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Ugens rose(r)
Buketten af roser skal denne gang gå til Janne Sabroe.
Janne er formand for Nordsjælland kredsen, formand for politisk udvalg, medlem af det rådgivende udvalg, rådgiver, bisidder og suppleant til hovedbestyrelsen.
Janne er til daglig ordblindelærer og i gang med at uddanne
sig til læsevejleder.
Janne står altid til rådighed, ikke kun for mig men for alle,
der har brug for et godt råd eller støtte til en igangværende sag.
Når foreningen bliver bedt om høringssvar om ordblindepolitiske emner, stiller Janne altid gerne op. Jeg har endnu til
gode at høre ordet nej fra hende.
Janne siger aldrig nej til at repræsentere Ordblindeforeningen, når vi er inviteret med til tema arrangementer.
Jannes hjerte brænder for ordblindesagen. Ikke kun engang
imellem, men hele tiden. Jeg har derfor valgt, at Janne ikke kun skal
have en enkelt rose, men en
buket. Det har Janne fortjent.
Tak for dit store engagement i ordblindesagen. ■
Mogens Schmidt
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sin vej i livet. Bubber er en ligefrem person, som appellerer stærkt til
børn og unge. Derfor er vi utrolig glade for og beærede over, at han
har sagt ja til at blive foreningens første ambassadør.
Vi håber, at Bubber kan inspirere ordblinde mennesker til at tro på
deres eget værd og muligheder i livet. Vi glæder os til at samarbejde
med Bubber de næste mange år.
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“Jeg er beæret over at få dette hverv. Ordblindhed er noget, der har
hængt ved mig hele min skoletid, og selve ordblindesagen er en sag, der
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HUSK!
Sidste frist for indlevering af indlæg
til Ordblindebladet 3/2018 er:

6. juli 2018
Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.
Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.
Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.
Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf: 75893522

Sidste frist for indlevering af indlæg
til Ordblindebladet 4/2018 er:

5. oktober 2018
Ordblindebladet modtager gerne
indlæg fra vores læsere og andre
med interesse for ordblindhed.
Meget gerne på e-mail:
kontor@ordblind.org, men selvfølgelig
også indlæg skrevet på maskine, indtalt
på bånd eller håndskrevet.
Husk, at der også gerne må være
illustrationer eller billeder med.
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Generalforsamling, 75 års
jubilæumsfest og ambassadør
Af Karen H. Bangert, sekretariatet
for Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark

Den 7. april 2018 var en stor dag
for foreningen. Vi holdt generalforsamling, 75 års jubilæumsfest og
Bubber blev udnævnt som foreningens første ambassadør.

Generalforsamling 2018

På generalforsamlingen var der
valg til bestyrelsen og som noget
nyt to suppleanter. Velkommen
til de to nye bestyrelsesmedlemmer Rikke Madsen og Julie Riisby
samt Christian Bock og Kirsten
Weile, som blev genvalgt. Velkommen også til de to nye suppleanter Karina Christensen og Janne
Sabroe.

Den samlede bestyrelse

Mogens Schmidt: formand
Christian Bock: næstformand
Maj Mortensen: næstformand
Kirsten Weile: bestyrelsesmedlem
Carsten Hansen:
bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen: bestyrelsesmedlem
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Julie Riisby: bestyrelsesmedlem
Rikke Madsen: bestyrelsesmedlem
Karina Christensen: suppleant
Janne Sabroe: suppleant
Se protokol samt referat på vores
hjemmeside under årsmøde LINK:
https://www.ordblindeforeningen.
dk/aarsmoede.asp
Her finder du også foreningens
årsberetning for 2017, regnskab for
2017 samt budget for 2018.

75 års Jubilæumsfest

Foreningens 75 års jubilæumsfest
blev skudt i gang med vores støttesang ‘Alverdens Ord’ – LINK:
https://www.youtube.com/watch
?v=zQiHJ6B88U4&feature=you
tu.be som sangens forfatter Ragna
Ea sang i fællesskab med aftenens
gæster. Som underholdende indslag kom komiker Jakob Taarnhøj, som med fortællinger om det
danske sprogs finurligheder ramte
plet i forhold til, hvorfor ordblinde

Generalforsamling, 75 års jubilæumsfest og ambassadør

Alverdens ord

Jakob Tårnhøj

Ragna Ea sang støttesangen ‘Alverdens
Ord’

Underholdning af komiker Jakob
Taarnhøj

kan have svært ved at stave. Citat
Jakob Taarnhøj “det er da genialt,
at vi har tilføjet tre nye bogstaver
til vores alfabet (æ, ø og å) – hvis
vi da havde brugt dem! F.eks. Hest,
– man skulle næste tro, at æ’et
er opfundet til hest …ˮ Se Jakob
Taarnhøj fortælle om vores sprogs
ulogiske opbygning på Youtube

– LINK: https://www.youtube.
com/watch?v=CkomPshbeIQ
Som aftenens store overraskelse
kom den kendte TV-vært Bubber,
som sagde ja til at blive foreningens første ambassadør. Læs mere
på side 3.. LINK: https://www.
youtube.com/watch?v=xPVprcz8u
AU&feature=youtu.be
■

Bliv bedre til at læse
Få en personlig
læsecoach
Ring 7361 3333

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

FVU læsning
FVU matematik
Ordblindeundervisning
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Årsberetning 2017

Årsberetning 2017
Af bestyrelsen
for Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark

Formanden for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Mogens Schmidt

2017 har været et fornuftigt år for
foreningen. Medlemsfremgangen
er fortsat, dog ikke i et tempo som
kunne ønskes, men med 360.000
ordblinde burde det være muligt
fortsat at vokse.
Specielt familiemedlemskaberne
viser god vækst.
Ved udgangen af 2017 var vi i
alt 2200 medlemmer. En fremgang
på 750 de seneste 3 år.
Hovedbestyrelsen har pr. 1.
januar 2018 besluttet at ændre måden, som vi tæller medlemmer på.
Familiemedlemskabet giver
2 stemmer ved årsmødet ifølge
foreningens vedtægter. Derfor har
vi valgt, at de fremover tæller 2 i
antallet af medlemmer. Bladabonnenter og gratister tæller ikke med.
Foreningens økonomi er i bedring. Vi er dog stadigvæk ikke
økonomisk stærke nok til, at kunne
gøre alt det, vi gerne vil.
Fortsætter vi som nu, kan vi ud
fra en budgetfremskrivning se, at
økonomien i løbet af de næste år
bliver betydelig bedre. Vi arbejder
på, at de økonomiske forbedringer
kan bidrage til, at vi kan gøre mere
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af det, som vi i foreningen gerne
vil arbejde med.

Sekretariatet

Sekretariatet er stadigvæk presset,
hvilket er naturligt pga. medlemsfremgangen, dataforordningsloven,
nyt økonomisystem m.m.
Der kommer mange henvendelser, blandt andet vedr. rådgivning
om folkeskolen.
Det er både godt og skidt.
Skidt på den måde, at folkeskolen stadigvæk ikke lever op til sit
ansvar.
Godt på den måde, at der er øget
fokus på ordblindhed. Vi kan tydeligt mærke, at pressen er blevet
mere interesseret i kommunernes
manglende indsats.
Der har været mange artikler i
aviserne og interviews i radio og tv.

På Copenhagen Skills i Bella
Centeret, deltog vi sammen med
DU. Vi talte om ordblindhed og de
muligheder Ordblindeforeningen
kunne tilbyde til unge med ordblindhed.
Der har været arbejdet med to
store pressemeddelelser på Business-syd og på TV 2 News. Vi har
diskuteret emner som Efteruddannelse, VEU-godtgørelse og den ny
FGU ”Forberedende Grunduddannelse” for unge, som ikke begynder på en erhvervsuddannelse. De
nye regler kan virke uforståelige,
og især at det er kommunerne, der
er økonomisk ansvarlig, kan give
lidt bekymring.
Det positive er, at ordblindeindsatsen bliver forstærket, samt at
målgruppen vil have mulighed for
SPS støtte. Vi vil følge den nye uddannelse tæt.

Politisk Udvalg

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget,
Erik K. Rasmussen

Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget har deltaget i tre messer i 2017:
Forbrugermessen i Aalborg gav
mange nye medlemmer og vi kom
i kontakt med et bredt udsnit af
befolkningen.
Vi deltog med en stand på Ordblindemessen i Middelfart. Her
deltog vi i en paneldebat samt fortalte om de nyeste apps.

Vi er i god kontakt med politikerne
på Christiansborg. De lytter til os,
spørger os til råds og kommer, når
vi ønsker at mødes med dem. Alt i
alt et frugtbart samarbejde, vi sætter stor pris på.
Politisk udvalg arbejder løbende
i dialog med forskellige politikker på at forbedre lovgivningen for
ordblinde børn og voksne.
Vi har holdt møder med Mattias
Tesfaye og Troels Ravn.
Vi har gennem året diskuteret
den nye gymnasie reform og fået
rettet eksamensbetingelserne i
sprogfagene, så ordblinde studerende må bruge CD-Ord til hele
eksamen.
Vi har diskuteret betingelserne i
den nye FGU Forberedende Grund
Uddannelse, hvor Ordblindeforeningen også har været høringsberettiget.

Årsberetning 2017

Uddannelsen understøtter
ordblinde elever, der er tabt i det
almindelige skolesystem og som
gerne vil have en uddannelse.
Vi har været på speed-dating
med Socialminister Mai Mercado,
hvor ordblindeforeningens mærkesager blev præsenteret.
Vi har også talt om de lange
sagsbehandlingstider, der er i forhold til Klagenævnet.
Vi har diskuteret skolelederens
magtfulde position i forhold til
brug af kvalificerende hjælpemidler og forlænget forberedelses tid.
Der er desværre endnu ikke ens
regler over hele landet.

Bladudvalg

Vi arbejder hele tiden på at få en
god blanding af artikler til både
ordblinde, fagfolk og pårørende.
Vi er også begyndt at bringe flere
læserbreve, så vi kan skabe debat.
Vi uddeler en rose til folk, som har
gjort en særlig indsats.
Så har vi vores “find fem fejlˮ
konkurrence, hvor Per Jensen, som
er med i Bladudvalget, har bidraget
med mange flotte tegninger.
Vi arbejder på at få solgt annoncer til bladet og er i gang med at
finde en ny samarbejdspartner, der
kan hjælpe os med dette. Vi får tilskudsmidler af annoncesalget til
bladet, og det har foreningen brug
for.

DU – Dysleksi Ungdom

2017 blev året, hvor DU fik sit helt
eget logo. Det er et logo, DU er
stolte af og hvor farverne laver en
naturlig bro til hovedforeningens
logo. Dysleksi Ungdom har nu sit
helt egen merchandise, som består
af foldere og solbriller med logo på.
DU havde æren af, at kunne invitere 17 unge mennesker mellem 1315 år til teenlejr på Fyn. Dette var
første gang en sådan weekend blev
holdt, og det var en stor succes.
Traditionen tro blev ungelejren
holdt med mange kendte ansigter, men også en del nye ansigter

Mogens fremlægger årsberetningen

deltog og de er nu blevet en del af
fællesskabet.
Unge gruppen har fokuseret på
at blive set, og i den forbindelse
har flere i bestyrelsen blandt andet
været i medierne enten de skrevne
eller på tv. DU har desuden deltaget på flere messer og holdt oplæg
blandt andet ved WizKids arrangement i Kolding hus.

Nordisk møde

I år var der ikke et nordisk møde,
fordi Sverige ikke kunne skaffe
økonomi til at afholde det.
Caroline fra Norge og Maj tog
alligevel til Gävle i Sverige, hvor
den svenske Ordblindeforening
holdt konference i 2017. Svenskerne holder hvert år en konference i
forskellige byer i landet.
Konferencen er fredag og lørdag
og de låner en uddannelsesinstitution i den by, de er i.
Der er forskellige boder, hvor
firmaer og interessegrupper med
tilknytning til ordblindhed kan
udstille. De betaler for at være
med, hvorved konferencen bliver
finansieret.
Der var foredrag og workshops
hele dagen. Lørdag mødtes vi og
holdt et lille nordisk møde. Sverige, Norge og Maj Mortensen fra
Danmark deltog. Under mødet
blev vi enige om, at det nordiske
samarbejde er vigtigt, og at de
udfordringer vi har i de forskellige
lande er meget ens, derfor vil vi
arbejde på at udbygge samarbejdet,
så der ikke kun skal være et møde
om året, men man vil nu prøve at

holde videomøder, og se om der
kan laves fælles projekter.
Caroline tilbød, at hendes sekretariat skulle stå for at søge penge
til dette samarbejde, og det sagde
vi ja tak til. De har allerede skaffet
penge til, at vi kan holde nordisk
konference i 2018. Det lover godt
for det fremtidige nordiske samarbejde.

