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HUSK!

Sidste frist for indlevering af
indlæg til Ordblindebladet 2007
er:
1. oktober
Ordblindebladet modtager gerne
indlæg for 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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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Hen over sommeren har aviserne belyst, hvor katastrofalt
det står til med specialundervisningen af ordblinde elever
i folkeskolen. Det, der kendetegner debatten, er den
mangelfulde rådgivning og vejledning til forældre med
ordblinde børn. I fagforbundet 3F har man åbnet et
debatforum, hvor voksne med læse-skrivevanskeligheder
kan henvende sig. I 3F erfarer man, at det ikke kun er de
voksne, der har behov for råd og vejledning, men i udtalt
grad er det forældre til børn med ordblindevanskeligheder,
der henvender sig. Dette viser, at kommunerne ikke
formår, at vejlede og etablere relevante specialundervisningstilbud til de ordblinde børn.
Ordblindeforeningen har gentagne gange opfordret
undervisningsminister Bertel Haarder til at udforme en
fagbeskrivelse, der pålægger kommunerne at gennemføre
ordblindeundervisning, hvor fagindhold, metoder, omfang
og tilrettelæggelse er beskrevet.
Vi ved fra Ordblindeinstituttet i Ballerup, hvordan det
skal gøres. Så det er ikke vanskeligt, at beskrive.
Grunden til, at det er nødvendigt med en central
beskrivelse, er, at kommunerne ikke retter sig efter
ministerens anvisninger. Debatten viser også meget
tydeligt, at både fagfolk og skolepolitikere frasiger
sig undervisningsopgaven af ordblinde elever.
Børne- og Ungdomsborgmesteren i Københavns
Kommune, Bo Asmus Kjeldgaard, udtalte i
forsommeren, at kommunen ikke havde penge
til at varetage undervisningen af ordblinde
elever. Formanden for Danmarks Skolelederforening Erik Lorenzen fortæller til pressen:
»Vi kan ikke selv præstere undervisning for børn med
så massive behov, som dem vi har set ved de to første
retssager«.
Ordblindeforeningen oplever, at man trækker sig fra
den undervisningsforpligtelse, som loven tilkendegiver,
skal udføres. Det er et kæmpesvigt af de børn, som har
ordblindevanskeligheder og som med en målrettet
specialundervisning kan komme til at læse og skrive på
trods af ordblindevanskelighederne. Det er urimeligt, at
disse mange børn skal svigtes, fordi politikere og fagfolk
vender ryggen til.

Plan B for de ordblinde unge bliver afvist af kommunerne

PlanB
Af Christine Kilsmark
Marketingsansvarlig, Brande Højskole

for de ordblinde
unge bliver afvist
af kommunerne
Kan de unge i dag gå ud af folkeskolen uden at
kunne læse og skrive? Det kan de desværre!
Men de har IKKE kompetencerne til at gennemføre
en ungdomsuddannelse bagefter eller til at klare
sig på arbejdsmarkedet!

De unge falder igennem
systemet
Brande Højskole har set utallige
eksempler på unge med ordblindhed, koncentrationsbesvær
eller samværsproblemer, hvis
behov og mangler er blevet
overset i det kommunale skolesystem. Med konventionelle
læringsprocesser, der generelt
bygger på envejskommunikation og høje klassekvotienter, er
der ikke noget at sige til, at de
falder igennem systemet. Disse
unge skal lynhurtigt gennem en
opkvalificering både fagligt og
personligt, så de kan få adgang
til den uddannelse og det liv, de
har krav på. Med de rette
læringsforudsætninger kommer
de langt.

Plan B fører til
uddannelse og job
Programmet »Plan B« på TV2
har fulgt en gruppe læsesvage
skoleelever gennem et 3-ugers
læse- og skrivekursus. »Plan B«
gav eksempler på brug af de

nyeste og mest kreative læringsmetoder. Metoder, der desværre
ikke bruges ret mange steder i
dag.
Brande Højskole har en Plan
B for disse unge, som er
målrettet erhvervsuddannelserne og erhvervslivet. Metoden
har vist sig at give stor effekt,
idet omkring 90% af vores elever går videre til uddannelse og
job. Vi har årelang erfaring i
undervisning af elever med
læsevanskeligheder og koncentrationsbesvær, og vores
alsidige undervisning giver de
unge det nødvendige kompetenceløft, de har brug for.
Mange af vores elever har
oplevet at starte på en uddannelse eller komme ud i arbejde,
men de klarer ikke skolen eller
jobbet ret længe og vender hurtigt tilbage til kontanthjælpssystemet. Brande Højskole har en
effektiv læringsplan, der løfter
disse unge ud af kontanthjælpssystemet og giver dem de faglige, personlige og sociale kom-

Christine Kilsmark

petencer til at gennemføre
uddannelsen og beholde jobbet.
De unge får en chance til, og
kommunerne sparer penge på
lang sigt.

Kommunerne afviser
Plan B
Det er et tilbud, som kommunerne ikke burde have råd til at
sige nej til. Men det gør kommunerne. Tendensen til at tænke økonomisk på kort sigt frem
for at tænke på borgerens tarv
er vokset. Antallet af de unge, ❭❭❭
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Plan B for de ordblinde unge bliver afvist af kommunerne

der bliver sendt fra kommunerne til Brande Højskole er faldende. Fra efteråret 2006 til
foråret 2007 er antallet af elever
fra kommunerne faldet med
59%.
Hvorfor vælger kommunerne
Plan B fra? Kommunerne har i
øjeblikket en målsætning om at
få så mange ledige i arbejde
som muligt. Kan det virkelig
passe, at det er mere ideelt at
sende de unge i arbejde, som
ikke er i stand til at læse, og
som ikke har de faglige, de personlige og de sociale kompetencer til at kunne fungere i sam-

fundet? Er dette med til at sikre
en velkvalificeret arbejdskraft
og et samfund, der kan følge
med den globale udvikling?
Mange af vores elever er
fuldstændig knuste efter at have
oplevet flere års skolesvigt –
selvtilliden er bristet og troen
på sig selv er slået itu. Samfundet i dag stiller krav om indsigt,
samarbejdsevner og kreativitet.
Hvordan skal disse unge kunne
fungere i samfundet, når alt,
hvad de har lært, er at bebrejde
sig selv og fokusere på sine
fiaskoer? Hvordan ser fremtiden
ud for dem?

Regeringen har en vision, at
95% af en ungdomsårgang skal
gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Kommunerne skal også leve op til disse
krav.

?

Hvis kommunerne
afviser Plan B,
hvad er så Plan C?
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ReHab-messen i Fredericia

ReHab-messen
i Fredericia
På ReHab-messen
udstilles alle de nye
hjælpemidler til
handicappede.
Messen afholdes hvert
andet år i Fredericia
og hvert andet år i
Bella-centret

Firmaet »Huset Venture« havde
inviteret Ordblindeforeningen
med på ReHab-messen i Fredericia. Messen strækker sig over
tre dage og samarbejdet mellem
»Huset Venture« og Ordblindeforeningen forløb fantastisk
godt.
»Huset Venture« demonstrerede en mobiltelefon fra Motto
Captura, der kunne affotografere en tekst og derefter læse
den op. Folkene fra Ordblindeforeningen fortalte om foreningens aktiviteter. På denne måde
blev der gjort god reklame for

ordblindeforeningen og skabt
mange gode kontakter, som gav
mange nye medlemmer.
Som alt andet arbejde i Ordblindeforeningen kom arbejdskraften fra frivillige. Susanne
Cording fra Sønderjylland havde skabt et godt samarbejde
mellem mange kredse. Der var
folk fra Sønderjylland, Bornholm, Roskilde, Frederikssund
og Vejle. Det har stor betydning
for Ordblindeforeningen, at der
kan samarbejdes på tværs af
kredsene.
EKR

På billedet ses fra venstre: Næstformand
Esben Andersen, Erik K. Rasmussen,
Bo Westerlin og Lisbet Westerlin – alle fra
Roskilde, samt Tom West fra Bornholm.

