. Det kender jeg godt fra
mig selv, da man som ordblind
hurtigt kan blive bange for at blive
betragtet som dum. Det er man
jo på ingen måde; man har bare
problemer med ord og bogstaver,
forklarer Helle Holm, som først
under sin videregående uddannelse
for nylig fik erkendt og udredt sin
ordblindhed.«
Hun er, hvad man kalder »velkompenseret ordblind« og kan derfor let skjule det.
»Men jeg ville gerne erkende
det og have hjælp til mine opgaver.
Så jeg blev udredt på Hovedstadens Ordblindeskole og fik med
hjælp herfra fat på et program til
min computer, som kan hjælpe
mig frem til den rette stavemåde.
Det er en stor hjælp, og programmet læser ordene op, når jeg bliver
i tvivl om stavemåden, og det kan
endda læse hele bøger op for mig,
siger hun.

Fem computere
med programmet

Nu har HK Hovedstaden indkøbt
licens på programmet CD-ORD
til fem computere, som medlemmer nu kan bruge i forbindelse
med jobsøgning i værkstedet i
underetagen i HK Hovedstaden på
Svend Aukens Plads på Amager.
Programmet kan både læse op og
give forslag til andre ord, og hjælper ud over dansk også på engelsk.
»Jeg synes, det er stærkt gjort,
og hvis andre fagforbund ikke har
sådan et program til deres ordblinde medlemmer, så synes jeg,
de skal komme i gang hurtigst muligt«, griner Helle Holm. 
■

Fakta
I en dansk undersøgelse
opfattede 7 procent af voksne
danskere sig selv som ordblinde, skriver Socialstyrelsen på sin hjemmeside. For
en ung og voksen ordblind
kan det at skrive jobansøgninger, læse og skrive på
arbejdet og en uddannelse
være svært. Ligesom det kan
være udfordrende at hjælpe
sine børn med lektielæsning.

Ordblindebladet 2 · 2016

29

Nyt fra kredsene
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

Østjylland
Barn, voksen, uddannelse
Hvad vil jeg være, når jeg bliver
stor?
Computer, støtteprogrammer.
Støttemuligheder for børn og
voksne.

Efterskole for
elever med
læse- og stavevanskeligheder
• 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 uddannelsesafklaring
Kontakt os på tlf. 5926 0201
eller www.hjef.dk
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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 ■

Bornholm
Jeg har haft den store glæde at
kunne invitere 225 personer til
gratis spisning på Bornholm.
De tre af spisningerne var under
Ældre Sagens landskampagne i

uge 17 »Danmark spiser sammen –
ingen skal spise alene«. Jeg valgte
spisninger, 3 forskellige steder på
øen.
Vores hospitalspræst fortalte om
det at miste og føle sig alene. Meningen var, at man skulle hygge sig
og det må man sige de gjorde.
Disse arrangementer medførte
at min kone Maud og jeg blev bedt
om at være med i en avis omtale med vores liv, og to forskellige indslag i TV 2 i programmet
»her er dit liv«, som blev sendt i
landsdækkende »landet rundt«. I
avisomtalerne og i de tv udsendelser kom jeg som en naturlig del ind
på mit arbejde for Ordblindeforeningen gennem 28 år.
Tom West, formand for
Ordblindeforeningen
på Bornholm ■

Foredrag for
forældre til
ordblinde børn
Afholdes i Hillerød af Helle Lykkegaard Følner.
LOF inviterer til foredrag for
forældre, som selv understøtter
deres ordblinde børn.
Foredraget er en optakt til et
kursusforløb, der sættes i gang efter sommerferien 2016.
I sidste udgave af Ordblindebladet skriver Ulla Lauridsen i sin
artikel »Hvad stiller vi op mod
ordblindhed?« Citat: Jeg drømmer
om, at aftenskolerne begynder at
afholde kurser i læseundervisning
for forældre, så de kan lære, hvordan de mest hensigtsmæssigt »læser med« deres ordblinde børn. Det
er faktisk ikke raketvidenskab.«