Feriekoloni

En af vores tilbagevendende begivenheder i foreningen er vores
feriekoloni.
Vi havde i 2017 omkring 80 deltagere og 8 frivillige, der ud over
nogle oplægsholdere og undervisere.
På vores kolonier har vi i planlægningsudvalget lagt vægt på
nyheder og brug af apps både for
dem, der var brugere i forvejen og
nye brugere.
Vi har også lagt vægt på at ryste
børn/unge/søskende og forældre
sammen, så alle får en oplevelse
af, at der er andre i verden, der
lever med samme skjulte handicap, nemlig det at være ordblind,
eller have én i sin familie, der er
ordblind.
Vores koloni har også til formål,
at lære andre ordblinde familier
at kende, bruge hinandens resurser, vidensdele de erfaringer, vi
alle bærer rundt på. Både med de
vanskeligheder vi ved, der er men
bestemt også de positive historier,
så vi derved også er hinandens
rådgivere.
For børnene har der været pauser, hvor der var tid til leg i form af
boldspil, bålhygge mm.
Fredag var den store udflugtsdag, hvor børnene drager mod
Sydfyn. Alle børn besøgte Gorillaparken, hvor de kunne prøve grænser af ved at klatre i baner under
trækronerne.
Alle deltagerne var på byløb,
hvor de lærte at bruge appen MapOp, som de havde fået vist.
Det har hvert år været et tilløbsstykke. Allerede fra kl. 8 den dag,
Ordblindebladet 2 · 2018
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hvor pladserne udbydes, begynder
de første, der ønsker en plads, at
tilmelde sig. Alle pladser er optaget i løbet af den første dag.
Dette har resulteret i, at foreningen i 2018 tilbyder to kolonier som
holdes i hhv. uge 27 (Jylland) og
uge 30 (Fyn).

Nota

Ordblindeforeningen har fået en
plads i Notas Rådgivende Udvalg.
Der holdes møder fire gange om
året, og udvalget består af repræsentanter fra organisationer, der
repræsenterer brugere af Nota,
mennesker med ordblindhed, med
synshandicap eller som har et
handicap, der gør, at man ikke kan
læse almindelig trykt tekst. Nota
er et bibliotek og videnscenter for
dette område. Det rådgivende udvalg orienteres om Notas nye tiltag
og tilbud, ligesom der høres og
gives kommentarer. Et nyt EU direktiv åbner for adgang til tekster
fra mange af verdens lande, den
såkaldte Marrakesh-aftale.
Nota skal udflyttes til Nakskov,
og der arbejdes på, at denne udflytning ikke kommer til at betyde forringelser for bibliotekets
brugere.

EDA

Ordblindeforeningen er medlem
af European Dyslexia Association.
Der holdes årsmøde og konference. Her fortæller forskere fra hele
Europa om den nyeste viden på
ordblindeområdet.
I 2017 blev mødet holdt i München. EDA arbejder for bedre og
mere støtte i skole, uddannelse,
arbejde og fritid, oplysning om
ordblindhed og internationalt samarbejde. Lars Sander er valgt ind
i EDAs hovedbestyrelse som den
ene af to vicepræsidenter.

Skriverprisen

Skriverprisen er undervisningsministeriets pris til forfattere, der
skriver læsevenligt. Prisen har til
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formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den
læsevenlige danske litteratur for
børn, unge eller voksne. Ordblindeforeningen har en repræsentant i
bedømmelsesudvalget. Prisen blev
i 2017 uddelt til Annette Herzog,
Katrine Clante og Rasmus Bregnhøj for bogen Hjertestorm. En bog
for unge om seksualitet og kærlighed, tegnet og fortalt med poesi,
viden og varme.

Arrangementer

Der har også i 2017 været deltagelse i tema arrangementer over
det meste af landet. Mange af disse
arrangementer har ikke kunnet
lade sig gøre uden samarbejde med
forskellige aktører på området.
Uge 40 er International ordblindeuge. Igen i 2017 blev den markeret med mange arrangementer bl.a.
Ordblindeløbet, hvis overskud går
til CBock Fonden, som nu administreres af Ordblindeforeningen.
På en del af disse arrangementer
deltog Bubber.
Vi har efterfølgende fået tilsagn
fra Bubber om, at han vil være
Ordblindeforeningens første ambassadør.

Kommunikation

På sidste årsmøde blev der rejst
berettiget kritik om manglende information om foreningens arbejde.
For at ændre dette har vi i årets
løb blandt andet udsendt flere
nyhedsbreve og er også begyndt
at lægge referater fra møderne i
hovedbestyrelsen op på hjemmesiden. Det er også meningen, at vi
på sigt vil få lagt referaterne fra
de forskellige udvalg op på hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen har i det
forløbne år arbejdet med at lave visioner og en 5-årig handleplan for
Ordblindeforeningen.
Resultatet bliver fremlagt på
årsmødet.

Forældrerådgivningen

Igen i år har vi holdt et kursus for
nye frivillige forældrerådgivere.
Fokus på kurset var viden om
ordblindhed samt love og regler
for elever med ordblindhed. Det er
fantastisk, at det hvert år kan lade
sig gøre at finde nye engagerede
frivillige, som ønsker at hjælpe
andre forældre i deres dialog med
skolen.
Som noget nyt har vi i 2017
holdt opfølgningskursus for foreningens eksisterende frivillige
rådgivere. Her fik rådgiverne et
oplæg om Undervisningsministeriets materiale ‘Ordblindhed i
grundskolen’ samt et lynkursus i
konfliktforståelse og konflikthåndtering.
Foreningens frivillige forældrerådgivere yder et stort stykke arbejde med at hjælpe og rådgive forældre, hvis børn ikke får den rette
støtte i grundskolen. Sekretariatet
og bestyrelsen takker de frivillige
for deres store indsats i 2017.

IT

Vi kan i Ordblindeforeningen se,
at de IT hjælpemidler, der kommer
på markedet, bliver bedre og bedre
for hvert år der går. Det betyder, at
programmerne bliver nemmere at
bruge for den enkelte, så derfor er
det bare om at komme i gang, når
man er ordblind. Der er ingen hindringer for at lære de nye programmer at kende. Når man først har
indarbejdet de rigtige strategier, så
er der ingen undskyldninger mere.
Derfor er Ordblindeforeningens
opfordring, taʼ programmerne og
strategierne til jer, så I kan være
med i samfundet på lige vilkår
som alle andre.
Til slut vil bestyrelsen sige
mange tak for det store arbejde, der laves i kredsene, i
de forskellige udvalg og alle de
frivillige rådgivere og bisiddere. Uden jer ingen forening.■

Visioner og handleplan for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Visioner og handleplan for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage
interesser for mennesker med
ordblindhed/dysleksi over for
myndigheder og offentligheden.
Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/
dysleksi og udbrede kendskabet til
vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.

Foreningens visioner:

• Vi ønsker, at være en forening i
medlemsfremgang med fokus på
vores medlemmer.
• Vi ønsker, at yde rådgivning
og medlemsaktiviteter for både

privatpersoner, virksomheder,
fagpersoner og institutioner.
• Vi ønsker, at være en professionel
forening, som er en synlig og
troværdig samarbejdspartner for
politikere og fagfolk.
• Vi ønsker, at foreningen er et politisk aktivt og kritisk talerør for
mennesker med ordblindhed.
• Vi ønsker, at udbrede kendskabet
til ordblindhed og fremme lige
muligheder og adgang til uddannelse, job og fritid, så mennesker
med ordblindhed kan deltage i
samfundet på lige vilkår med alle
andre.

Foreningens handleplan:

• at fastholde medlemsfremgangen
• at fastholde nuværende
medlemmer
• at rekruttere frivillige
• at ordblindhed ikke skal være et
tabu
• at synliggøre foreningen med
målrettet markedsføring
• at synliggøre os som en rummelig forening med plads til andre
udfordringer
• at fremme aktiviteter for unge og
voksne med ordblindhed
• at udvikle kontorets arbejdsområder, ressourcer og kompetencer
til at stå mål med de krav og
behov, der er til foreningen.

Handleplan for de kommende 5 år (2018-2022):

Handleplanen gennemgås en gang årligt ved første bestyrelsesmøde efter årsmødet
2018
Medlemsudvikling
x
Flere medlemmer
Rekruttering af frivillige
x
“Oprettelse af Rådgiverkorps – ungdomsuddannelserˮ
“Oprettelse af Rådgiverkorps – videregående uddannelserˮ
“Oprettelse af Rådgiverkorps – job/ikke i jobˮ
Oprettelse af Rådgiverkorps – it
Markedsføring af foreningen og modarbejde ordblindhed som tabu
Flere sponsorer
x
Rekruttering af ambassadører
x
Markedsføring via film
Film til landsdækkende TV
x
Nyt design af hjemmeside
Aktiviteter for unge og voksne med ordblindhed
x
Flere aktiviteter
x
Udvide sommerlejr til 2 lejre
Udvide sommerlejr til 3 lejre
Udvide sommerlejr til 4 lejre
Udvikling af kontoret
x
“Ansætte en rådgiver & frivilligkoordinatorˮ
Ansætte en kontorleder/ generalsekretær
Ansættelse af It-rådgiver
“Ansættelse af Fundraiser/kommunikationskonsulentˮ
Udbrede kendskabet til dysleksi
Konferencer
Lærerkurser

2019

2020

2021

2022

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
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Skoler tester elever for ordblindhed uden at følge op på resultatet

Skoler tester elever for
følge op på resultatet
Af: Henrik Stanek
Kilde: Folkeskolen
Klagenævnet for Specialundervisning ser flere sager, hvor skolen
har testet eleven med den nationale
ordblindetest, men ikke har fulgt
op med uddybende test, som kan
vise, hvordan undervisningen kan
opfylde elevens behov. Ordblindeforeningen kalder det irriterende.
I 2015 oplevede klagenævnet en
stigning i sager om børn med
ordblindhed. Siden har antallet af
den type sager ligget på omtrent
samme niveau. I 2017 handlede
næsten hver fjerde af de sager, klagenævnet behandlede på folkeskoleområdet, således om ordblinde
elever. Det skriver klagenævnet i
sin årsrapport.
Nævnet konstaterer, at flere
skoler anvender den nationale ordblindetest, Undervisningsministeriet lancerede i februar 2015. Men
samtidig ser nævnet i flere sager,
at skolerne ikke har fulgt op med
de uddybende og supplerende test,
som kan være med til at afdække,
hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den imødekommer
den enkelte ordblinde elevs særlige
behov.
“Det betyder, at på trods af at
barnet er erklæret ordblind, har der
ikke været udarbejdet handleplaner, og barnet er ikke blevet tilbudt
den målrettede indsats, som er
nødvendig for, at en tilstrækkelig
faglig udvikling kan finde sted,ˮ
skriver klagenævnet i årsrapporten.