·
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Forældreundervisning i Hillerød

FOTOS: ERIK K. RASMUSSEN

Forældreundervisning
i Hillerød
Formanden for Nordsjællandkreds, Jette Villumsen, har fået en meget god idé.
For projektmidler fra landsforeningen og for foreningens egne midler har hun
iværksat computerundervisning for forældre til ordblinde børn.
»Skal vi have Per eller Carstenstemmen til oplæsning?« Spørger en mor sit barn. »Hvordan
finder vi udklipsholderen?«
Spørger en anden forældre sin
søn.
Børn og forældre er startet 10
minutter før tid. De sidder sammen i fire grupper, og de har så
travlt med at komme i gang, at
de ikke har tid til at vente på, at
de to undervisere skal få de sidste ledninger og kabler på
plads.
På C4 Videnscenter i Hillerød

8 Ordblinde Bladet 3 · 2007

er læsepædagogerne Lene Mølgaard og Liselotte Kulpa fra firmaet »Nyt Mod« i gang med at
undervise det andet hold forældre. Holdene består af 4 forældrepar med børn. Hvert hold får
3 x 2 timers undervisning i
læse-stave-programmet CD Ord
5. Det var det program, de fleste af børnene allerede selv
havde i deres IT-rygsæk eller
havde adgang til på deres skole.
Karin og Erik Hansen, der
har datteren Line i 4. kl. fortæller, hvorfor de har valgt at gå

med på dette kursus.
»For tre måneder siden fik
jeg en stationær computer stillet
til rådighed i skolen, og far og
mor købte selv en. Jeg har så
lektierne på et memory-kort,
som jeg tager med frem og tilbage fra skolen. Men hvis computerprogrammet driller, så opstår der problemer, for der er
ingen til at hjælpe mig. Mine
forældre har ikke lært at bruge
teknikken, men nu er det godt,
fordi vi kan lære det sammen«,
fortæller Line.

Forældreundervisning i Hillerød

Læsepædagogerne Lene Mølgaard og
Liselotte Kulpa fra firmaet »Nyt Mod« i
gang med at undervise det andet hold
forældre og børn.

På et informationsmøde, der
blev afholdt sammen med generalforsamlingen i Ordblindeforeningen i Nordsjællandkreds,
var der stor interesse for tilbuddet. 11 familier meldte sig til
forløbet med tre undervisningseftermiddage på to timer hver.
Flere voksne ordblinde ville
også gerne på kursus, så der
bliver også lavet et tilbud til
dem. »Det er en øjneåbner.
Jeg vidste ikke, at der fandtes
sådan nogle programmer«, fortæller Michelle Linnebæk, der
var kursist på det 1. kursus
sammen med sin søn, som nu
går i 7. klasse.
For Karin og Erik Hansen har
det været en lang og sej kamp

at kommer hertil. Da de opdagede at Line havde svært ved at
følge med i skolen, gik de til
skolepsykolog, men hun mente
ikke, at der var tale om ordblindhed.
De gik videre til Ordblindeforeningen og Dansk Videnscenter for ordblindhed. Begge
steder mente man, at der var
tydeligt bevis på ordblindhed
hos Line. Derefter gik forældrene til firmaet »Nyt Mod« og de
to læsepædagoger lavede en
test, som forældrene selv betalte. Testen viste tydelige tegn på
ordblindhed hos Line.
Efter flere klageskrivelser til
kommunen lykkedes det at få
bevilget en computer og fem
støttetimer i klassen. Der var
bare ingen på skolen, der kunne
hjælpe med computeren, men
så er det godt, at Ordblindeforeningen kan træde til.

VRIGSTED
EFTERSKOLE
For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler
er integreret i alle fag.
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog
Fællestime • Sang
Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv,
fysik, biologi, drama,
værkstedsfag, musik ….
Samarbejde med Teknisk Skole,
Handelsskole, SOSU for elever
i 10. klasse
Mulighed for folkeskolens
afgangsprøver
Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside
med oplæsning:

www.vrigsted-efterskole.dk

Jette Villumsen, formand for Ordblindeforeningens Nordsjællandkreds, følger i
baggrunden med i undervisningen.

Jette Villumsen er ikke i tvivl
om, at den fælles forældre- og
børneundervisning giver hurtige
fremskridt, så hun håber, at
landsforeningen kan finde penge, så tilbudene kan fortsætte til
næste år.
På længere sigt er det foreningens håb, at kommunen og
skolerne vil tilbyde fælleskurser
til børn, forældre og lærere i
brugen af læse-staveprogrammerne, så børnene hurtigt kan
komme videre, slutter Jette
Villumsen.
EKR

·
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Mobiltelefon i undervisningen

Mobiltelefon
i undervisningen
Skoletasken hænger ikke på ryggen, men er en elektronisk chip i lommen.
Mobiltelefonen er ikke bandlyst, men derimod det vigtigste værktøj til at
producere viden. Sådan ser hverdagen ud for de klasser, der har en
MobilXplorer

E-bag er udviklet på
Aarhus Universitet og
købt af itvirksomheden KMD.
E-Bag er stadig i
udviklingsfasen, og
seks skoleklasser
deltager i et pilotprojekt. Nogle skoler
lægger vægt på at
udvikle de faglige
kompetencer, mens
andre skoler lægger
vægt på at udvikle de
sociale kompetencer.
E-bag er en chip, der
sidder i mobiltelefonen, og som
sender besked til en
elektronisk tavle eller
en computer.

10 Ordblinde Bladet 3 · 2007

Eleverne har fået en mobiltelefon, som både forældre, elev og
lærere kan indlægge beskeder
på. Allan Iversen, der er leder
af en af afdelingerne, har lovet
at fortælle om projektet for
Ordblindebladets læsere.

Allan Iversen, der er leder af en af afdelingerne, fortælle om projektet MobilXplorer,
mens eleverne lytter med.

FOTOS: ERIK K. RASMUSSEN

Fakta om E-bag

Seks skoler i Jylland har fået
installeret en elektronisk tavle.
De seks skoler har forskellige
formål med deres forsøg. På
nogle skoler lægges der vægt på
det sociale og andre skoler
lægger vægt på det faglige.

Mobiltelefon i undervisningen

På vej ned til klasselokalet
møder vi tre elever, der har frikvarter og er godt i gang med at
spille bordfodbold, men de vil
meget gerne vise os, hvordan
deres mobiltelefoner virker. I
samme øjeblik vi træder ind i
klassen, siger det klik, klik og
klik. Nu er de alle tre logget ind
på den store elektroniske tavle.
Tanja går straks hen og trykker
på sit ikon. Der er billede og
navn. I samme sekund kommer
alt det, hun har liggende i sin
e-bag, op på den store tavle.
Der er nu flere muligheder.
Der kan trykkes på privat eller
fælles mapper. Under privat kan
forældrene lægge en besked.
Har der været uregelmæssigheder i elevens hverdag, kan
forældrene skrive beskeden i
det private rum. På denne måde
bliver der et meget nært samarbejde mellem skole og forældre. Men det er også muligt at
klikke på fællesrummet – her
ligger lektierne gemt. I løbet af
få sekunder har læreren fået
overblik over, hvad Tanja har
arbejdet med hjemme. Tanja har
typisk taget nogle billeder og så
skrevet tekst til.
I dagens anledning vælger
Tanja selv en opgave. Hun vil
tegne et fabeldyr, der hedder
Speedy, men det volder visse
problemer at få stavet ordet
Speedy, så Allan må træde
hjælpende til.
»Eleverne i specialklassen
har en dårlig korttidshukommelse, derfor er billeder en stor
hjælp og støtte, når de skal fortælle om hverdagens små og
store begivenheder«, fortæller
Allan Iversen.

Eleverne logger deres mobiltelefoner ind på den elektroniske tavle. Når de trykker på
deres ikon, kommer alt, hvad de har liggende i deres e-bag op på tavlen.