Vi har nu taget Ulla på ordet og
inviterer til en aften, hvor vi tilbyder forældre en introduktion til
de mange kompenserende hjælpeprogrammer til computer/iPad og
kort introducerer de mest brugte
læse-stavematerialer (Fonologik,
Staveraketten med flere).
Tid: Tirsdag d. 21.6.16 kl. 18-20.
Sted: LOF Hillerød, Søndre Jernbanevej 4E, 3400 Hillerød.
Tilmelding: jan.d@lofkurser.dk
eller tlf: 23 32 28 73 eller via
www.lof.dk / holdnr.: 24303
Pris: Gratis
■

Health & Rehab
Scandinavia
Af Erik K. Rasmussen
Hovedstadens Ordblindeskole
og Ordblindeforeningen var i år
gået sammen om en bod på Bella
centret til udstillingen Health &
Rehab Scandinavia 2016. Det er
Skandinaviens største fagmesse for
hjælpemidler, serviceydelser samt
pleje- og hospitalsudstyr.
Messen tiltrak ca. 8.000 mennesker som havde gratis entré.
I de tre dage messen varede, fik
vi kontakt til mange mennesker

med ordblindhed. Mange kom fra
social- og sundhedsvæsenet og de
efterspurgte hovedsageligt digitale
værktøjer til hjælp ved skrivning
af rapporter.
Hver dag var der ca. 5-7 mennesker, der ønskede at melde sig
ind i Ordblindeforeningen, for så
kunne de få yderligere rådgivning
og hjælp. Det er vigtigt at Ordblindeforeningen gør sig synlig, for
der er stadig mange mennesker,
der ikke kender foreningen og har
behov for støtte.

Messen er derfor det unikke
mødested, hvor vi har mulighed
for at komme i direkte dialog med
de fagpersoner, brugere, aktører og
interessenter som præger området.
Tak til Hovedstadens Ordblindeskole for et godt samarbejde og
tak til de mange frivillige, Anders,
Christian, Mogens og Birte, fordi
I ville bruge en dag på at stå i boden.
■

Information

Uddeling af legat

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

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

www.ordblindeforeningen.dk
under de enkelte kredse

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

Ungelejr
11.-13. november 2016
Efter sidste års succes inviterer vi
også i år til GRATIS ungelejr for
unge medlemmer af Ordblindeforeningen og DU – dysleksi ungdom
i alderen 16-30 år. Ungelejren vil
have fokus på at dele erfaringer
om det at være ordblind og hyggeligt socialt samvær. Desuden
vil der være mulighed for at lære
mere om alle de forskellige apps
som kan hjælpe os ordblinde i
hverdagen. Der vil også være en
dag, hvor man kan få udvidet sin
viden om IT-rygsækken. Mange
af os kender ikke til ALLE de
mange smarte og hjælpsomme
ting, rygsækken har at byde på. Vi
vil derfor opfordre alle til at tage
deres computer inklusiv hjælpeprogrammerne med.

Praktisk info

Vi skal være på en efterskole og
derfor bedes i selv medbringe
følgende:
• Dyne/sovepose
• Lagen
• Pude
• Håndklæde
Dato: 11-13. november 2016.
Sted: Vrigsted Efterskole, Overvej
12 A, 7140 Stouby
Pris: Vi dækker kost og logi.
Husk lommepenge og penge til
transport.
Tilmelding: For tilmelding har vi
brug for navn, medlemsnummer,
adresse, e-mail- adresse, telefonnummer og alder.
Giv gerne besked hvis der
skal tages hensyn til fx allergi.

Tilmelding efter først til mølle og
senest d. 11. oktober.
Ring på 36 75 10 88 eller skriv
til kontor@ordblind.org
Vi glæder os til at møde jer ☺
Med venlig hilsen
tovholdergruppen i DU
– dysleksiungdom