10
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“Jeg kan kun være skide irriteret over, at jeg hver eneste dag bliver ringet op af
forældre, som er glade for, at de endelig har fået testet deres barn og har fået sat
ord på, hvad der er galt. Men selv om PPR siger, at eleven har brug for ni eller 12
timers ordblindeundervisning, svarer skolelederen, at eleven kan få fire timerˮ,
siger Mogens Schmidt, formand for Ordblindeforeningen

Skoler undlader at reagere
på mistanke og viden om
ordblindhed
Klagenævnet har set eksempler på,
at der gennem flere år har været
mistanke eller viden om dyslektiske vanskeligheder, uden at det har
ført til en massiv og målrettet indsats med at hjælpe eleven. Nævnet
oplever også, at det særligt i sager
om ordblindhed kan være svært
at få tilstrækkelige beskrivelser af
barnets faglige niveau, standpunkt
og udvikling i skolen.
I Ordblindeforeningen forstår
formand Mogens Schmidt ikke,
hvorfor skoler lader stå til overfor
ordblinde elever.
“Jeg kan kun være skide irriteret
over, at jeg hver eneste dag bliver
ringet op af forældre, som er glade
for, at de endelig har fået testet
deres barn og har fået sat ord på,

hvad der er galt. Men selv om PPR
siger, at eleven har brug for ni eller
12 timers ordblindeundervisning,
svarer skolelederen, at eleven kan
få fire timer,ˮ siger han.
Skoler er mere lydhøre, når
forældrene tager en bisidder
med
Der er mange gode eksempler på,
at skolerne reagerer på resultatet
af ordblindetesten, understreger
Mogens Schmidt.
“Det er blevet bedre, men det er
også nemmere at finde information
om ordblindhed på nettet, så forældrene stiller højere og højere krav.
Samtidig har vi et stort korps af
rådgivere, og når de tager med som
bisiddere til samtaler, er skolerne
meget mere lydhøre. Ellers siger
skolerne, at de mangler resurser. Jeg
har lige talt med en far til et barn i

Skoler tester elever for ordblindhed uden at følge op på resultatet

ordblindhed uden at

Forældre opgiver skolen og
sender barnet på ordblindeefterskole
Klagenævnet har også behandlet
en del klager om ordblinde elever,
som er begyndt på en ordblindeefterskole, fordi forældre og barn har
oplevet, at almenskolen ikke kunne
imødekomme barnets vanskeligheder og behov for støtte.
Klagenævnet kan ikke pege på
en ordblindeefterskole eller afgøre,
om kommunen skal betale for opholdet. Nævnet kan alene tage stilling til, om kommunens tilbud har
kunnet tilgodese barnets behov.
“Disse sager bærer ofte præg af,
at forældrene og barnet har mistet
tilliden til barnets almenskole. De
oplever, at skolen ikke har haft den
fornødne viden, kompetence og/
eller resurser til at støtte barnet

relevant og tilstrækkeligt i forhold
til ordblindeproblematikken,ˮ skriver klagenævnet.
Tynd elevplan siger ikke
noget om elevens faglige
progression
Eleven er ofte allerede begyndt på
efterskolen, når der klages over
kommunens afgørelse. I disse
sager kan det være svært for nævnets sekretariat at skaffe aktuelle
oplysninger om elevens faglige niveau og progression til at få oplyst
sagen tilstrækkeligt.
Et eksempel er en elev fra 9.
klasse på ordblindeefterskole.
Ifølge kommunen kan elevens behov imødekommes i almenklassen,
men forældrene mener, at deres
barn har behov for et specialundervisningstilbud og ønsker at få
barnet visiteret til en ordblindeefterskole.
Sagen består af en meget tynd
elevplan fra 7. og 8. klasse. Fagligt beskriver skolen en elev, der
i de fleste fag enten ligger under
gennemsnittet eller en del under

gennemsnittet, men der er ingen
yderligere beskrivelser af det faglige niveau og progression i undervisningen. Skolen har anvendt
den nationale ordblindetest, men
har ikke foretaget uddybende eller
supplerende test i hverken 7. eller
8. klasse.
Klagenævnet læner sig op af
test fra elevens efterskole
I og med at eleven er taget på
efterskole, meddeler kommunen,
at den ikke kan beskrive elevens
faglige niveau yderligere.
Efter aftale med forældrene
kontakter klagenævnet derfor efterskolen, som ved skoleårets start
tester sine elever for, at kunne placere dem på et relevant niveau.
Ved at sammenholde det nye
materiale med oplysningerne fra
elevens tidligere skole blev det muligt for klagenævnet at behandle
sagen på et tilstrækkeligt oplyst
grundlag. Nævnet fortæller dog
ikke i årsrapporten, hvordan den
konkrete sag faldt ud.
■

Foto: Colourbox

3. klasse, hvor PPR har afdækket, at
drengen har typiske ordblindetræk.
Han har så fået udleveret en computer med ældgamle programmer,ˮ
siger Mogens Schmidt.
Et andet problem er manglende
kvalifikationer hos lærerne, oplever han.
“Under et besøg på Bornholm
kom en mor hen til mig og fortalte,
at hendes barn var blevet testet
ordblind i slutningen af 8. klasse.
Hun forventede, at der ville blive
sat ind med støtte i 9. klasse, men
lærerne sagde, at det ikke kunne
betale sig at gøre noget, for eleven
var snart færdig med at gå i skole.
Det er skolens opgave at gøre eleverne parate til afgangsprøverne,
og man kan gøre meget for at
opveje en elevs ordblindhed,ˮ siger
Mogens Schmidt.
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Vi kan opfylde Gummitarzans største ønske uden hekseri

Vi kan opfylde Gummitarzans
uden hekseri
Hanne Maigaard
Gummitarzan kunne læse en
enkelt dag, fordi en heks gav ham
lov. I dag kan vi gøre det langt
bedre for ordblinde børn, men det
kræver både midler og tid.
VI HUSKER ALLE Gummitarzan, som ønskede at læse. Han fik
sit ønske opfyldt en enkelt dag ved
hjælp af en heks. I dag behøver vi
ingen hekse for at opfylde Gummitarzans ønske.
I dag kan børns vanskeligheder
med bogstaver og læsning løses ved hjælp af undervisning,
som planlægges på baggrund af
anbefalinger fra forskning. Den
særlige indsats bør kombineres
med nutidens tryllepulver fra
apps, iPad og computer, for at
eleverne kan deltage på lige vilkår
i klassesammenhænge.

en langsom og usikker forbindelse
mellem bogstav og lyd. Vi ved
også, at ordblindhed er arveligt og
kan komme til udtryk på forskellige måder. Undervisningsministeriet har ønsket at sætte fokus på
ordblindhed og har netop udsendt
ordblinde-risikotesten. Testen kan
bruges i de små klasser for at finde
elever, der er i øget risiko for at
udvikle ordblindhed. Fra forskning
ved vi, at en tidlig indsats er altafgørende, når bogstaverne driller.

Som forældre ved vi godt, at vores
børn har brug for at læse og skrive
for at klare en uddannelse. Vi bliver derfor bekymrede, når projektet ikke lykkes.

Ordblindetesten har en del elever
fået tilbudt, og mange elever er allerede testet. Fra skoleåret 2017/18
har forældre retskrav på at få
foretaget ordblindetesten en gang
i barnets skoletid. Vi har en vigtig
opgave, når vi ved, at 7 procent
er ordblinde. Lægger vi dertil de
børn, som også har problemer med
læsningen og stavningen, nærmer
vi os de 15-20 procent. Børn i den
sidste gruppe kan være elever, som
er blevet testet i ordblindetesten,
hvor resultatet ikke viser ordblindhed, men usikker fonologisk
kodning.

Gummitarzan er helt alene i bogen
af Ole Lund Kirkegård, men
faktisk er 7 procent af alle danskere ordblinde, og langt flere har
problemer med at læse og skrive.
Det svarer til omtrent to elever i
hver klasse. Derudover er der i
hver klasse en gruppe elever, for
hvem bogstaverne driller, så de har
læsevanskeligheder.

Det er vigtigt at vide, at elever,
som er testet med disse resultater,
alle har brug for en individuel indsats. Vi står derfor med en synlig
stor og sårbar gruppe elever, som
er i risiko for at blive skoletrætte
og ikke komme ordentligt videre i
uddannelsessystemet, fordi de ikke
kan honorere kravene til læsning
og skrivning.

Det er væsentligt at slå fast, at
ordblindhed ikke skyldes dårlig
begavelse. Årsagen skal findes i

Ordblinde børn kan sagtens lære at
læse. Indsatsen over for børn, som
har problemer med bogstaverne,
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læsningen og stavningen, er kort
fortalt en intensiv og rolig undervisning i bogstavernes form
og lyd, som bygger på forskellige
gentagelser. Dernæst er det vigtigt
med en meget grundig træning i
læse- og stavestrategier og undervisning i kvalificerende it for at
kompensere for de læsevanskeligheder, eleverne befinder sig i.
GEVINSTEN VED en sådan
indsats er børn, som i højere grad
er i stand til at være en del af
fællesskabet i klassen, oplever en
stigende grad af glæde ved skolen
og har mod på fremtiden. Børn,
der får lært at læse og skrive og
oplever et voksende overskud til at
deltage i aktiviteter i fritiden, fordi
de ikke længere er på hårdt overarbejde i skolen. Og børn, som på
trods af problemer med læsning,
stavning og skrivning drømmer
om videre uddannelse i lighed med
andre børn, og som får gennemført
en uddannelse.
I den kommende tid vil flere skoleelever blive testet. Nogle elever
vil blive testet ordblinde og andre
usikre læsere. I de mindre klasser
vil andre børn møde ordblinderisikotesten, som vil vise, hvilke
elever der har en forøget risiko for
vanskeligheder med bogstaverne.
Testen vil bekræfte det billede,
som mange lærere og læsevejledere har af en større gruppe elever,
som har brug for en særlig indsats.
At undervise børn i læsevanskeligheder kræver mange ressourcer og
tid, da de har brug for mange gentagelser for at lære bogstavernes
lyde og form. Under de nuværende

Vi kan opfylde Gummitarzans største ønske uden hekseri

største ønske
økonomiske rammer er det vanskeligt for skolerne at tilbyde en
tilstrækkelig stor indsats.
På skolerne sidder dygtige lærere
og læsevejledere, som kan gøre
en forskel. Men de mangler tit
timerne og det nødvendige it-grej
for at tilrettelægge en fyldestgørende indsats, som dækker helt
fra 1. klasse, til eleverne forlader
skolen. En løbende indsats gennem
hele skoletiden er nødvendig. Kun
på den måde kan elever deltage på
lige fod med deres klassekammerater og tilegne sig de nødvendige
kompetencer til videre uddannelse.
Det er værd at huske på, at ordblinde-risikotesten og ordblindetesten
først får virkelig værdi for børnene og lærerne i det øjeblik, der
følger økonomiske midler med til
skolen, således at der kan afsættes

Tegning af Ivan L. Kristensen

ressourcer til at planlægge en fornuftig og givende indsats.
Gummitarzan kunne kun læse en
enkelt dag.
I dag kan vi gøre det langt
bedre, da vi kan lære børnene at
læse og skrive, så de kan bruge det
resten af livet.
■

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn
Kongevejen
256 A

Socialstyrelsen
2830 Virum
Telefon: 45
Edisonsvej
18,11
1. 41
sal 81
E-mail:
dvo@dvo.dk
5000
Odense
C
www.dvo.dk
Telefon:
72 42 37 00
E-mail:
Lisbeth
Tuxen
Undervisningsministeriet
list@socialstyrelsen.dk
Frederiksholms Kanal 2
www.socialstyrelsen.dk/
1220 København K
handicap/ordblindhed
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

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

2100 København
Ø 12
Frederiksholms
Kanal
Telefon:
39 13 46K00
1220
København
E-mail: 33
dbb@dbb.dk
Telefon:
92 50 00
www.dbb.dk
og www.e17.dk
E-mail: uvm@uvm
(netbibliotek)
www.uvm.dk

KLO –
Kultur- og Litteratur
Nota
Orientering
for
– Nationalbiblioteket
læse-handicappede

for
mennesker
Torvegade
1 •med
6600 Vejen
læsevanskeligheder
Telefon: 75 36 31 78
Teglværksgade
37
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk
2100
København Ø
Telefon: 39 13 46 00
Lydbogsforlaget
E-mail: biblioteket@nota.nu
INFOKO
www.nota.nu
Jernbanegade 24
www.e17.dk
6270 Tønder
(netbibliotek)
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dyleksi
Ordblinde/Dysleksiforeningeni iDanmark
Danmark
foreningen

Blekinge Boulevard 2
Kløverprisvej 10 B
2630
Taastrup
2650 Hvidovre
E-mail: kontor@ordblind.org
E-mail:
www.ordblindeforeningen.dk
kontor@ordblind.org

www.ordblindeforeningen.dk
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Fejl i hver anden klagesag om specialundervisning

Fejl i hver anden klage
specialundervisning
Omfanget af
fejlafgørelser
i klagesagerne
er bekymrende,
mener ekspert i
socialret.
Kilde: DR
Når forældre til børn med behov
for specialundervisning klager
over de skoletilbud, som deres
børn har modtaget fra kommunen,
er der fejl i halvdelen af sagerne.
Det viser nye tal fra Klagenævnet for Specialundervisning, der er
offentliggjort i nævnets årsrapport.
Det betyder, at alt for mange
børn med særlige behov får det
forkerte skoletilbud, siger Danske
Handicaporganisationer.
- Det er ikke godt nok, siger formand Thorkild Olesen.