»Eleverne i specialklasserne
er ofte helt uden for de sociale
netværk, for de kan ikke chatte
og sende sms’er. Nu er de med.
De lærer et stykke værktøj at
kende, som kan være med til at
bringe dem ind i et socialt samvær. Her er it et godt redskab.
Det rammer ind i tidens trend,
og så skaber det en sammenhæng mellem forældre, pædagoger og lærere. Det er det vigtigste ved it«, slutter Allan Iversen.
På vej ud gennem gården
møder vi tre drenge på otte til
ni år. De er dybt optaget af at
spille på mobiltelefonen. »Det
er så sejt«, siger en af drengene.
Mere når han ikke at sige, for
man skal koncentrere sig om
spillet. Det kræver al opmærksomhed, hvis man skal styre en
avanceret mobiltelefon.
EKR

Er du 14-18 år ordblind
– eller har du læse-skrivevanskeligheder
– skulle du prøve et efterskoleophold.
Udover specialundervisning tilbydes bl.a.
praktiske fag i træ og metal, idræt,
boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure
Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179
5240 ODENSE NØ
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Ordblindeefterskolen Sjørringvold

Af Finn Wilkens
Forstander, Sjørringvold Efterskole

ORDBLINDEEFTERSKOLEN
På Sjørringvold Efterskole har vi indtil videre valgt at være prøvefri.
Hvorfor nu det, når folketinget har bestemt, at skoler med undervisningspligtige elever skal tilbyde prøverne?
En elev med ni års skolegang
bag sig kan uden videre komme
i uddannelsesforløb, det være
teknisk skole, landbrugs- eller
husholdningsskole eller andre
tilsvarende ungdomsuddannelser.
Men vi vil først og fremmest
udnytte muligheden for at kunne være prøvefri, fordi vi har en
plan, og det er ikke en B-plan,
men en hovedplan. Planen går
ud på at give elever med læsevanskeligheder og massive
nederlag i rygsækken et løft, så
de i løbet af året hos os kommer på fode igen.
På et skoleår her skal de
modnes, selvstændiggøres,
ansvarliggøres. Vi skal give
dem redskaber og handlemulig-
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heder, så de ikke alene kan
begå sig i en udfordrende og
krævende verden, men også
udnytte deres potentiale og
talenter på en langt mere hensigtsmæssig måde.
De skal lære, at det er ligegyldigt, om en tekst læses med
øjnene eller ørerne. De skal
lære, at en hvilken som helst
tekst på den måde kan læses.
Vi har ikke mirakelkure, men
tilbud om hårdt arbejde. Vi vil
motivere vore elever til at
afslutte den del af deres liv, der
har medført nederlag og lavt
selvværd og begynde et nyt. Vi
kan ikke tvinge hesten til at
drikke, men vi kan gøre den
tørstig!

Faglig undervisning
i øjenhøjde
Det gør vi ved at lave en skole i
inspirerende rammer. Vi er forpligtede på at tilgodese og imødekomme elevernes og forældrenes ønsker, at give dem en
kompetent og grundig faglig
undervisning i øjenhøjde. De
humanistiske fag og naturfagene giver eleverne mulighed for
at få en meget nødvendig faglig
opgradering. Vi har valgt at
være to eller tre lærere på hver
klasse i de humanistiske fag
som dansk, historie, samfundskundskab, kristendomskundskab og engelsk. Klasserne bliver sammensat efter elevernes
læseniveau. I naturfagene med
en-lærerundervisning er holdene til gengæld noget mindre, og
eleverne er niveaudelte efter
matematisk formåen.
Vi er i gang med at opføre en
værkstedsgård med moderne
faciliteter til motorlære, metalog træsløjd og smedje for at
give vore elever på de områder,
der har deres interesse, gode
kundskaber og viden samt brobygning. De øvrige valgfag er
nøje udvalgt for at ramme eleverne i så høj grad som muligt.
Se www.thy-ordblind.dk for
mere!

Ordblindeefterskolen Sjørringvold

tik, der tilgodeser sund kost. Vi
arrangerer foredrag om sukkerets skadevirkninger, og fra flere vinkler motiverer vi eleverne
til motion og idræt. Vi har indført morgenture.

Fællesskab og samvær er
en kerne i efterskolelivet

Et miljø uden mobning
Vi tilbyder et varmt og ordentligt miljø, der ikke skal indeholde mobning.
Skulle der dukke mobning op,
tager vi fat i det. Samtaler med
eleverne afdækker problemets
omfang, derefter tales der med
mobberne og deres forældre. Vi
har taget en ekstra streng i
anvendelse: Vi giver mobberne
et ansvar for at komme med og
udføre forslag til bedre sammenhold på skolen. De skal
udarbejde regler for godt samvær og konsekvenser af misligholdelse.
Det kan være forslag til, tilrettelæggelse og gennemførelse
af en fest. De kan foreslå et
egentligt elevråd. De kan foreslå regler til vedtagelse på fællesmødet. De kan arrangere
Store Legedag, Flygtningenat
og billig tur til Norge fra Hanstholm. Det handler om at føle
ansvar.
Hjemsendelse er den absolut
sidste udvej. Rygere er velkomne, men vi prøver at holde tiltrækningen nede hos ikkerygerne. Med informationer og

rygestoptilbud håber vi at opnå
gode resultater.
Ligeledes har vi en kostpoli-

Tidligere efterskoleelever sukker og siger: »Giv mig bare en
ganske almindelig efterskoledag
igen! Sådan en med tidlig op,
morgenmad, morgensamling,
timer i ganske almindelige fag,
valgfag, stilletime, aftenarrangement, aftensamling og go’nat! Bare en«!
At vi står på alpin ski i Sverige, spiller fodbold mod andre
skoler, afholder pigeaften med
professionelle make-upfirmaer,
kører go-kart i nedlagt grusgrav,
så mudderet sprøjter, det er sandelig værd at tage med.
Men det er ikke det vigtigste!

Selv om du
får enden
på komedie,
kan du her
godt lære at
læse alligevel

Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119

·
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Inspiration fra DBB

Inspiration

– et nyhedsblad fra DBB – Danmarks Blindebibliotek
INSPIRATION er et nyhedsblad fyldt med ideer til læsning
for både børn og voksne.
Du kan læse om de nye bøger
fra DBB og finde forslag til
læsning indenfor mange forskellige emner. Du kan også
læse forfatterportrætter og
anbefalinger af bøger.

Du kan få Inspiration på
følgende måder:
☛ trykt blad
☛ digital lyd på cd-rom
☛ webudgave på E17
☛ e-tidsskrift på cd-rom
☛ e-tidsskrift udsendt på mail

Inspiration udkommer 6 gange
om året og er gratis for indmeldte brugere.
Du kan tegne abonnement på
Inspiration i Kartoteket på telefon 39 13 46 00 eller på mail
kartoteket@dbb.dk.
Velkommen til INSPIRATION

Nislevgård Efterskole • 5450 Otterup
Ordblindeefterskolen for normaltbegavede læse-/staveretarderede
G mange dansktimer på små hold
Ring for at
G idræt i egen hal
aftale tid til at
komme på besøg.
G struktureret og tryg hverdag
Telf.: 64 82 12 64
G værelse med egen bad/toilet
(bedst mellem
G www.nislevgaard.dk
kl. 8.00 og 14.00)
G e-mai.: info@nislevgaard.dk
14 Ordblinde Bladet 3 · 2007

Lene Harder, DBB

LÆS

Harry Potter med oplæst undertekst

Harry Potter
med oplæst undertekst
Lørdag den 21. juli 2007 var Ordblindeforeningen inviteret af Jesper Dannow fra Soundtitles til at overvære, ikke mindre end en verdenspremiere. Vi
havde fået reserveret ca. 50 pladser.
Vi skulle se den nyeste Harry Potter film, med oplæst undertekst.
Soundtitles er et revolutionerende system, der er på vej ud i biograferne,
så de, der har svært ved at læse underteksterne, får en trådløs modtager før
filmen begynder, og får derigennem oplæst underteksten på filmen. Slut
med at forældre eller kæresten er nødt til at læse højt.
Efter en kort velkomst og orientering om modtagerens brug, blev filmen
sat i gang. Teknikken virkede ikke i starten, så der blev en ny start. Næsten
halvt inde i filmen var det galt igen. Efterhånden kom teksten for hurtigt og
så lidt efter kom den for sent i forhold til billederne og underteksten. Til
sidst forsvandt den alt for lave oplæsning for resten af filmen for mig.
Som Jesper senere sagde: »Det var den værst tænkelige debut«.
Hvis jeg ikke havde set og hørt produktet før, ville jeg ikke forvente mig
det store af dette, men jeg tror stadig på, at denne opfindelse kan blive til
noget stort i biograferne og ikke mindst, når det kommer frem til fjernsynet.
Skuffende var det – selv om det er sommerferietid – at kun fire ordblinde
med få venner var mødt op til denne gratis forestilling med de mange fantastiske specieleffekter.
Tom West