Ekspert:
Bekymrende omfang

Af de 165 klager, som nævnet behandlede i 2017, blev kommunens
afgørelse ændret i 33 procent af tilfældene, mens nævnet i 13 procent
af sagerne simpelthen sendte dem
tilbage til kommunen med besked
om at behandle sagen på ny.
I 54 procent fastholdt klagenævnet kommunens afgørelse.
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Det er særligt afslag på specialskole, som Klagenævnet for Specialundervisning
modtager klager om. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Og selvom antallet af sager ikke
er voldsomt højt, frygter Danske
Handicaporganisationer, at det kun
er toppen af isbjerget. At antallet
af fejlafgørelser er endnu større.
- Vi hører om andre, som oplever problemer, og hvor der ikke er
en klagesag, så der er formentlig et
større problem, end det her viser,
siger Thorkild Olesen.
Bekymringen deles også af John
Klausen, der er lektor i socialret
ved Aalborg Universitet. Når der
klages, skal kommunen nemlig
genvurdere den tidligere afgørelse,
og kun hvis kommunen fastholder
afgørelsen, kan sagen ende hos
Klagenævnet.
- De sager, som når frem til
Klagenævnet, er afgørelser, som
kommunerne har behandlet af to
omgange, og derfor burde være
meget sikre på er rigtige. Alligevel
bliver en tredjedel af afgørelserne
ændret, siger han og peger desuden
på, at klagenævnet fandt formelle
fejl i 62 procent af samtlige sager.

- Dermed kan der være god
grund til at tro, at ganske mange
forældre kunne have god grund til
at klage, men ikke får det gjort.

Økonomisk pres og
manglende viden

Set fra Danske Handicaporganisationers synspunkt er der to grunde
til, at kommunerne kun rammer
rigtigt i halvdelen af de sager, som
der klages over.
For det første kunne kommunerne være bedre til at trække på
den specialviden, der skal til for at
afgøre sagerne rigtigt første gang.
- For det andet, tror jeg også, at
der er et vist økonomisk pres på
at træffe afgørelser, som ikke er
for dyre – og det kan gøre, at man
træffer de forkerte afgørelser, siger
Thorkild Olesen.

KL:
Ingen facitliste i sager

I Kommunernes Landsforening
afviser formand for Børne- og

Ordblindeundervisningens historie

esag om
FAKTA KLAGENÆVNET FOR
SPECIALUNDERVISNING

Boganbefaling

Sjælens
rose

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans, der behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og
voksne.
Det er på folkeskoleområdet, at nævnet modtager flest klager – i
2017 udgjorde folkeskoleområdet omkring 70 procent af det samlede antal klager.
Forneden ses de fem hyppigste klageårsager.
Afslag på specialskole – 26,1 procent
Afslag på mindst 9 timers støtte – 18,8 procent
Henvisning til specialskole – 12,7 procent
Henvisning til specialklasse – 12,1 procent
Henvisning til støttetimer – 10,3 procent
Kilde: Årsrapport 2017 – Klagenævnet for Specialundervisning.

Kulturudvalget Leon Sebbelin
(R), at kommunerne “er sådan lidt
griske og kigger rent på økonomi,ˮ
som han siger.
- Vi har nogle dygtige, fagligt
uddannede medarbejdere, der ud
fra lovgivningen, retningslinjer og
den vejledning, som der også ligger i de her klageafgørelser, forsøger at træffe nogle gode og rigtige
beslutninger, siger han.
- Men det er sager, hvor der ikke
er en facitliste, men hvor det handler skøn og individuelle vurderinger, siger han.
Leon Sebbelin hæfter sig desuden ved, at kommunerne træffer enormt mange afgørelser på
området, og at kun et fåtal af dem
ender som en sag i Klagenævnet
for Specialundervisning.
- Jeg synes, det underbygger,
at det er en lille del, hvor der sker
ændringer, siger han.
■

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

(3. del af en serie)
Skrevet af Christina Ramskov
Dette er en ungdomsbog og er for

matematik-to-lærerordning i de
unge i 12-13 års alderen. Den er
obligatoriske fag
Masser af
sund mad
skrevet af den ordblinde forfatter
Ærtebjergvej
71,bevægelse
Tjæreby, 4230og
Skælskør
3 vejledere
Christina Ramskov.
årgang
medforstander@efterskolensolbakken.dk
brobygning
Tlf.:10.
5814
1152 Mail:
Hvis man er til fantasy bøger,
Spændende og afvekslende valgfag
Lejrskoler
Hjemmeside:
efterskolensolbakken.dk
hvor der er mange tråde at holde

·
·
·
·
·

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
Vi kan bl.a.
forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk
tilbyde
dig:

styr på, så er dette en god ungdomsbog.
Denne bog er en fortsættelse.
Det er en fantasy verden, hvor vi
møder Maria. Hun går på skolen
Manatecus for underlige væsner.
Kitty fik i en tidligere bog overtaget kroppen af en dødsdæmon. Så
nu er Maria og vennerne fra skolen
kommet på en opgave med at redde
hende.
Bogen fås på Nota.
Anbefalet af: Anne-Marie
Blenstrup Sørensen

■

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere
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Ordpatruljen på Lyshøj – elever, der gør en forskel

Ordpatruljen på Lyshøj –
elever, der gør en forskel
Af Lotte Ankjær Danielsen
På Lyshøjskolen i Kolding arbejder
et korps af ordblinde elever for
at skabe et fællesskab for skolens
læseudfordrede elever og støtte
op om brugen af CD-ORD, Nota
og Materialeplatformen. Og ikke
mindst: bryde de tabuer, der klæber til diagnosen ordblind.

Ordpatruljen som brobygger mellem elever
med ordblindhed

Sammen med Annette Hartøft, der
er vores viceskoleleder på Lyshøjskolen, startede jeg sidste skoleår
Ordpatruljen med et korps af 10
ordblinde elever fordelt på 5.-8.
årgang. Skolen har det mål, at alle
elever med dyslektiske vanskeligheder får hjælp fra en kammerat
til at arbejde med digital læse- og
skrivestøtte, fordi skolekammerater med ordblindhed kender til problemstillingen og ved, hvor svært
det kan være at komme i gang med
de forskellige hjælpeprogrammer
på computeren.
Ordpatruljen skal være med til
at bane vejen for en ofte vanskelig proces. Som skolens læsevejleder er det mig, der sørger for,
at ordblinde elever har adgang til
CD-ORD, Nota og Materialeplatformen. Men alt for tit ender elevens lærer med at melde tilbage, at
redskaberne slet ikke bliver brugt.
Så tager jeg ud i klassen og ser,
hvad der sker – eller ikke sker. Og
ofte sker der ikke noget, for pc’en
kommer ofte slet ikke op af tasken.
Det skyldes bl.a., at det er svært
at få at vide, at man er ordblind –
selve ordet kan gøre ondt. Men her
er Ordpatruljen med til at sikre et

16

Ordblindebladet 2 · 2018

trygt læringsmiljø, for den bygger
bro mellem kammeraterne. Ordpatruljens elever er nemlig ordblinde
eller udfordrede i skriveprocessen og går i 5.-8. klasse, og deres
vigtigste opgave er at undervise
andre elever, lærere og forældre
efter behov.

Hvad skal der til for at
lave en Ordpatrulje?
Vores patrulje arbejder efter 5
initiativer:

at kende på et tidspunkt i deres
skoleliv, hvor de kan være
udfordret af overgangen fra indskoling til mellemtrin. Det, de
lærer, kan senere bruges i sprogfag. På 4. årgang kan eleverne
også bruge CD-ORD til tysk og
engelsk. Det betyder, at andre
end ordblinde elever benytter
programmet og dermed baner
vejen for, at det er legalt at have
programmet åbent. Noget, der
ellers ofte kan være en barriere.

1. Elev til elev-læring. Når en elev
diagnosticeres ordblind, bliver
der aftalt et møde med en eller
to af eleverne fra Ordpatruljen,
og med læsevejlederen på sidelinjen. Her kan eleven tale med
andre elever i samme situation
om, hvad der er svært, eller få
konkret hjælp til CD-ORD. Oftest handler denne samtale om
det psykiske i at forstå, hvad det
betyder at være ordblind.

4. Forældreinformation om CDORD. Det er meget almindeligt,
at forældre synes, at det er synd
for deres barn, at han eller hun
skal skille sig ud ved at bruge
digitale værktøjer i undervisningen. Derfor inviterer Ordpatruljen forældre til et møde, hvor
de præsenterer dem for arbejdet med CD-ORD. Et møde,
hvor patruljens medlemmer er
eksperterne.

2. M
 øder i Ordpatruljen. Som
læsevejleder er jeg tovholder for
Ordpatruljen og holder møder med dem ca. hver 8. uge.
Møderne handler om CD-ORD
og emner, som rører sig, eller
som skal arbejdes videre med i
Ordpatrulje-sammenhæng.

5. Kursus for lærerne i udskolingen. Udskolingseleverne fra
Ordpatruljen skal hjælpe med
at lave et kursus for lærerne i
udskolingen, blandt andet om
CD-ORD i sprogfagene. Det
er en indsats, som vi gerne vil
kvalificere yderligere.

3. T
 o årlige kurser for 4. årgang. Ordpatruljen introducerer
CD-ORD for alle eleverne på 4.
årgang på et kursus i oktober.
I februar – marts følges der op
med et nyt kursus med mere
konkrete opgaver, som klassen
skal arbejde med. Alle elever
lærer på den måde programmet

CD-ORD skal op af tasken
Som specialister i egne læse- og
skrivestøttende værktøjer kan
Ordpatruljen svare på spørgsmål
fra deres læseudfordrede kammerater. Gennem elev til elevlæring
sikres det, at selve teknologien
ikke bliver en barriere. Eleverne
får gode argumenter for at hente

Ordpatruljen på Lyshøj – elever, der gør en forskel

værktøjerne frem i lyset, når de
hører om ældre elevers forbedrede
resultater, f.eks. i staveprøver. De
ældste elever i 7. klasse fortæller
glade om, at de er gået fra at lave
staveprøver med mange fejl til
resultater, som de er vildt stolte
af, efter at de er begyndt at bruge
CDORD. Det er en stor motivationsfaktor for andre elever.
For at støtte op om elevens brug
af CD-ORD, holder vi også kurser
for lærerne. Og det skaber blandt
andet opmærksomhed om vigtigheden af, at de ordblinde elever
får OCR-behandlede digitale dokumenter at arbejde i, som er en
forudsætning for, at de kan deltage
aktivt i timerne. Vi prøver også at
bringe dét i spil, at patruljens redskaber også kan anvendes i andre
sammenhænge end lige læse- og
skrivevanskeligheder. Helt på
linje med vores andre patruljer,
der arbejder med it og medier, har
de ordblinde elever en helt særlig viden om CD-ORDs læse- og
skrivefunktioner. Den bruger de
eksempelvis i forbindelse med de
to årlige kurser for 4. årgang.
Det er min og skolens faste
overbevisning, at alle elever kan
have fordel af at bruge programmet i løbet af deres skoletid. F.eks.
kan CD-ORDs ordforslag støtte
eleven i at få produceret mere i
skriftlig fremstilling i den svære
overgang fra indskoling til mellemtrin. For andre elever, især
drenge, kan det tekniske være en
motivationsfaktor. Men også elever uden stavevanskeligheder har
glæde af CD-ORD. Selv klassens
gode stavere får udbytte af programmets ordforslag og oplæsning
i udskolingen, når de skal stave på
tysk og engelsk. Man kan sige, at
vi rider på to heste her: Vi hjælper
de elever, der er udfordrede, og
samtidig får vi udbredt kendskabet
til CD-ORD ved at fremhæve det
som et program, som alle kan have
udbytte af at anvende. Det er de
to vigtigste mål for arbejdet med
Ordpatruljen.

I fremtiden har vi ambitioner
om at blive dygtigere til at klæde
kolleger og forældre bedre på i
forhold til kompenserende digitale
redskaber. Vi udarbejder hvert år
en tilrettet handleplan for patruljen, så de ved, hvilke opgaver de
skal varetage. Desuden fejrer vi
årets indsats med en workshop,
hvor vi spiser lidt mad sammen
undervejs.

Du er ordblind – hvad nu?

Tanken med Ordpatruljen er, at
ingen elever på skolen skal være
alene med deres læse- og skriveudfordringer: Når man skal erkende,
at man er udfordret – og måske
endda har fået en diagnose som
ordblind – skal Ordpatruljen være
med til at forhindre, at man dukker
nakken og gemmer sig i klassen.
Det er en stor udfordring for den
ordblinde, især for deres selvværd.
Ordpatruljen tilbyder et fællesskab, hvor læseudfordrede elever

Jose fine,

Freja og F

rederik ke

kan lufte deres frustrationer, dele
erfaringer og lære af hinanden,
også når det gælder om at være
åbne om de forskellige vanskeligheder.
En gruppe af Ordpatruljens
elever deltog sidste år på en stor
messe om it og læring inviteret hos
MV-Nordic, som havde hørt om
vores patrulje. Det var fantastisk
at opleve den stolthed og det mod,
som eleverne udviste ved at stå
frem og fortælle om deres vanskeligheder. Det gør én varm om hjertet, når man ved, hvordan eleven
med dyslektiske vanskeligheder
skal knokle med alt det skriftlige
skolearbejde.
Jeg er meget stolt af vores patrulje og det arbejde, Ordpatruljen
laver. 
■
Bragt i Læsepædagogen nr. 1 2018
Redaktion: Mette Anker
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Egmont Fonden sætter fokus på ordblindhed

Egmont Fonden sætter
fokus på ordblindhed

Kilde: NOTA

Alle unge skal være i stand
til at gennemføre en ungdomsuddannelse inden
2030. Det er Egmont
Fondens mål. Derfor har
de valgt ordblindhed som
deres årstema for 2018
Mere synlighed og større kendskab
til ordblindhed kan være med til
at hjælpe flere ordblinde til at få
en uddannelse. Det mener Egmont Fonden. Derfor har de valgt
ordblindhed som deres årstema
for 2018. Hvorfor har de valgt
ordblindhed som særligt tema i
2018, og hvad vil de opnå med det?
Det har vi spurgt Camilla Bjerre
Damgård, der er programchef for
Egmont Fonden, om.
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Stort potentiale blandt
ordblinde unge

Egmont Fonden har en målsætning
om, at alle unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i
2030. I deres arbejde med det fandt
de ud af, at de kan gøre en stor
forskel på ordblindeområdet:
“De data vi har, viser at det er
cirka halvdelen af de ordblinde,
der får en ungdomsuddannelse.
Derfor synes vi, at der er en god
grund til at sætte fokus på børn og
unge med ordblindhed,” fortæller
Camilla Damgård.
Egmont Fonden mener ikke der
er nogen grund til, at de tal ikke
skulle kunne ændre sig:
“Er det bare sådan det er? Det
tror vi ikke. Vi tror, der er et meget
stort potentiale og stor mulighed
for at de unge kan få en uddannelse. Det ved vi fordi, der jo stadig er
rigtig mange ordblinde, der klarer
sig super godt.”

Det handler om at skabe
synlighed

Egmont Fonden mener, at det er
vigtigt at få skabt en større viden
om, hvad ordblindhed er. På den
måde bliver det nemmere at skabe
en forandring:
“Det handler i det hele taget om
at få sat spot på den her gruppe.
Det er jo en ret omfangsrig gruppe.
Efter vores skøn er der i gennemsnit to ordblinde i hver klasse. Det
store mål er at skabe forandring,
og det gør vi blandt andet ved at
skabe synlighed om ordblindhed
og få sat ordblindhed på dagsordenen – for ad den vej at skabe forandringer for børnene og de unge.”

Børne- og ungeinddragelse er vigtigt

For Egmont Fonden er det vigtigt at inddrage børnene og de
unge selv. Derfor vil de oprette et
børnepanel i løbet af året, og der
skal også holdes et børnetopmøde
for børn og unge med ordblindhed.

Egmont Fonden sætter fokus på ordblindhed

Her skal børnene selv forklare, hvilke udfordringer
det er de møder i hverdagen
og give råd til, hvordan de
tror man bedst kan løse
dem.
“Det er vigtigt, at børnene
og de unge selv fortæller,
hvad det er, de oplever som
de største bump på vejen.
Det handler om at få deres
blik på, hvor både vi som
fond og andre kan hjælpe
med at fremme børnenes læring og
livsduelighed.”

Flere initiativer skal
støttes

Udover børnepanelet og børnetopmødet støtter Egmont Fonden også
andre initiativer. Blandt andet en
teaterforestilling, der bliver lavet
af ordblinde. Men ønsket er også,
at en større synlighed på ordblindhed vil føre til, at Egmont Fonden kan støtte flere initiativer på
området. Derfor kommer Camilla

også med en opfordring til Notas
medlemmer og netværk:
“Hvis nogle af Notas medlemmer læser det her og har nogle
gode idéer eller sidder i en forening eller har noget, de synes bør
ændres, så er de altid velkomne til
at skrive. Det handler om at skabe
opmærksomhed, så vi får nogle
gode ansøgninger, som vi kan
støtte.”

Kort om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en

kommerciel del, som driver
medievirksomhed og står
bag f.eks. Nordisk Film,
TV2 Norge og over 700
magasiner og blade, og en
almennyttig del, som støtter
et godt liv for børn og unge.
I 2017 gik ca. 100 mio. kr.
af overskuddet fra Egmont
Fondens medievirksomhed
til indsatser for at øge børn
og unges trivsel og læring.
Du kan læse mere om Egmont Fonden på deres hjemmeside,
og du kan finde mere om deres
årstema på linket:
Ordblindhed er Egmont Fondens
årstema for 2018.
■
Nota
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Tlf. 39 13 46 00
info@nota.dk
EAN nr. 5798000792180
CVR nr. 16786748

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND
8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar l ungdomsuddannelse - særligt brobygningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning)

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-eerskole.dk
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Bagsiden af medaljen

Bagsiden af medaljen
Af Julie Riisby
Dette er en ærlig og personlig
fortælling om min kamp fra angst,
stress og depression til den bedre,
stærkere og gladere udgave jeg er,
og stadig udvikler mig til i dag.
Min beretning begynder for
snart to år siden i september 2016,
på det tidspunkt studerede jeg til
dyrlæge, har en dejlig kæreste og
nogle rigtig gode venner. Jeg er
ordblind og knokler med studiet.
En dag, som så mange andre
dage, tager jeg afsted til studiet
med min spand kaffe og panodiler
mod hovedpinen. I første pause
spørger en af mine studiekammerater om jeg er okay, jeg svarer
ikke. Jeg prøvede at svare hende,
men fandt i stedet mig selv rystende og grædende og med en følelse
af, at intet var okay, men uden tid

til at blive hjemme i min seng, som
jeg havde så meget lyst til.
Efter denne og lignende episoder
søgte jeg hjælp hos min psykolog.
- Ja jeg har en psykolog. Folkeskolen er hård som ordblind og derfor
har man nogle gange brug for at
snakke med andre end de to gamle
hjemme i stuen.
Min psykolog sagde til mig, at
hun mente jeg havde fået stress.
Efter den besked tog jeg direkte
tilbage til skolen, for der var jo
undervisning.
Jeg kan huske, at jeg ikke forstod begrebet stress, jeg tænkte at
det bare var noget opreklameret
moderne bras, som jeg i hvert fald
ikke kunne have!
Månederne gik, hvor jeg jævnligt besøgte min psykolog til samtaler. December 2016 synes både

min læge og psykolog, at jeg burde
snakke med en psykiater. Psykiaterne konstaterede, at jeg også havde en depression. Jeg startede på
antidepressiv, og ville lige skrive
min bachelor opgave, inden jeg tog
et halvt år fri. Det var en tid, hvor
min familie, venner og kæreste
samledes om mig og støttede mig
og på trods af det, har jeg aldrig
følt mig så ensom og alene.
Grundet stress og depression var
min angst nu så voldsom, at jeg
ikke kunne sove alene i min seng,
når min kæreste havde natarbejde.
Jeg måtte kører hjem til min mor
og sove sammen med hende i hendes dobbeltseng for at have overtaget over angsten. Jeg sov mere eller
mindre hele tiden, bortset fra når
jeg spiste og besøgte det lille hus.
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I dag ved jeg selv, hvad jeg vil og
har lyst til. Jeg kan nu svare med
overbevisning på spørgsmål om,
hvad jeg har lyst til, for jeg er rent
faktisk klar over det nu. Jeg ville
ikke ønske for nogen, at de skal
opleve hverken stress, depression
eller angst, men nu vil jeg ikke
være oplevelsen og udviklingen
foruden. Jeg er blevet mig selv, jeg
stoler på mig selv og hviler i de
valg, jeg tager og det ønsker jeg
også for alle andre.
Jeg har stadig en hård hverdag
med mange krav, og jeg kan sommetider mærke nogle af symptomerne på stressen igen. Det er i
disse situationer, jeg er særlig glad
for de redskaber jeg har lært på
MBSR kurset. Da disse giver mig
mulighed for igen at komme i kontakt med min indre ro og styrke til
at kunne klare hverdagen.
Et liv som ordblind, især i folkeskolen, er for mange ikke en dans
på roser. Det er fyldt med nedture,
selvbebrejdelse, selvhad og kampe.
Kampe som mange af os vinder
hele tiden, men ikke uden det har

en pris. Det er disse kampe, der til
sidst fik sit tag i mig og jeg måtte
bukke mig og bede om hjælp. Jeg
måtte omfavne mit handicap og
begynde i højere grad at bruge de
hjælpemidler, som jeg har til rådighed. Jeg har også måtte justere forventningerne til mig selv. I stedet
for at satse på at læse hele pensummet nøjes jeg nu med at lære,
hvad kursusbeskrivelsen siger jeg
skal. Denne viden kan tilegnes ved
forelæsninger og youtube videoer
langt hen af vejen så jeg slipper for
at læse så meget. I starten føltes
det som et nederlag, men nu er jeg
glad for al den tid og energi jeg har
til andet end studiet.
Jeg troede min værste kamp var
ovre, da jeg endelig blev optaget
på dyrlægestudiet, men det skulle
vise sig, at kampen først lige er
begyndt. For mig er medaljen
at opfylde de drømme, jeg har,
men bagsiden er den mentale og
psykiske pris jeg betaler. Så længe
prisen ikke overstiger udbyttet, er
det hele kampen værd for mig. ■

Foto: Colourbox

Medicin, kyndige samtaler og
opbakning hjalp alt sammen og jeg
begyndte at være oppe mere end 4
timer i døgnet. Jeg begyndte samtidig at mærke et tidspres for der
var nu kun 4 måneder til jeg havde
planlagt at genoptage mine studier.
Jeg havde på ingen måde lyst til at
komme uden for husets fire vægge
og slet ikke til at skulle tage stilling til andre mennesker.
Jeg var desperat og valgte derfor
at melde mig til et 8 ugers MBSR
kursus, det står for mindfullness
baseret stress reduktion. Det er et
kursus, hvor man gennem meditation, yoga og bodyscan for hjælp
til at finde sig selv og begynde at
mærke sig selv. I de to måneder jeg
gik på kurset, fik jeg stille og roligt
mere energi og mere lyst til livet
og mit studie igen.
Jeg tror ikke kurset kunne have
hjulpet mig uden alt det arbejde jeg
havde udført hos min psykolog og
psykiater inden, men jeg er i dag
glad for de redskaber, jeg har fået,
nu når hverdagen er startet op igen.