FOTO: TOM WEST

De glade Harry Potter-fan fra venstre: Bent Johannesen, Jimmi Ploug, Tom West og Lars Vissing
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Ordblinde og IT 2007

Konference:

Ordblinde og IT 2007
Af Erik Arendal, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet

30. og 31. oktober 2007 afholder Hjælpemiddelinstituttet i samarbejde med
Dansk Videnscenter for Ordblindhed og Ordblindeforeningen i Danmark for
4. gang en landsdækkende konference med fokus på it til ordblinde.
Konferencen har generelt fokus på, hvordan anvendelse af it-hjælpemidler kan
støtte og hjælpe ordblinde i såvel skole, uddannelse, erhverv samt som private
borgere i samfundet. Temaet for konferencen i 2007 er overgangen fra it-rygsæk
til it-støttet undervisning.
Formålet med konferencen er at
præsentere relevante teknologiske hjælpemidler og ikke
mindst erfaringer, undersøgelser
og perspektiver i anvendelsen af
it-hjælpemidler fra Danmark og
udlandet gennem de seneste to
år.
For to år siden blev dansk
talegenkendelse præsenteret, og
allerede nu kan vi på konferencen præsentere en del positive
erfaringer med børn og voksnes
brug af talegenkendelse.

Fra it-rygsæk
til it-støttet undervisning
I modsætning til mange andre
lande er det hidtil lykkedes at
skabe en rimelig ens forståelse
for anvendelsen af it-hjælpemidler i skole og uddannelse i
Danmark, hvilket bl.a. kan tilskrives et begreb som »it-rygsækken«. Den fortsatte udbredelse af computere generelt i
skole og uddannelse betyder
imidlertid, at it-rygsækkens

16 Ordblinde Bladet 3 · 2007

Ordblinde og IT 2007

Har du læse og stavevanskeligheder – så er vi
skolen, der gør noget ved det.
Vi tilbyder bl.a.
I 10. kl. med brobygning og

fokus på den enkeltes behov for
kompensation og integration i
uddannelse kan videretænkes i
en inkluderende tankegang i
overensstemmelse med den
pædagogiske praksis. Her indgår ordblinde elever i en undervisning, hvor stadig flere elever
og studerende efterhånden får
adgang til de it-hjælpemidler,
der har vist sig velegnede for
ordblinde.
I forlængelse heraf er hovedtemaet på dette års konference:
Fra it-rygsæk til it-støttet undervisning, hvor netop inklusion af
ordblinde ved hjælp af it-hjælpemidler er et fokusområde.

Amerikanske og danske
erfaringer
Fra USA præsenteres de positive erfaringer og undersøgelser,
der er gjort med it-hjælpemidler
og digitale tekster for ordblinde
studerende. Ligeledes præsenteres en ny udvikling, hvor forlag, undervisningsinstitutioner
og hjælpemiddelproducenter
sammen udvikler e-bøger. USA
er i gang med at udvikle en
praksis, hvor digitale udgaver af
undervisningsbøger kombineres
med betydningsforklaringer og
andre pædagogiske tiltag.
Danske erfaringer og undersøgelser med anvendelse af ithjælpemidler til både børn og
voksne bliver også præsenteret
på konferencen, bl.a. i form af
de første resultater fra den store
og landsdækkende undersøgelse, pc-læsning, hvor effekten af
it-hjælpemidler for ca. 100
voksne ordblinde lanceres. Den
amerikanske tendens med kombinationer af undervisningsma-

terialer er også på vej i Danmark, og de danske perspektiver på dette område vil være i
fokus.

Erfaringsudveksling
På konferencen er der tradition
for præsentationer af en lang
række praktiske erfaringer og
projekter. Det foregår i to seminarrunder. Her bliver der mulighed for at få dybere indsigt i
den praksis, der afgør, i hvor
høj grad it-hjælpemidlerne er til
reel nytte for ordblinde. I praksis bliver det stadig mere tydeligt, at it-hjælpemidler, især på
børneområdet, ikke kan stå alene. Det er holdningen og den
pædagogiske anvendelse og
implementering, der afgør den
konkrete værdi for den enkelte.
Konferencen slutter af med et
oplæg, der peger på, hvad der
udover it-hjælpemidler skal til
for at opnå et godt resultat,
samt hvad der karakteriserer de
voksne ordblinde, der profiterer
meget af anvendelsen.

It-hjælpemidlerne
På det teknologiske område
kommer it-rygsækken i betydningen »en bærbar computer«
også under pres, idet udviklingen af håndholdte computere,
PDA, mobiltelefoner med syntetisk tale, skanning og skrivehjælp går rigtig stærkt. I Sverige er udviklingen og erfaringerne på området længere fremme
end i Danmark, og konferencen
vil med oplæg fra Sverige pege
på et nyt område for dansk
implementering af produkter,
der for en stor del allerede findes på det danske marked.

mulighed for meritgivende
eksamen.
I Meget idræt
I Sprog
I Håndværk
I – og meget mere
IT er naturligvis en integreret
del af undervisningen.

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

Tlf.: 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

Selvom den teknologiske
udvikling løber hurtigt, og selvom der konstant kommer nye
produkter til gavn for ordblindes deltagelse i skole, uddannelse, erhverv og privatliv, er
konferencens fokus ikke teknologien i sig selv. Udfordringen
ligger ikke i at kende og investere i teknologiske produkter,
idet dette kun er forudsætningen for det egentlige; nemlig
det at udvikle og fastholde
fremsynede holdninger og forudsætninger for at implementere teknologien i praksis til
glæde for såvel den enkelte som
for hele samfundet.
Det er dette perspektiv, der
på et nationalt niveau er i fokus
på konferencen.
Læs mere om program og
tilmelding på Hjælpemiddelinstituttets hjemmeside
www.hmi.dk

·
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Støt handicappedes rettigheder i EU

Støt
handicappedes
rettigheder i EU
Ved at indsamle en million underskrifter ønsker de europæiske
handicaporganisationer at ændre EU’s politik over for mennesker med
handicap
Af Jim Høyer, DSI

Europæisk lovgivning indeholder kun få og spredte hensyn til
mennesker med handicap. De
europæiske handicaporganisationer kræver nu at få indført klare og håndgribelige rettigheder i
EU-lovgivningen. Rettigheder,
som kan bruges praktisk i hverdagen af europæere med handicap.
For at opnå dette har paraplyorganisationen Europæisk Handicapforum (EDF) sat et ambitiøst mål: Der skal indsamles en
million underskrifter til støtte
for kravet. Denne indsats kan
du støtte ved at »skrive under«
på hjemmesiden www.1million4disability.eu. Følg det danske flag, så finder du en dansksproget side.
Du kan desuden støtte kampagnen ved at sprede budskabet
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til familie, venner og bekendte.
Det gøres nok lettest ved at sende ovenstående link i en e-mail
til folk i din omgangskreds. Emails kan jo spredes hurtigt, og
på den måde kommer budskabet så langt ud som muligt.
Målet er at indsamle en million underskrifter i hele EU, så
enhver støtte er tiltrængt. Ideen
om en underskriftsindsamling
er opstået, fordi der i udkastet
til ny EU-forfatningstraktat står,
at man med en million indsamlede underskrifter har krav på at
få taget et forslag om lovgivning op til overvejelse i EUsystemet. Forfatningstraktaten
er som bekendt ikke vedtaget,
så på nuværende tidspunkt er
underskrifterne først og fremmest moralsk bindende.
Den 4. oktober 2007 vil de

indsamlede underskrifter blive
overdraget til Europa-kommissionen, Europa-Parlamentet og
det portugisiske formandskab
for EU. I Danmark støttes kampagnen af De Samvirkende
Invalideorganisationer (DSI),
der er det danske medlem af
Europæisk Handicapforum.
Hvis du ønsker at støtte kampagnen ved at indsamle underskrifter på papir, kan du udskrive en særlig blanket fra kampagnes hjemmeside, eller fra
DSI’s hjemmeside www.handicap.dk. Send underskrifterne
ind til DSI, så sender de dem
videre til Bruxelles.

Gør handicapsagen synlig
Bak op om kampagnen
www.1million4disability.eu

Ordblindekonference

UNDERVISNINGSMINISTERIET HOLDT

Ordblindekonference
DEN

6. TIL 8. JUNI PÅ VINGSTEDCENTRET

Mere end 150 personer fra flere lande var mødt for at være med til denne
efterhånden traditionsrige konference - lavet af Undervisningsministeriet i
samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed
2005 bekendtgørelsen, ambitionerne om ordblindeundervisningen og om de nye justerede regler for specialundervisningen,
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som godt kunne have været
yderligere strammet op.
Skoleleder Rie Nielsen, Hovedstadens Ordblindeskole. Fortalte om vigtigheden i, at de ordblinde får enetimer. Økonomien
gør, at der ofte er tre elever pr.
undervisningstime. Vi på skolen
gør meget ud af at finde de rette
elever til skolens undervisningstilbud. Vi bruger ofte telefonen som »stopklods« for at
sortere eleverne. I mange tilfælde må vi nu undervise om aftenen, fordi mange af de ordblinde er på arbejdsmarkedet.
❭❭❭
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Pædagogisk konsulent Susan
Møller fra undervisningsministeriet bød velkommen og gennemgik den nye strukturlov,

Rådgiver Elsebeth Eliassson Roos,
Specialpædagogisk institut i Sverige
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Ordblindekonference

Rådgiver Elsebeth Eliassson
Roos fra Specialpædagogisk
institut i Sverige, fortalte levende om, at det aldrig er for sent
at udvikle sine læse og skrive
færdigheder, selv om vanskelighederne skulle være store.
Vigtigheden i at opbygge selvtilliden, og at det er vigtigt at se
på hele mennesket. Det var i høj
grad kvinderne, der deltog i voksenundervisningen i Sverige.

Direktør Flemming Ast, Motto-Captura

Direktør Flemming Ast, MottoCaptura, fortalte om forløbet fra
en idé i 1999 til et produkt i
dag. Om de mange startproblemer og mange versioner firmaet
måtte lave, og om den løbende
udvikling, som også Ordblindeforeningen deltager i. Det, som
nok alle ventede på, var at få
produktet demonstreret, dette
blev efterlyst under spørgetiden,
så der blev en demonstration af
fotoapparatet med »oversættelsesevner« efter dagens foredrag.
Ole Boesen fra SU-styrelsen,
fortalte, at der er SU-støtte med
en tilskudsordning til alle ungdomsuddannelser, samt det er
skolens ledelsesansvar at yde
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bistand og ikke SU-styrelsens.
Det er et tilskud, som vokser
eksplosionsagtigt. Det gør, at
man fremover vil kræve mere
dokumentation for læse-skrivevanskelighederne og ordblindhed. I år er der 4.000 støttemodtagere. SU giver en hurtig
»startpakke«, som skolen skal
bestille. Det er også skolen, der
bestiller materiale fra et enkelt
papir til en hel E-bog. Superbrugere rundt om i landet kan
vise nye elever til rette med
programmer og lignende, dette
vil udvalgte skoler også være
behjælpelige med.
Dr. Philos. Egil Gabrielsen,
Universitetet i Stavanger i Norge, fortalte om læse- og handlingskompetencer for voksne i
Norge. I Norge gælder det for
os, at vi ikke vil koncentrere os
om de er dyslektikere eller
læsesvage. Efter at Norge nedsatte skolestarten fra syv til
seks år viste det sig, at 2. klasse
læser dårligere end før. Dette
afstedkom en lang række nye
tiltag.
Professor Ian Smythe fra universitetet i Surrey, England.
Han mente at ordblindhed var
noget meget simpelt, som mange prøver at gøre til noget
svært, og dermed at tjene penge
på. Ian var en levende og vittig
foredragsholder, der trods sin
tydelige udtale ikke var nem for
mig at følge og at gøre mig
klog på. Der blev sagt for få år
siden, at der var 4% ordblinde
nu et tallet mere end 10% ordblinde i England.

Vi gik nu til selvvalgte
workshop
Jeg havde valgt et foredrag om
vejledning af ordblinde – set i
bred perspektiv med FVU- og
ordblindekonsulent Marianne
Lyngholm fra VUC Lyngby.
Hun havde et dejligt humør og
et meget tydeligt godt kropsprog. Efter min mening gjorde
Marianne sig lystig over en
historie om en 40-årig ordblind
mand, der havde sin mor med
til et møde med Marianne. Der
blev gentagne gange sagt, at de
ordblinde snart måtte lære ikke
at være så krævende og de måtte nøjes med uddannelser, der
var korte og enkelte. Under
foredraget havde jeg øjenkontakt med et bestyrelsesmedlem i
Ordblindeforeningen i Jylland.
Vi var meget nær ved at forlade
rummet i vrede, men gjorde det
ikke. Jeg havde den mening, at
jeg ville stille hende nogle
spørgsmål efter foredraget.
Da jeg spurgte, hvordan det
kunne være, at hun havde den
nedladende mening om de ordblinde, og hvordan det kunne
være, at hun havde valgt dette
arbejde, da det jo tydeligt ikke
bekom hende særligt godt. Hendes svar vil jeg skåne andre
ordblinde for at høre. Men hvad
jeg hellere vil huske, er de mange, der kom til mig og fortalte,
at det sandelig var godt, vi havde stillet de kritiske spørgsmål.
En fortalte, at hun skammede
sig på sit fags vegne, når hun
hørte nogen have den indstilling, som burde være død for
mange år siden. Dette var sandelig for mig en grusom oplevelse, at være vidne til en med

Ordblindekonference

sådan en nedgørelse af de ordblinde.

Næste workshop
med lektor Lene Østergaard
Johansen. Hun er den eneste i
Danmark der arbejder med, om
der kan være en sammenhæng
mellem læse- og matematikvanskeligheder. Der er 3-6% personer med dyskalkoli og ca. 1215% der har regneproblemer.
Hun påpegede, at det var vigtigt, at alle lærerne i skolen
havde kendskab til både dysleksi og dyskalkoli.

en uvurderlig støtte til mange
ordblinde, som derigennem vil
få en større viden og selvværd.
Kravet til hjælpemidlerne skal
være, at det virker hurtigt, godt
og er let at bruge.
Læsekonsulent Bent Saaby
Jensen, dysleksiafdelingen i Slagelse kommune. Talte om »Projekt pc-læsning« og hvilken
betydning projektets resultat har
for indsatsen over for voksne
med skriftsproglige vanskeligheder? PC-læsning er også
læsning. Lav altid en test nu,
som senere kan sammenlignes
med den nye test.

Lektor Elisabeth Arnbak, Danmarks pædagogiske Universitet,
talte om evaluering, styring, kvalitetssikring og en metakognitiv
læreproces. Hendes syn på vigtigheden i at undervisning
løbende bliver evalueret. 50% af
deltagerne i FU-undervisningen
har ingen fremgang i læringen,
så det er ikke altid det, vi synes
bedst om, der har den største
virkning. Ordet undervisning
betyder »vise til rette under samtale«. Elisabeth ønsker en mere
ensartet metode til læring så
man bedre kan sammenligne en
større gruppe.
Tom West

Ordblindeinstituttet tilbyder

Lektor Lene Østergaard Johansen

Fredag
den sidste dag startede med Teknologi- og souschef Leif Petersen fra Hovedstadens Ordblindeskole. Emnet var it som kompenserende redskab i ordblindeundervisningen. Hjælpemidler
som briller og høreapparat virker
med det samme. De ordblindes
hjælpemidler skal man bruge
megen tid for at kunne bruge.
Ordblindhed vanskeliggør en
større viden og ordforråd, men
de ordblinde kan have en stor
nytte af internettet, der kan
oplæses derhjemme til information. Dictus og mange andre
hjælpemidler vil fremover være

I vejledende
læseundersøgelser
I læseobservation
I supplerende undervisning
I kurser
I 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 fra hele Københavnsområdet
og Sjælland.
Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på 4.-10. klassetrin
fordelt på 12 klasser.

ORDBLINDEINSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup • Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk • Hjemmeside www.oi.dk
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KLOs årsberetning 2006

Kultur- og LitteraturOrientering
for læsehandicappede’s (KLO)
årsberetning 2006
KLO holdt generalforsamling den 28. april 2007.
Nedenfor følger formand Linnette Jørgensens
årsberetning til Ordblindebladet læsere
Det har været et meget positivt
og konstruktivt år på KLO. Igen
i år har vi haft travlt med mange forskellige spændende projekter, som vi stadig arbejder
videre med.
Samarbejdet med vores
nærliggende revisionsfirma
Martinsen, hvor vores revisor
Niels Kiil varetager KLO’s
interesser, fungerer stadigvæk
upåklageligt.
Bestyrelsen har fungeret
yderst tilfredsstillende i det forløbne år. Alle arbejder godt og
konstruktivt.
Vi har i årets løb været til to
møder i folketinget hos undervisningsministeriet. Det første
møde var med uddannelsesudvalget, hvor vi kort skulle
beskrive vores økonomiske situation. Senere blev vi indkaldt til
et ekstra uddybende møde, hvor
vi yderligere skulle uddybe
vores situation omkring det
fremtidige arbejde hos KLO.
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I november måned fik vi så
endelig svar fra uddannelsesudvalget. Vi fik tilsagn om
1.000.000 kr., hvor af de
700.000 skal bruges til indkøb
af teknisk udstyr til og igangsætning af vores digitalisering
af KLO’s lydbøger. Resten er
øremærket til den daglige drift
over de næste tre år.
Så KLO går fortrøstningsfuldt fremtiden i møde, men det
store arbejde med at søge om
økonomisk støtte fra fonde og
legater er stadig aktuelt. Samtidig med søgning af støtte ved
landets kommuner og regioner,
hvor vi nu må gøre en ekstra
indsats, da antallet af kommuner er reduceret med en tredjedel
I april deltog KLO i bogmessen i Århus, hvor flere af
KLO’s medarbejdere var med
til at formidle KLO’s budskab
ved at stå på vores stand i de
dage, messen varede.

KLO har i år valgt ikke at
deltage i bogmessen i Københavns Forum. Vi har i stedet for
valgt at været med til uddannelsesmessen i Odense i oktober,
da denne messe henvender sig
mere direkte til den målgruppe,
som vi servicerer.
Igen i år har KLO været på
HIT-messen i Nyborg den 27.
og 28. september. HIT-messen
er en messe for hjælpemidler,
som hjælpemiddelinstituttet står
for. KLO blev repræsenteret
ved en poster, altså brochurer
o.l., som folk selv kan tage.
KLO har deltaget i et møde i
Odense om Frivillighedsundersøgelsen, hvor det bl.a. blev
oplyst, hvor mange frivillige,
der i grunden er i Danmark.
Det er ikke så få, der på denne
måde bidrager til meget velgørende arbejde i landet.
KLO har i årets løb været
med til en del planlægningsmøder på Vejen Bibliotek, som

KLOs årsberetning 2006

forberedelse til Litteraturfestival 2006 i oktober, som afholdtes i samarbejde med Vejen
Bibliotek og bibliotekerne i
trekantsområdet.
KLO havde åbent hus hele
ugen og vi havde i år to arrangementer.
Mandag havde vi besøg af
Gudrun Gjesing, som er forfatter til flere pædagogiske børnebøger, som KLO har indlæst.
Torsdag var det Arne Tybjerg,
der fortalte om sin barndom og
opvækst på Island og om landets historie.
En god og vellykket festival,
som vi regner med, at KLO vil
deltage i til næste år igen.
Den årlige sommerudflugt
med kontorets personale gik
denne gang til København, hvor
Dyrehavsbakken med Cirkusrevyen stod for tur.
KLO har været omtalt og vist
i et TV-Syd-program, hvor vi
kunne berette om vores vigtige
arbejde til med indlæsningen til
blinde og ordblinde i hele landet.
Årets sociale højdepunkt var
et indlæserkursus i november.
Det blev afholdt på Askov Højskole, hvor alle KLO’s indlæsere deltog. Formålet med kurset
var at præsentere det nye indlæsningsudstyr for indlæserne.
Alle fik hver en diktafon, som
de skal indlæse bøgerne på for
KLO i fremtiden. Kurset var
meget vellykket, og indlæserne
tog godt imod de nye maskiner.
Vi fik kyndig instruktion fra en
erfaren indlæser samt af Jørn og
leverandøren af diktafonerne.
Nogle af KLO’s medarbejdere havde arrangeret underhold-

ning til om aftenen, så det blev
ud på de små timer, inden
festen sluttede lørdag aften.
Efter indlæserkurset i november har KLO efterhånden fået
indkøbt en del af det tekniske
udstyr, som skal til, for at kunne producere bøger på cd. Så vi
har allerede nu ca. 50 nye indlæste bøger indlæst på cd’er og
flere følger, efterhånden som de
bliver lavet. Så fremtiden ser
lovende ud.
Der er stadig et stort udlån af
indlæste fag- og uddannelsesbøger.
Uden de frivillige på kontoret
og alle I andre ville KLO ikke

kunne eksistere. En stor tak til
alle jer. Alle arbejder som besat.
Stemningen er god mellem
medarbejderne på kontoret, og
vi har i øjeblikket syv frivillige,
som arbejder henholdsvis fem,
tre, to og en dag om ugen, foruden den daglige leder, som er
der hver dag. Derforuden har vi
20 indlæsere, som sidder spredt
rundt i hele landet.
Hermed vil jeg takke for det
gode samarbejde i bestyrelsen i
årets løb, og stor tak til alle jer,
der hjælper os med det praktiske arbejde. Alle gør et fantastisk stykke arbejde for at få
KLO til at fungere. Tak! ■
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Annoncer

Emmerske Efterskole

Holte-Hus Efterskole
For ordblinde og
læseretarderede

Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.
Derfor:
I 10 dansktimer og 4 matematiktimer på små hold
I Sprogundervisning
I Idræt
I Masser af valgfag/gode
værksteds- og idrætsfaciliteter.

Vejlesøvej 41, 2840 Holte
Tlf.: 45 42 06 22 Fax 45 42 07 26
www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder
Tlf. 74 72 44 33



www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

Har du svært
ved at læse
og skrive,
kan vi tilbyde dig et
efterskoleophold
der omfatter
både boglig
undervisning og
mange forskellige værkstedsfag efter eget valg.
Vi har tre skolevejledere, der
hjælper dig med overgangen
til arbejde og uddannelse.
Vi kan også tilbyde dig et
2. eller 3. år med bo- og jobtræning.