Ordblindebladet 2 · 2018

21

Teenlejr 2018

Teenlejr 2018
Nu skal vi afsted igen!
Vi har glædet os hele året til, at vi igen kan invitere de dejlige teens i alderen 13-15 år til den kommende lejr.
Vi har planer om, at der både skal være noget fagligt indhold, hvilket der var ønske om sidste
år, og så selvfølgelig også noget sjov og ballede, så vi rigtig kan lære hinanden at kende. Vi glæder
os rigtig meget til at se eller gense jer og håber, at I vil være med til at gøre denne lejr til endnu et
fantastisk og hyggeligt arrangement.
Medbring:
• Fornuftigt fodtøj
• Evt. regntøj
• Film, hvis I har særlige ønsker
• Spil eller andet, der kunne være hyggeligt at lave sammen.
Tidspunkt: Fredag den 14. september kl. 17.00 – søndag den 16. september kl. 14.30
Sted: Flemløsehytten, Vinkelvej 5, 5620 Glamsbjerg
I gen i år vil vi meget gerne have lov til at dele jeres telefon nr. og adresser med dem, der skal med
så man evt. kan lave noget sammenkørsel. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger bliver delt,
bedes du oplyse om dette ved tilmelding.
Den tætteste busstation er 1,2 km fra hytten (Voldtofte st.). Derfor vil vi, afhængig af hvor mange der kommer med denne, kunne hente jer eller jeres baggage. Så hvis I er flere, end I kan være i
bilen, må I sammen gå turen fra busstationen til hytten.
Pris:
200 kr. i deltagergebyr. Derudover sørger I selv for transport til lejren + lommepenge.
Bemærk: Overnatning sker i værelser med flere køjer.
Tilmelding: Tilmelding er først til mølle og starter den 6. august kl. 12.00. Tilmelding sker via
mail til kontor@ordblind.org. Husk at oplyse: navn, alder, mail-adresse, telefonnummer, adresse,
allergier eller andre særlige hensyn. Skriv Teenlejr i emnefeltet. Seneste tilmelding er den 24.
august, men skynd dig, vi har kun et begrænset antal pladser.
OBS: Deltagelse kræver et familiemedlemskab i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
Ring på 3675 1088 eller skriv til kontor@ordblind.org, hvis du har spørgsmål til Teenlejren.
Nærmere info om weekenden og betalingsoplysninger følger efter tilmeldingsfristen.
Vi glæder os til at møde jer.
Med venlig hilsen
Tovholdergruppen for DU – Dysleksi Ungdom
Julie, Rikke, Rasmus, Emma og Mathilde
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Ungelejr 2018

Ungelejr

og generalforsamling 2018
Nu skal vi afsted igen!
Vi har glædet os hele året til, at vi igen kan invitere vores dejlige DU – Dysleksi Ungdom medlemmer (16-30 år) til endnu en fantastisk ungelejr.
På denne lejr har vi planer om, at der både skal være noget fagligt indhold, hvilket der var ønske
om sidste år, og så selvfølgelig også noget sjov og ballede, så vi rigtig kan lære hinanden at kende.
Vi glæder os rigtig meget til at se eller gense jer og håber, at I vil være med til at gøre denne lejr
til endnu et fantastisk og hyggeligt arrangement.
På ungelejren afholdes DU – Dysleksi Ungdoms generalforsamling. Generalforsamlingen holdes
om søndagen fra kl. 12.30-14.30.
Lejren er uden alkohol.
Medbring:
• Fornuftigt fodtøj
• Evt. regntøj
• Film, hvis I har særlige ønsker
• Spil eller andet, der kunne være hyggeligt at lave sammen.
Tidspunkt: Fredag den 9. november kl. 17.00 – søndag den 11. november kl. 14.30.
Sted: Danehofhytten, Kappendrupvej 25B, 5550 Langeskov (ved Odense).
Transport: Igen i år vil vi meget gerne have lov til at dele jeres telefon nr. og adresser med dem,
der skal med, så man evt. kan lave noget sammenkørsel. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger
bliver delt, bedes du oplyse om dette ved tilmelding.
Den tætteste busstation, Vesterskovvej, er 1,3 km fra hytten. Derfor vil vi, afhængig af hvor
mange der kommer med denne, kunne hente jer eller jeres baggage. Så hvis I er flere, end I kan
være i bilen, må I sammen gå turen fra busstationen til hytten.

Tilmelding: Tilmelding er først til mølle og starter den 6. august. Tilmelding sker via mail til
kontor@ordblind.org. Husk at oplyse: navn, alder, mail-adresse, telefonnummer, adresse, allergier eller andre særlige hensyn. Skriv Ungelejr i emnefeltet. Seneste tilmelding er den 20. oktober.
Tilmelding til Ungelejren er samtidig tilmelding til generalforsamlingen. Deltager du ikke, eller
deltager du kun i generalforsamlingen bedes dette oplyses.
OBS: Deltagelse kræver et DU-Dysleksi Ungdoms medlemskab at deltage i Ungelejren/
generalforsamlingen.
Ring på 3675 1088 eller skriv til kontor@ordblind.org, hvis du har spørgsmål
til Ungelejren.

Foto: Colourbox

Pris: Vi dækker kost og logi. Dog ikke transport og evt. lommepenge.

Vi glæder os til at møde jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for DU – Dysleksi Ungdom
Julie, Rikke, Rasmus, Emma og Mathilde
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Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende grunduddannelse (FGU)
Af Anders Bredsdorff
Medlem af politisk udvalg og
redaktionen
Der har i det sidste år været politiske forhandlinger om en ny uddannelse for 18-25 årige, som ikke er
startet på en ungdomsuddannelse
og ikke er i arbejde.
Den er nu kommet og har været
til høring, hvor Ordblindeforeningen sammen med de andre organisationer i DH har afgivet høringssvar.

Jeg vil i dette indlæg skrive lidt
om loven og dens konsekvenser set
ud fra min synsvinkel.
Med så stort et lovforslag, så vil
det gribe ind i en del andre love, så
hele høringen bestod af tre forslag
foruden lov om FGU.
Det drejer sig om den kommunale indsats for unge under 25.
Det drejer sig om institutioner for
FGU. Sidst, men ikke mindst, drejer det sig om forslag til ændring af
forskellige love og om ophævelse
af love fra forskellige ministerier.
I beskrivelsen af uddannelsen står
der:
“Den forberedende grunduddannelse bestå af tre uddannelsesspor
– almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og
erhvervsgrunduddannelse
– som hver indeholder et basisniveau og op til tre efterfølgende
undervisningsniveauer. I uddannelsen vil endvidere kunne
indgå valgfag, kombinationsforløb, erhvervstræning og
virksomhedspraktik.
I overensstemmelse med den
politiske aftale vil forberedende
grunduddannelse erstatte produktionsskoletilbud, kombineret
ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Derudover
vil almen voksenuddannelse og
forberedende voksenundervisning
blive integreret i forberedende
grunduddannelse for personer i
målgruppen.”
Som det fremgår af ovenstående
skal FGU erstatte nogle nuværende
uddannelsessteder for unge og der
skal integreres noget af voksenundervisningen.

Foto: Colourbox
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Hvem er det så det kan få denne
grundlæggende uddannelse? I
loven står der:

“§ 4. Personer, som ved uddannelsens påbegyndelse ikke er fyldt
25 år, er berettiget til optagelse på
forberedende grunduddannelse,
hvis den pågældende
1) af kommunalbestyrelsen i sin
bopælskommune er vurderet til
at være i målgruppen for og til
at kunne profitere af uddannelsen, jf. lov om kommunal indsats
for unge under 25 år,
2) ikke omfattet af undervisningspligten i henhold til
folkeskoleloven,
3) ikke er optaget på eller har ikke
gennemført en ungdomsuddannelse og
4) ikke er i beskæftigelse i mere
end 18 timer pr. uge
(halvtidsbeskæftigelse).”
Det er altså den kommunale indsats og vurdering, der er afgørende
for om man kan komme på FGU
og det er der ikke så meget nyt i,
men man skal stadig være opmærksom på, at det er kommunen,
der skal betale en del af uddannelsen.
Da vi skulle lave høringssvar,
koncentrerede vi os om ordblindeundervisningen blev forringet i
forhold til de gældende tilbud, og
hvilke kvalifikationer de studerende får. Efter en gennemgang
af lovforslaget, har det vist sig, at
man fra ministeriets side har været
meget opmærksom på ordblinde
og andre studerende med læsevanskeligheder. Flere steder i loven
er specielt ordblinde nævnt, og så
vidt jeg kan tolke, er der i nogle af
forslagene tilmed en forbedring,
idet man har undersøgt, hvorledes
det foregår i øjeblikket på bl.a.
VUC.
Der er også mulighed for at kvalificere sig til at fortsætte på andre
uddannelser.

Teologistuderende: Hvorfor blev det først opdaget, at jeg er ordblind på universitetet?

Vi har derfor skrevet følgende
høringssvar, som blev sendt til
DH, der lavede et fælles svar fra
handicaporganisationerne.

Høringssvar:

Vi har i foreningen kigget på de
fire lovforslag.
Vi har koncentreret os om
forslag til lov om forberedende
grunduddannelse. Vi har især kigget på, om der er sket ændringer
med hensyn til de tilbud, der gives
til ordblinde og om den ordblindeundervisning, som indtil dato har
været under de love, der nu sammenlægges, er blevet forringet.
Vi konstaterer med tilfredshed at tilbuddene og omtalen af
ordblindeundervisningen i lovforslaget ikke er forringet i forhold til
det, der er i dag.
Desuden ser det ud til, at der
skal være øget opmærksomhed på,
at teste eleverne for at kunne give
det rigtige tilbud.
Det andet vi kiggede på var, om
de muligheder, der er i forslaget
for at få kompetencer til videreuddannelse. Det ser ud til, at både
med hensyn til erhvervsuddannelserne og med hensyn til gymnasiale uddannelser er der mulighed
for at erhverve sig de nødvendige
kompetencer.
Vi har kun betænkeligheder
med hensyn til finansieringen af
de forskellige tilbud. Vi er ikke
trygge ved, at det er kommunerne,
der skal finansiere de enkelte ekstra tilbud. Det er jo en sag, der hele
tiden har været til debat under forhandlingerne, så det er ikke nyt.
Som det fremgår af høringssvaret, har vi nogle betænkeligheder ved finansieringen af de ekstra
tilbud, som de studerende kan få.
Det er nemlig kommunen, der skal
bevilge pengene til ekstra indsatser, som et led i den kommunale
indsats for unge under 25 år.
Vi har i foreningen lavet nogle
uddrag, der specielt handler om
ordblinde. Disse kan man få ved at
henvende sig på kontoret.
■

Teologistuderende: Hvorfor
blev det først opdaget, at jeg
er ordblind på universitetet?
turde åbne mine øjne. Min lillesøster i 9. klasse har altid haft svært
ved både læsning og skrivning.
Lærerne gav hende samme opsang
som mig, men efter utallige frustrationer bankede mine forældre
nu endnu hårdere i bordet. De ville
have hende testet.

Af Line Sort

Kilde: Politiken d. 3.3.2018
Folkeskolen mangler viden og ressourcer til at hjælpe børn med
udtalte læse- og skrivevanskeligheder.
Bogstaverne bytter plads, jeg
ser ord, der ikke eksisterer, og kan
knap huske det, mine øjne netop
har set. Sådan har det altid været.
Alligevel var det først på universitetet, at jeg blev konstateret ordblind.
“Så er det nok alligevel ikke så
slemt,ˮ tænker du sikkert. Men
sandheden er den, at jeg gennem
folkeskolen, gymnasietiden og mit
første semester utallige gange har
grædt min selvtillid ud i troen på,
at jeg var dum.
Der var aldrig en lærer, der
havde tid til at sætte sig ind i mine
kampe. I folkeskolen lød rådet
blot: “Du skal bare hjem og læse
flere bøger.ˮ I gymnasiet blev mine
genetiske hekserier anset som
sjuskefejl, der bare skulle øves
væk. Og på universitetet blev mine
vanskeligheder mødt med en forargelse over, at det ikke var blevet
opdaget noget før. Og hvorfor blev
jeg egentlig ikke opdaget før? Det
undrer jeg mig tit over.
Historien går flere måneder
tilbage. Var min søster ikke blevet
opdaget, havde jeg aldrig selv

Folkeskolen mangler
viden

Testen afviste kategorisk, at min
søster skulle være ordblind. Skolen
undlod blot at fortælle, at de havde
givet hende en 3. klasses test i håbet
om, at de kunne spare de penge,
som endnu en ordblind elev koster.
Efter utallige nyttesløse bortforklaringer af deres mageløse fejl
fandt de alligevel ressourcer til en
ny test. Ordblindheden var slet ikke
til at tage fejl af. Desværre tilgodeser skolens økonomi ikke ordblinde
– og andre diagnosebørn i almindelighed, bevares. Mængden af støtte,
min søster kan få, er derfor mindre
end hendes faglige selvtillid. Og
den er der ikke meget af.
Der er ingen tvivl. Folkeskolen
mangler viden og ressourcer til at
hjælpe udtalte læse- og skrivevanskeligheder. Det er ikke lærerne,
men et helt skolesystem, der svigter. Et system, der svigter lærernes
muligheder for at hjælpe eleverne.
Et system, der svigter børnene
og fratager dem troen på, at de er
gode nok.
Derfor beder jeg på vegne af alle
landets ordblinde og de mange, der
endnu ikke er blevet opdaget: Prioritér ordentlige vilkår til lærerne.
Hvis ikke de har tid til eleverne,
bliver børnene aldrig set. Et systematisk svigt uden lige. En dygtig
lærer er det ordblinde barns bedste
håb.
■
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Hvordan tilgodeser vi ordblinde
unge i ungdomsuddannelserne?
“At læse, det er ligesom
at have en lommeregner
i hovedet. Man bliver
bedre og bedre. Men når
man ikke er så god til
det, så er det lige som
at have et stykke papir i
hovedet.”
Af Helle Bundgaard Svendsen,
Ph.d. og lektor i dansk på Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum,
VIA University College
Kilde: MV-Nordic – Focus
Sådan forklarede en ordblind elev i
4. klasse mig, hvordan han oplevede at læse. Det er næppe muligt
at finde en bedre forklaring på,
hvordan det føles at være ordblind.
Samtidig finder man nok heller ikke
en meget bedre argumentation for,
at ordblinde elever skal have lov at
bruge “lommeregner”, dvs. læseog skriveteknologi, til læsning og
skrivning – netop fordi de ikke har
“en lommeregner i hovedet”.