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk
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Smorupvej 1-3 • Mejlby
9610 Nørager
Telefon 98 65 11 55

Læserbrev

Læserbrev

En mors kamp
hvor svært det er for en ordblind at få den nødvendige
hjælp. Der kræver ofte mange
samtaler med kommune, VUC
og uddannelsesstederne.
Når min søn skal i gang med
en uddannelse om nogle år, skal
jeg begynde forfra. Men jeg bliver ved med at kæmpe.
Venlig hilsen
Susanne Blanke

Tjæreby · 4230 Skælskør · Tlf. 58 14 11 52
www.efterskolensolbakken.dk

materiale indlæst. Lærerne kan
ikke hjælpe og står ofte uforstående over for de nye medier.
Min datter hørte fra en anden
elev, at man kunne tage HF
over flere år, men det ville Viby
Kommune ikke være med til.
Min datter kunne få førtidspension sagde de, men så kunne
hun ikke have et fritidsjob.
Nu har vi så fundet ud af, at
hun kunne være blevet på SU
selvom hun fik dispensation for
mindre timetal, og hun kunne
have bibeholdt sin to småjobs.
Den første vejledning vi fik fra
VUC var forkert.
Vi søgte og fik dispensation
til prøverne, så min datter fik
længere prøvetid, men hjælp til
computeren kunne vi ikke få, så
min datter blev helt slået ud.
På VUC forlanger man, at
min datter skal gå på nettet og
finde en test af professor
Carsten Elbro. Den skulle vise,
at min datter ikke var ordblind,
men vi kunne ikke finde den,
selvom vi sad oppe den halve
nat.
Jeg bad om et møde med
viceforstanderen på VUC og jeg
fik at vide, at min datter havde
misforstået det hele. Men de
kunne ikke svare på, hvorfor
min datter ikke fik en cd-rom
eller den faglige tekst indlæst
på computeren.
Jeg har prøvet at skrive til
mange media, for at fortælle

En skole for ordblinde

Jeg er nyt medlem i foreningen,
men jeg har 16 års erfaring med
to ordblinde børn på 19 og 22.
Jeg kunne godt tænke mig, at
der blev meget mere debat om
uddannelse efter folkeskolen.
Begge mine børn har fået en
god undervisning på Gylling
efterskole for ordblinde. Længe
efter skoleopholdet fik vi støtte
fra lærer Mogens Højmark.
Min datter er nu 22 år og går
på VUC i Århus. Men det er
svært for hende at klare alle
opgaver. Derfor får hun ekstra
timer hos en læsepædagog, Jette Halland, men en pc’er kunne
hun ikke få, da hun ikke var
blevet testet ordblind.
Efter en samtale med Mogens
Højmark, som fortalte, hvad jeg
skulle sige, og hvem jeg skulle
ringe til, ringede jeg til taleinstituttet, men der var et års
ventetid. Jeg blev ved med at
ringe, og pludselig kunne min
datter godt få en tid hos en
tale/læse/ psykolog. Min datter
fik en test og en god beskrivelse
af hvilket niveau, hun er på og
hvilke tiltag, der skal hjælpes
med, alt dette tog tre uger. Vi
blev meget glade for denne test.
I oktober 2006 fik min datter
en pc med indlagt hjælpeprogram »CD-ord 5« pc’eren fungerer ikke optimalt, så den var
til reparation et par gange, men
er stadig ikke optimal. Det er
svært at få bøger og andet

·

Ordblinde Bladet 3 2007

25

Læserbrev

Læserbrev

Om lektiehjælp til
ordblinde
Som tidligere læsekonsulent har
jeg vejledt mange forældre om
hensigtsmæssige måder at hjælpe med lektier, når læsning og
stavning er et problem. Det er
en meget vanskelig opgave at
være forældre, og lektier kan
komme til at gøre mere ondt

end godt, hvis hjælperen ikke
får hjælp!
De senere år har jeg arbejdet
som »lektiekonsulent«, og jeg
har fået endnu dybere indsigt i
de problemer, som velment –
men forkert – lektiehjælp kan
give barnet og forældrene i

Kragelund Efterskole
– skolen for unge ordblinde,
der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder
– gennem et trygt og rart miljø
med faste regler, iblandet en god portion humor
– arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd,
bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag.
– vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold.
Kontakt os for mere udførlige oplysninger.
Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf. 7589 3522
Fax. 7589 3385
Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk
E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk
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form af følelsesmæssige, selvværdsmæssige og faglige problemer.
Heldigvis har mange skoler
nu etableret lektiehjælp under
en eller anden form (se rapport
»Hjælp til et skoleliv« fra Forlaget CVU-København &
Nordsjælland, KLEO, fra sept.
2006). Det er så mit håb, at de
pædagoger og lærere, der er tilknyttet disse tilbud, forstår at
hjælpe på en konstruktiv måde,
så mange forældre og elever
kan slippe for at plage hinanden
med lektier hjemme!
Men mange ordblinde elever
må stadig have hjælp fra forældre, og her er det vigtigt, at
lærerne giver den helt nødvendige vejledning, og det er ikke
nok med en meddelelsesbog
eller en elevplan! Spørgsmålet
er ikke hvad skal han lære?
»hvad har han for?« eller »hvor
meget skal han læse? – spørgsmålet er, hvordan skal vi hjælpe?
Forældre må gøre sig klart,
hvilken rolle de indtager under
lektielæsningen, – jeg anbefaler
altid, at de tager »forældre-rollen« på sig! Det vil sige, at de
skal hjælpe i dette ords videste
betydning! Barnet skal føle sig
tryk og ustresset, – krav og for-

Læsserbrev

ventninger skal afstemmes efter
den indbyrdes stemning, der
hersker parterne imellem. Er
denne »stemning« ødelagt på
grund af uhensigtsmæssig hjælp
med lektier, kræver det store
anstrengelser at få etableret lektiesituationer, som giver de
resultater begge parter ønsker!
Men det kan lade sig gøre!
Det kan være en hjælp at
overveje, hvilken form »lektien« har; – hvad er målet med
»lektien«?
Er der tale om »produkthjælp« eller om »proceshjælp«?
Produkthjælp er den lektie,
hvor målet er at barnet skal
kunne aflevere et »produkt« i
skolen. Det kan være i form af
oplæsning af en tekst, – læsning
af en bog, – stavning af nogle
ord, – skrive en historie eller en
boganmeldelse?
Proceshjælp betyder, at
forældrene skal hjælpe eleven
til at lære en færdighed – en
proces. Det kan være, at eleven
er i en fase, hvor en af læsningens forskellige indgange (strategier) søges indarbejdet, og det
er her vigtigt, at forældrene er
orienteret – og vejledt!
Naturligvis kan disse to former for lektielæsning ikke
adskilles, – der kan læres
(opdages) processer gennem et
arbejde frem mod et produkt, –
og naturligvis kan arbejdet med
opdagelsen af en proces føre til
at produktet bliver produceret!
Når jeg alligevel anbefaler
disse overvejelser, skyldes det
min erfaring med forældre, der
forveksler disse to lektieformer
– til stor skade for lektie- og
familie-situationen!

Det tydeligste tegn på, at der
sker en uhensigtsmæssig sammenblanding ses på tidsforbruget til lektielæsning: lang tid =
et uheldigt blandingsforhold!
I mere ekstreme situationer ses
direkte – eller indirekte – konflikter mellem barn og forældre!
Mit ærinde her er således at
argumentere for en mere faglig
kommunikation mellem skole
og forældre – specielt når eleven/barnet har læringsproblemer. Mange lærere er ikke
»skolet« til at give vejledning
på grundlag af emnets karakter
og elevens læringsstrategier,
men en åben dialog, hvor forældre er lige så kompetente »fagpersoner« som lærere, vil gøre

livet nemmere for alle parter.
At der skal afsættes tid til denne arbejdsopgave må forældre,
politikere og ledere være helt
indstillet på? Hvis kommunen
har en læsekonsulent, vil det
være naturligt at inddrage ham/
hende i lektievejledningen ved
alvorlige læse-læringsproblemer!
Venlig hilsen
Otto Sørensen, lektiekonsulent
Møllevej 14, Flintinge,
4891 Toreby
otto.soerensen1@skolekom.dk

For elever med læseog stavevanskeligheder
N
N
N
N

10 timers dansk på
små niveaudelte hold.
5 timers matematik
Kristendom
Vi bruger IT-hjælpemidler
i dansk, matematik og
engelsk.