LST i stedet for
hjælpemidler

Vi har tidligere brugt (og bruger
stadig) begrebet it-hjælpemidler om
de programmer og funktioner, ordblinde kan anvende til at kompensere deres læsning og skrivning. I
artiklen her anvender jeg i stedet
begrebet læse- og skriveteknologi (LST) (Arendal, Kongskov &
Svendsen, 2016). Det gør jeg, fordi
jeg ikke mener, at “hjælpemidler”
er helt tidssvarende. For mig at
se, så er læse- og skriveteknologi
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Helle Bundgaard Svendsen og hendes
elev, Katja

noget, vi alle bruger. Læse- og
skriveteknologi er ikke et særligt hjælpemiddel, men en række
funktioner, der kan støtte læsning
og skrivning. Ordblinde elever har
brug for at anvende andre, eller
måske snarere flere, funktioner end
elever, der ikke er ordblinde. De
grundlæggende LST-funktioner
er de funktioner, der er udviklet
til ordblinde. Det er oplæsningsfunktionen, ordforslagsfunktionen,
talegenkendelsesfunktionen og
OCR-behandling. Men der findes
desuden en række funktioner, der
er almen stilladserende, som vi alle
anvender, og som ordblinde kan
have stor glæde af at anvende også.
Det er f.eks. stavekontrol, søgefunktion og oversætterfunktionen.

Sværere tekster kræver
nye strategier

Når vi vejleder ordblinde elever
på ungdomsuddannelserne, giver
det derfor mening at have fokus på
funktioner frem for programmer.
Man kan som lærer og læsevejleder
undersøge, hvilke vanskeligheder
eleven støder ind i under læsning
og skrivning, og dernæst hjælpe
eleven med at anvende LST-funktioner, der kan stilladsere dem. På

ungdomsuddannelserne møder
eleverne nogle gange “muren”. De
har klaret sig i grundskolen, men på
ungdomsuddannelsen øges mængden af læsestof, ligesom teksternes
sværhedsgrad øges markant. Det
betyder, at elever, der tidligere har
klaret at leve op til kravene til læsning og skrivning, pludselig ikke
længere kan følge med. De får derfor brug for at udvikle nye læse- og
skrivestrategier med brug af LST.
Lærerens og/eller læsevejlederens
vejledning kan altså med fordel
have fokus på: 1) hvilke funktioner
kan støtte eleven, 2) hvilke LSTstrategier kan eleven have glæde
af at udvikle. LST-strategier er de
læse- og skrivestrategier, man baserer på anvendelsen af LST.

LST på HF i Nørre Nissum
På HF i Nørre Nissum har vi stort
fokus på at understøtte LST. Det
skyldes, at vi ønsker at skabe et
inkluderende uddannelsesmiljø
for gruppen af ordblinde elever.
Vi ønsker gennem organisatoriske støttestrukturer at sikre, at de
ordblinde elever, der allerede er
maksimalt udfordrede i skolesammenhæng, ikke også skal kæmpe
en ensom kamp med LST, der ikke
virker, uforstående lærere, eller
f.eks. for at få særlige vilkår til
eksamen. Alt dette skal de ikke
selv sørge for, det tager vi hånd om
som uddannelsessted.

VI HAR DISSE TRE
FOKUSOMRÅDER:

1. Skolen skal støtte op
Skolen skal sikre en organisation,
der støtter op om de ordblindes
brug af LST. I Nørre Nissum
har vi ansat en koordinator, som

Hvordan tilgodeser vi ordblinde unge i ungdomsuddannelserne?

sikrer, at de ordblinde elever har
de rammer, de har brug for. Fx at
de har programmer til rådighed, at
de har særlige vilkår til eksamen,
og at der er en at gå til, hvis der er
noget, der ikke fungerer i uddannelsen. Koordinatoren samarbejder
med bibliotek, kontor, it, lærere, ledelse og læsevejleder, og fungerer
som tovholder i samarbejdet.
2. Lærerne skal have viden
Man skal sikre sig, at lærerne
kender til LST og ved, hvordan de
kan inddrage det i undervisningen
eller som minimum tage hensyn
til elevernes brug af det i den
almene undervisning. I Nørre Nissum sikrer vi det gennem at have
en ekspert i ordblindhed og LST
i huset, som også fungerer som
læsevejleder. Hendes opgave er at
vejlede kolleger til “pausemøder”,
men også holde oplæg for lærergruppen. Hun sparrer desuden med
koordinatoren og med ledelsen, når
der er behov for det. Særligt fokus
er på at sikre vidensflow om ordblindhed og LST ind i organisationen samt at sikre, at de ordblinde

elever tager uddannelse på lige
vilkår med resten af eleverne. Det
betyder, at der er fokus på såvel
konkret viden om ordblindhed og
LST, men også på at skabe et fælles værdisæt i personalegruppen,
hvor læsning og skrivning med
LST anses som ligeværdigt med
læsning og skrivning uden LST,
og hvor ordblindhed ses som både
en begrænsning og en ressource i
skolesammenhæng.

blandt eleverne, til at vise mindre erfarne elever gode tips og
tricks. Det gør vi blandt andet med
udgangspunkt i en af de centrale
pointer i min ph.d.-afhandling,
nemlig at der er et gab imellem den
læsende lærer og den ikke-læsende
elev, og at dette gab kan imødegås
didaktisk gennem at lade elever og
lærere, samt eleverne selv samarbejde om at udvikle nye LST-strategier, der kan støtte deres læse- og
skriveudvikling. (Svendsen, 2017 ).

3. Eleverne skal udvikle
Fakta:
LST-strategier
I ph.d.-projektet “TeknologiSidst men ikke mindst skal man
baseret læsning og skrivning i
være opmærksom på, at de ordblinfolkeskolen” Velkommen
(Svendsen, 2016)
de elever får støtte til at udvikle
til ORD1
fandt Helle Bundgaard Svendderes LST-strategier. Hvis eleverne
sen tre didaktiske
af
ikke tidligere har haft LST fra SPS,
- Enaspekter
konference
om ordblin
betydning forog
undervisningen
så søger vi it-instruktionstimer
andre læsevanskelighed
af ordblinde elever. Her i artikhjem, sådan at eleven kan få indilen sætter hun fokus på den ene
viduel vejledning i at anvende LST.
af dem – LST. De anbefalede
Desuden arrangerer
vi workshops, til ORD18
Velkommen
tiltag eksemplificeres
genhvor de ordblinde elever lærer af
er for
fagpersoner, som arbejder med pe
nem praksiseksempler
fra HF i
hinanden. De organiseres
sådan, om ordblindhed
læsevanskeligheder.
Konferencen retter
- En konference
ungdomsuddannelser,
videregående ud
Nørre
Nissum,
som
siden
2006
at eleverne får og
mulighed
for
at
vise
andre læsevanskeligheder
har tilbudt et hf-forløb med særhinanden, hvordan de bruger LST
en konference med oplæg om den ny
ligt tilrettelagte for er
ordblinde.■
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er for fagpersoner, som arbejder med personer med ordblindhed eller andre
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en konference med oplæg om den nyeste forskning og workshops med
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Ny undersøgelse: Brug af it i den første læse- og staveundervisning har ikke effekt på elevernes færdigheder

Ny undersøgelse:
Brug af it i den første læse- og staveundervisning har ikke effekt på elevernes færdigheder

Ny undersøgelse viser, at det
hverken har positiv eller negativ
effekt på elevernes læse-, stave- og
sprogfærdigheder at bruge it i den
første læse- og staveundervisning.
It kan dog styrke elevernes motivation til at læse og skrive.
Elever, som anvender it, når de
skal lære at læse og stave, opfatter
sig i højere grad som gode læsere
end elever, som ikke bruger it i
undervisningen. De er dog ikke
bedre læsere. Til gengæld har de
elever, som bruger it, når de skal
lære at læse og stave, øget motivation for læsning og stavning end
elever, hvor it ikke fylder i undervisningen. Motivationen spiller
dog ikke en rolle i deres reelle
læse-, stave- og sprogfærdigheder.
Det viser en ny undersøgelse fra
projektet ‘Brug af it i den første
læse- og staveundervisning’.
“Nogle steder fylder begejstringen over teknologien måske for
meget i forhold til fokus på, hvor
teknologi rent faktisk kan bidrage
til en bedre undervisning. Vi skal
ikke have teknologi for teknologiens skyld, når elever skal lære at
læse, men fordi det giver didaktisk
mening. Derfor er det godt med
konkret viden på området, så vi
kan indrette undervisningen efter
det,” siger undervisningsminister
Merete Riisager.
Projektet sammenligner effekten af at bruge it i undervisningen
med særligt fokus på it i den første
læse- og staveundervisning. Overordnet set lyder konklusionen, at
it i læse- og staveundervisningen
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hverken har en positiv eller negativ effekt på elevernes læse-,
stave- og sprogfærdigheder. Det
gælder både for elever med svage
sproglige forudsætninger såvel
som stærke. Eleverne i it-gruppen
var dog gladere for at arbejde med
læsning og skrivning i alle tre
skoleår, projektet varede. Blandt de
elever, som havde svage sproglige
forudsætninger, var der derimod
ikke forskel på læse- og skrivelyst afhængigt af, om eleverne
brugte it eller ej. På trods af at der
ikke var forskel på de to gruppers
læsefærdigheder, vurderede elever
i it-gruppen med svage sproglige
forudsætninger deres læsefærdigheder som signifikant bedre end
eleverne i kontrolgruppen, som
havde svage sproglige forudsætninger. Det kan betyde, at brug af
it kan bidrage til, at svage læsere
fik en mere positiv opfattelse af
egne færdigheder, end der reelt var
basis for.
■

Fakta

• Projekt ‘Brug af it i den første
læse- og staveundervisning’
er gennemført af Afdeling for
Fagdidaktik, DPU, Aarhus
Universitet.
• Projektet er en langtidsundersøgelse af 522 elever fra 22
klasser i fem kommuner. Eleverne er fulgt med halvårlige
test fra slutningen af børnehaveklassen til slutningen af 3.
klasse. I it-gruppen indgik 13
klasser, og i kontrolgruppen
indgik 9 klasser. Elevernes
læselyst og læsevaner er årligt
afdækket med spørgeskema,
ligesom elevernes dansklærere har besvaret årlige spørgeskemaer om planlægning og
gennemførelse af klassernes
læse- og staveundervisning.
Klassernes brug af oplæsningsstøtte og ordforslagsprogram i læse- og staveundervisningen blev afdækket ved
hjælp af undervisningsobservationer og dansklærernes
logbøger og spørgeskemaer.
• Undersøgelsen er finansieret
af Aarhus Universitet og midler fra satspuljeaftalen 2012.

Foto: Colourbox

Undervisningsministeriet
08.03.2017

Find fem fejl!

Find fem fejl!
Herunder ser du to næsten ens billeder men det nederste er lidt anderledes.

Kan du mon
finde de 5 fejl?

Tegning af Ivan L. Kristensen

Det gælder bare om
at komme i gang med
at lede!
Har du lyst til at være
med i konkurrencen
om at vinde “2 biograf
billetter med sodavand
og popcornˮ, så send
svaret samt dit medlemsnummer til kontor@ordblind.org senest den 1.
august 2018, så trækker
vi lod blandt de rigtige
svar, og du kan blive den
heldige vinder ☺
Vinderen af find 5 fejl i
blad 1-2018 er medlemsnummer 8000426 –
Lise Larsen – tillykke!

Fejlene fra sidste nummer
1. Ordblindelogoets bog er grå på begge sider
2. F
 løjten som lokomotivføreren (Mogens) trækker i, har ikke noget håndtag for enden af snoren
3. Der mangler et brev i Bubbers badekar
4. Snoren og skinnerne mellem lokomotivet og kulvognen med Christian mangler
5. Bubbers telefon mangler spiralledningen
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Nyt fra ordblindeforeningens forældrerådgivning

Nyt fra ordblindeforeningens
forældrerådgivning
Af Karen Hojer Bangert
Velkommen til de i alt 23 nye
frivillige rådgivere, som i marts
2018 var på grundkursus i
forældrerådgivning. Karl-Åge
Andreassen, tidligere skoleleder
fra Ordblindeinstituttet, har
tilbragt en hel weekend sammen
med os og fyldt vores hjerner
med masser af nyttig viden om
muligheder, vilkår og lovgivning for ordblinde i grundskolen. Ligeledes er de nye rådgivere blevet introduceret til, hvad
det vil sige at være rådgiver og
bisidder i ordblindeforeningen.

Tak til alle nye og eksisterende rådgivere og bisiddere, fordi
I vil dele jeres viden med foreningens medlemmer og fordi
I har lyst til at være sparringspartnere for andre forældre.
Foreningen har nu ca. 60 forældrerådgivere, som via tilknytning til lokalkredsene, er fordelt
over hele landet. Medlemmer
af foreningen har mulighed for
at tage direkte kontakt til vores
rådgivere og derved få sparring
og vejledning om ordblindhed
i grundskolen. Læs mere om
vores rådgiverkorps på side 10 i
blad 1. marts 2018.
■

Nyt fra Bornholm
Der blev holdt en gratis temaaften for forældre til ordblinde børn den 18. april 2018
På AOF centret i Rønne blev der holdt et
møde for forældre til ordblinde børn i samarbejde med AOF, Kommunikationscentret og
Ordblindeforeningen. Der blev vist hjælpemidler til pc, smartphone og iPad. Formanden
for Ordblindeforeningen Tom West på Bornholm fortalte om sit lange liv som ordblind, og
hvad man kan gøre ved det. Han blev inviteret
ud til to steder for at fortælle sin historie. ■
Hilsen Tom West
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Klummen

Klummen
Klumme skrevet af
Lene Baasch
Som det nyeste
medlem af bladudvalget, må jeg jo se
at komme ind i kampen, hvad kan jeg
mon bidrage med?
Skrive en klumme, jo da, det må jeg
prøve. Præcis hvad er en klumme, jeg
googler det.
En klumme er en fast tilbagevendende gerne humoristisk kommentar, ofte
skrevet af den samme.
Jeg må bare i gang, dette blad udkommer jo lige før vores sommerferie.
Ferie ferie ferie.
Slap nu aʼ, du har fri og syng en glad
melodi.
Op mod solen ler vi. Den vil skinne,
til ferien er forbi. Håber vi.
Ferie gælder bare ikke i uge 30 for et
par håndfulde hjælpere på vores tilbagevendende begivenhed, feriekoloni.
Vi planlægger, tilrettelægger, laver
opvaskerhold, fordeler værelser, laver
bål, spiller, tegner, skræller kartofler.
Laver mad til rundt regnet 100 personer til hvert måltid.
Nok mad får vi ved, at vi bruger 450
rundstykker, 80-100 kg frugt og grønt
15 poser kaffe,10 kg pasta, 20 l mælk,
12 l piskefløde, pålæg, smør, rugbrød
og meget meget mere.
Vi er mange, der har været med fra
starten.
Tror jeg i snit sover 4 timer hver nat,
sidst på ugen er vi så overtrætte og
tunge bagi, at vi knapt kan rejse os fra
vores stol.
Det er sjovt, givende og dejligt at
møde så mange glade og taknemmelige medlemmer. Og pyt, når vi har
sovet ud i uge 31, er vi klar til endnu en
uge om et år.
God sommer til jer alle derude og på
gensyn.
■
Klummen er udtryk for fortatterens egen
holdning
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Bestyrelsen og lokale formænd

Udvalg

Bestyrelsen
Formand
Mogens Schmidt
Bygvænget 39, 6040 Egtved
Tlf. 29 41 32 33
E-mail: mogens@ordblind.org

Bladudvalg/redaktion
Mogens Schmidt (ansvarshavende redaktør)
Nina Lundberg Dohm (sekretær)
Anders Bredsdorff
Tom West
Birte Jensen
Per Jensen
Anne-Marie Sørensen

Næstformand og repræsentant
for det nordiske samarbejde
Maj Mortensen
Kollensøvej 18, 3550 Slangerup
Tlf. 53 25 25 65
E-mail: maj.ordblind@hotmail.dk
Næstformand
Christian Bock
Sundkobbel 40, 6300 Gråsten
Tlf. 28 77 06 40
E-mail: cb@cbock.dk
Bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen
Industrivej 1, 9640 Farsø
Tlf. 23 40 36 99
E-mail: sn.farsoetaxi@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Carsten Hansen
Skolegade 5, Kliplev, 6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 77 24
E-mail: hansen-kliplev@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Kirsten Weile
Emil Bojsens gade 10, 8700 Horsens
Tlf. 75 68 80 90 / Mobil 21 70 55 04
E-mail: kirsten.weile@vrigsted-efterskole.dk

Lokale formænd
Bornholm – Formand
Tom West
Sølunden 4, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 00 07
E-mail: tom.west.bornholm@mail.dk
Sydsjælland – kontaktperson
Finn Saxe Nielsen
Tlf. 41 16 54 84
E-mail: fsni@vet.dtu.dk
Fyn – Formand
Lene Baasch
Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup
Tlf. 26 73 16 87
E-mail: lenerbj@hotmail.com
Nordsjælland – Formand
Janne Sabroe
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 26 84 18 96
E-mail: Janne@sabroedk.dk
Vestsjælland – kontaktperson
Anette Rudbeck
Enighedsvej 5, 4300 Holbæk
E-mail: anetterudbeck@gmail.com
Midtsjælland – Formand
Susanne Thorsager
Stærevænget 4, 4622 Havdrup
Tlf. 51 32 76 12
E-mail: susch.thorsager@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Rikke Madsen
Rønnebærkæret 26, 2670 Greve
Tlf. 21 47 87 27
E-mail: rikke.m@dsen.net

Storkøbenhavn – Formand
Birte Jensen
Toftegårdsplads 10, 2 tv., 2500 Valby
Tlf. 31 34 00 28
E-mail: ordblind.kbh@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Julie Riisby Mortensen
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
E-mail: angel.julie.92@gmail.com

Sydjylland – Kontaktperson
Vibeke S. Hansen
Klovtoftvej 11, Jels, 6630 Rødding
Tlf. 74 55 2694
E-mail: vibekesusgaard@gmail.com

1. Suppleant
Karina Christensen
Ellipsen 46, 7000 Fredericia
Tlf.: 40 41 03 98
E-mail: kchr0272@gmail.com
2. Suppleant
Janne Sabroe
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 26 84 18 96
Mail: janne@sabroedk.dk
Ungeafdeling
DU – Dysleksi Ungdom
Formand
Julie Riisby Mortensen
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
Mail: angel.julie.92@gmail.com

Østjylland – Formand
Lena Utoft
St.St.Blichersvej 84, 8210 Århus V
Tlf.: 86 25 53 90
E-mail: lu@ordblind.com
Nordjylland – Formand
Svend Jensen
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø
Tlf. 21 77 42 42
E-mail: Sj.ordblind@gmail.com
Viborg – Kontaktperson
Maja Holmgaard
Iglsøvej 4, 7850 Stoholm Jyll.
Tlf. 30 66 02 95
E-mail: maja.m.holmgaard@gmail.com

Politisk udvalg
Janne Sabroe, formand for udvalget
Erik K. Rasmussen
Charlotte Rafn
Anders Bredsdorff
Birte Jensen
Mogens Schmidt
Christian Bock
Mette Elsig
Hans Christian Andersen
Arbejdsmarkedsudvalg
Erik K. Rasmussen, formand for udvalget
Mogens Schmidt
Kaj Andersen
Christian Bock
Susanne Thorsager
Carsten Hansen
Svend Jensen
Gitte Nielsen
Birte Jensen
Feriekoloniudvalg
Lene Baasch, formand for udvalget
Birte Jensen
Per Jensen
Maj Mortensen
Christian Bock
Ungelejr udvalg
Julie Riisby, formand for udvalget
Emma Sabroe
Rikke Riisby

Sekretariatet

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 36 75 10 88, kontor@ordblind.org,
www.ordblindeforeningen.dk
Telefontider er man-tirsdag og torsfredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl.
12.30-15.00. Der er lukket om onsdagen.
Du kan også skrive til os på mail eller
via kontakt-knappen på hjemmesiden
Er du medlem og har brug for rådgivning/bisidder, kan du på vores hjemmeside klikke på danmarkskortet, hvor du
bor, og derefter klikke på »rådgiver- og
bisidderkorps«. Det kræver et medlemskab at kunne få udvidet rådgivning.
Ordblindebladet 2 · 2018
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Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Deltag i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Awareness konkurrencen
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Det danske sprog med dets finurligheder kan være en udfordring for mange. Vores sprog er
ikke altid lige til, og der skal ikke meget til, før en sætning kan komme helt på afveje – især når
man er ordblind. Foreningen vil gerne udbrede viden om ordblindhed og de udfordringer, der
kommer med det. Ved at skabe awareness med små tekster, trykt på postkort og krus, skrevet
af ordblinde, ønsker vi at fremme en samfundsmæssig dialog omkring dét at være ordblind.
Derfor udlodder vi en konkurrence, hvor ordblindes stavefejl er i fokus og der er forskellige
flotte præmier på spil.

Sådan deltager du:
Indsend en kort tekst skrevet af en ordblind. Såfremt man ikke selv har skrevet teksten, skal man have tilladelse af den
ordblinde forfatter. Et forslag til en tekst kan være:
Vi fik brev fra avocadoen i dag
(Henrik 41 år)

Jeg er ansat i den offentlige sekter
(Mette 27 år)

Tror du at jeg er ordblid mor?
(Oliva 10 år)

Vinderteksterne vil herefter blive trykt på foreningens kopper og postkort, som vil blive solgt rundt omkring i landet, fra
uge 40, 2018. Al overskuddet går ubeskåret til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
Ved at deltage i konkurrencen kan du vinde:
1. præmie: E
 t ophold til Ordblindeforenings feriekoloni 2019 for 2 voksne og 2 børn
2. præmie: F
 oreningens 75-årig jubilæumsplakat, skab af kunsterne Ken Denning og Mads Heindorf
3. præmie: E
 t sæt krus med alle 3 vinderkrus og postkort
Hvis du er den heldige vinder, bliver du kontaktet direkte på telefon, og får tilsendt din præmie. Der udtrækkes hele 3
vindere i konkurrencen.
Teksten sendes inden den 1. august 2018, til Ordblindeforeningens mail: Kontor@ordblind.org – skriv: Awareness
Konkurrencen i emnefeltet. De 3 vindere vil udover præmien modtage et krus med deres vindertekst.
Husk at skriv dit navn, adresse, telefonnummer og hvem som har skrevet teksten i mailen.

Sammen skaber vi AWARENESS om ordblindhed
Konkurrencebetingelser
Konkurrencen udbydes af Ordblindeforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Du skal være 18 år for at deltage. Vinderne får personligt besked
igennem et telefonopkald. Udtrækningen og kontakt til vinder sker efter konkurrencen udløb d. 1. august 2018.
Præmierne kan ikke returneres eller ombyttes til kontanter eller andre varer. Der udtrækkes op til flere vindere af konkurrencen, og du vil ikke få besked,
hvis du ikke vinder. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Vinderne modtager deres præmie i løbet af i uge 40 2018 eller derefter. Ordblindeforeningen påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencebetingelserne.
Foreningen vil muligvis kontakte konkurrencedeltage efterfølgende, med henblik på at skabe flere midler til foreningens arbejde. Foreningen respekterer
altid ønsket om ikke at blive kontaktet. Har du spørgsmål, kan du ringe til os på tlf. 36751088 eller sende en mail på kontor@ordblind.org.