VALGFAG:
N
N
N
N
N
N
N
N

Boldspil, springgymnastik, styrketræning, mountainbike
Motorlære, go-cart, smedning, træ- og metalsløjd
Friluftsliv, jagt, fiskeri, sejlads, spejdersport
Billedkunst, keramik, glaskunst, tøj-design
DraMusica, musik, sang
Landbrug
Engelsk
IT

Skolen har baggrund i
en række folkekirkelige
ungdomsorganisationer.

soeren.dolmer@skolekom.dk
www.f-e.dk
TELEFON 98 63 62 22
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Boganmeldelser

Indkøbsseddel
Æblet
Special-pædagogisk forlag
udsender en ny serie med fortællinger fra Det Gamle Testamente.
Forfatter Kirsten Ahlburg har
forstået at genfortælle historierne med et meget let læseligt lixtal uden at historierne lider skade. Tekst og billedside supplerer hinanden godt. De gammeltestamentlige fortællinger rummer en sand guldgrube af historier. De fire første hæfter indikere at serien bliver en sikker
succes.
Til hver titel er der udarbejdet et gratis idéoplæg med
opgaver og oplæg til samtale.
Idéoplægget kan hentes fra
bøgernes egne sider på
www.spf-herning.dk.
De fire bøger, der er udkommet hedder: Æblet, historien
om Adam og Eva. Bålet, historien om Kain og Abel. Skindet,
historien om Esau og Jason.
Den sidste bog er Håret, historien om Samson. Bøgerne koster
62 kroner pr. stk. og kan bestilles i en boghandel.
EKR.

28 Ordblinde Bladet 3 · 2007

Lene fremviser æsken med de 378 brikker

FOTOS: ERIK K. RASMUSSEN

Boganmeldelser

i billeder
»Indkøbsseddel i billeder« er et
materiale, der kan gøre hverdagen lettere for svage læsere.
Materialet er egnet til såvel
planlægning af indkøb og som
støtte i sprogindlæringen.
Lene A. Nielsen fortæller her,
hvor megen glæde hun har af
denne specielle indkøbsseddel.
»Jeg har altid haft svært ved at
skrive en indkøbsseddel, da jeg
bytter om på bogstaverne. Så en
dag hørte jeg tilfældig fra en
veninde, at FDB havde en »indkøbsæske« med 378 brikker.
Hver brik viser en vare med
varenavnet skrevet på bagsiden.
Når jeg fx mangler kaffe, tager
jeg brikken med kaffe op af
æsken og lægger den ned i en
plastiklomme. På denne måde
glemmer jeg aldrig noget. Før i
tiden havde jeg en til at hjælpe
mig med indkøb. Nu klarer jeg
det selv.«
Indkøbsæsken er også velegnet til fremmedsprogede da
bagsideteksten er trykt på både
dansk, tysk, engelsk, tyrkisk,
serbokroatisk og arabisk. Der er
vedlagt 5 plastiklommer, hvor
brikkerne indsættes. Ekstra
lommer kan købes hos fotohandleren, de er oprindeligt
beregnet til at sætte dias i.
Æsken koster kun 250 kr. og
kan købes hos FDB i Kvickly,
Superbrugsen, Dagli’brugsen
og den kan også bestilles over
nettet på adressen:

www.fdb.dk/skolekontakt.
Klik på »materialer« og
dernæst på »se alle materialer«.
EKR

Ved indkøb medbringer man bare en et plastiketui
med lommer. Brikkerne har man sat i lommerne
derhjemme hver gang, der mangler en varer

Sdr. Feldings
Efterskole
hvor fælles indsats skaber
tryghed og personlig styrke

En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder
8 timers dansk, 5 timers matematik
og 3 timer engelsk på små niveaudelte hold.
It bruges integreret i alle boglige
fag.
Mange valgfag, bl.a.:
musik, drama, friluftsliv, it, træ og
metal, madlavning, glaskunst,
håndarbejde, jagttegn m.v.
Det endelige program sammensættes efter aftale med eleverne.

Skolen har nogle rigtig dejlige
værelsesfaciliteter, enkelt- og dobbeltværelser med eget bad og
toilet og med nogle dejlige fællesarealer.
Du kan se meget mere om skolen
på vores hjemmeside.
Ring og træf aftale om et besøg,
så vi kan få en snak om, hvad det
vil sige at gå på efterskole, og du
med egne øjne kan se om skolen
tiltaler dig.

Sdr. Feldings Efterskole • Troldhedevej 5 • 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97198900 • mail@sdrfeldingefterskole.dk • www.sdrfeldingefterskole.dk
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Nyt fra Kredsene

Nordsjælland
(Frederiksborg)
Der vil blive afholdt et kursus
for voksne i »Vital« og »Vise
Ord« i efteråret. Firmaet »Nyt
Mod« vil også denne gang stå
for undervisningen. Der har
været afholdt to kurser à tre
gange to timer for ordblinde
børn og deres familier i foråret.
Kurserne var en stor succes, og
vi skønner, at der er et stort behov for at gå videre med disse
kurser. Hvis I er interesserede,
så kontakt formand Jette Villumsen. Tlf. 48 26 95 13.

med ordblinderådgivningen
råder og vejleder det enkle
menneske med ordblindhed
eller familie, som har ordblindhed tæt inde på livet. Det er
beskrevet i et tidligere »Nyt fra
amterne«. Vi arbejder også
overordnet politisk, og det gør
vi ud fra en overbevisning om,
at vi vil påvirke de politiske
beslutninger og det politiske
system. På denne måde kan vi
være med til at forbedre forholdene for de ordblinde borgere.
Det er MEGET vigtigt, for det
er her, vi er med til at støtte den
enkelte borger.

Roskilde
Tirsdag den 18. september skal
Roskildekredsen sammen med
Københavnkredsen besøge Voksenskolen i Albertslund. Formanden for Ordblindeforeningen, Hans-Pauli Christiansen, vil
vise rundt på skolen og fortælle
om de undervisningsmetoder
skolen bruger for at undervise
voksne mennesker. Tilmelding
hos formand Esben Andersen.
Tlf.: 46 78 94 08.
Mandag den 22. oktober
arrangerer Roskildekredsen en
konference for pædagoger,
lærere og politikere og andre interesserede. Emnet er: »God
undervisning af ordblinde i folkeskolen«. Tilmelding hos Erik
K. Rasmussen. Tlf.: 46 49 75 81.

Viborg
På generalforsamlingen i marts
blev det vedtaget at foreningen
hedder Ordblinde/Dysleksiforeningen Viborg Kreds. Kredsens arbejds- og virkeområde er
Viborg-Skive-Mors-Thisted.
Foreningen arbejder for at
udbrede kendskabet til dysleksi/
ordblindhed. Det er meget vigtigt at skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv har kendskab til de muligheder, der findes for støtte og hjælpemidler.
Foreningen ønsker at opfordre
alle, der kan støtte ordblindes
sag til at melde sig ind i Ordblindeforeningen. Det er svært
at stå alene, men står vi sammen, kan vi gøre meget mere
for de ordblinde mennesker.

Storstrøm
I Storstrøm arbejder vi med to
strategier. Vi arbejder både med
den direkte kontakt til medlemmerne, hvor vi blandt andet
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Vestjylland (Ringkøbing)
Onsdag den 3. oktober afholdes
præsentationsmøde af Dictus.
Deltagerne får mulighed for

selv at diktere. Præsentationen
foregår i Holstebro kl. 19.00 til
kl. 21.00. Nærmere adresse følger senere. Tilmelding skal ske
til formand Lise-Lotte Mikkelsen, e-mail:
lise-lottemikkelsen@mail.dk.

KøbenhavnFrederiksberg-Amager
Tirsdag den 9. oktober afholdes
præsentationsmøde af Dictus.
Deltagerne får mulighed for
selv at diktere. Præsentationen
foregår i København kl. 19.00
til kl. 21.00. Nærmere adresse
følger senere.
Tilmelding skal ske til formand
Lars Vissing, e-mail:
cvissing@post12.tele.dk.

Ungdomsgruppen
En halv snes unge mennesker
har sammen under Ordblindeforeningen dannet en arbejdsgruppe. Ungdomsgruppens mål
er først og fremmest at blive et
talerør for unge med læse- og
skrivevanskeligheder. Der arbejdes på fulde tryk på at udvikle
en lille brochure, et visitkort
med gruppens logo og en lille
»flyer«. Disse aktiviteter skal
skaffe flere medlemmer til
gruppen. Gruppen arbejder på
at skabe et ungdomstræf i Herning til efteråret. Er du mellem
15 og 30 år og har du lyst til at
være med i et fællesskab af
unge ordblinde, kan du tilmelde
dig hos Erik K. Rasmussen.
Tlf.: 46 49 75 81.

Annoncer
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

