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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Kommunalbestyrelsen i den nye storkommune Xxx har sat sig
sammen og vil drøfte, hvordan kommunen kan forbedre
specialundervisningstilbudet til elever med
ordblindevanskeligheder.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man vil udvikle et
specialundervisningstilbud, som er på højde med det bedste i
Danmark.
Kommunalbestyrelsen har allerede vedtaget lignende
beslutninger om folkeskolens almene fagrække. Xxx har
matematikundervisning, hvor der anvendes de mest moderne
metoder og fagbøger og undervisningslokalerne er at høj standard.
Man har besluttet, at man vil give kommunens børn de bedste
betingelser. Det gælder deres liv og velfærd.
Nu vil man også have det bedste til de ordblinde elever. Det er
ikke vanskeligt for kommunens embedsmænd, at fremlægge
overfor kommunalbestyrelsen, hvordan det bedste ordblindetilbud
er sammensat. Der peges på »Ordblindeinstituttet i Ballerup«.
Xxx kommune ser hurtigt de muligheder, som det frie
skolevalg giver forældre til ordblinde elever.
Det vil betyde, at xxx kommunes
specialundervisningstilbud til ordblinde elever vil blive
søgt af elever fra nærliggende kommuner. Og
forældrene kan frit vælge xxx kommunes tilbud.
Xxx kommune har hurtigt lagt en plan for
fagindholdet på deres ordblindeskole. Det er identisk
med indholdet på »Ordblindeinstituttet i Ballerup«.
Økonomien er også hurtigt på plads, det er nemlig muligt at
få de relevante oplysninger. Xxx kommune har besluttet at det
skal være etisk i orden i forhold til de kommuner, som skal betale
forskellen.
Xxx kommune har selvfølgelig informeret og indkaldt til
samarbejde med nabokommunerne, men har principielt besluttet,
at man vil starte ordblindeskolen, fordi det er fair overfor de
ordblinde skoleelever, at man tænker fremadrettet - både hvad der
kan gavne xxx kommunes egne børn, men også børn i en lidt
større geografi. Og så ved man i xxx’s kommunalbestyrelse, i
forvaltningen og på den enkelte skole, at al faglig pædagogisk
udvikling er begyndt i fremsynede kommuner.
Dette er en stærk opfordring til landets kommuner om at
udvikle undervisningstilbudene til de ordblinde skoleelever.

Det frie skolevalg

Det frie skolevalg
Der er frit skolevalg i folkeskolen - også for ordblinde elever, der har behov for
specialundervisning eller er henvist til specialklasse.
Ordblindeforeningen har spurgt
undervisningsminister Bertel
Haarder, og fået bekræftet, at
en elev med ordblindevanskeligheder, der er henvist til et
ordblindeundervisningstilbud i
sin hjemkommune frit kan vælge, at modtage sin specialundervisning i en anden kommune. Ordblindeforeningens henvendelse til undervisningsministeren og svaret fra ministeren
kan læses i en helhed på Ordblindeforeningen hjemmeside.
Der er flere afgørende og
betydningsfulde muligheder,
som dette svar giver. Vi ved at
flere forældre allerede nu har
fået deres ordblinde barn optaget i undervisningstilbud, der
ligger udenfor egen kommune.
Selvfølgelig er det en yderst
kritisabel mangel, hvor en kommune ikke har et tilbud til ordblinde elever, der lever op til
folkeskoleloven og forældres
berettigede forventninger. Men
denne mulighed med det frie
skolevalg giver altså forældre
mulighed for at flytte deres
børn hen til et specialundervisningstilbud, som er bedre end
det hjemkommunen tilbyder.
Forældrene har ret til at få
deres barn optaget. De skal ikke
spørge eller søge om tilladelse.
Den modtagne kommune skal
give tilbuddet, hvis der er plads
i den pågældende klasse. Er
folkeskolepladsen dyrere end
det, der betales i hjemkommunen, skal hjemkommunen
betale, hvad pladsen koster i
den valgte kommune.

Undervisningsministeriet vil i
august lægge oplysninger om
disse muligheder på Ministeriets
hjemmeside. Det er vigtigt, at
denne forældreret er fuldt
belyst, og det er vigtigt at kommunerne er åbne og positivt vejledende i forhold til forældrenes
ønske om at opnå det bedste tilbud til deres ordblinde børn.
Der er katastrofal stor forskel
på de specialundervisningstilbud, som kommunerne giver til
ordblinde elever. I de kommuner, hvor tilbuddene er ringe,

ser vi at forældre søger mod tilbud i andre kommuner. Vi ved
at forældre er villige til at lade
deres børn rejse rigtig langt
hver dag for at komme til et
ordblindetilbud og at de har
kæmpet hårdt for det. Det er på
lang sigt ikke rimeligt, at ordblinde børn skal have så lang
transporttid. Vi ved også at denne mulighed, for frit skolevalg,
i praksis ikke vil løse ordblindeundervisningen for langt hovedparten af de ordblinde elever.
Der er ganske enkelt ikke tilbud ❭❭❭

Prøv
PlanPro!
Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119 I www.thy-ordblind.dk
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inden for geografisk rækkevidde.
Men nu er der mulighed for,
at kommunerne kan udvikle en
strategi på området hurtigere
end det ellers ville være tilfældet. Det er en fordel at være en
kommune, der har et godt specialklassetilbud til ordblinde
børn. Det er en stor fordel for
Ballerup kommune, at Ordblindeinstituttet ligger i kommunen
– og prisværdigt af kommunen,
at føre Ordblindeinstituttet med
over i den nye strukturreform.
Ordblindeinstituttet er søgt af
mange elever fra nabokommunerne. De ordblinde elever
modtager god specialundervisning, der er afgørende for deres
liv.
Det kommuner nu kan gøre i
et geografisk område, for

eksempel 4-5 kommuner, er at
sætte sig sammen og aftale at
en af kommunerne udvikler et
tilbud, der er på højde med det
man gør på Ordblindeinstituttet.
Det ville være klogt og fair
overfor de ordblinde børn og
klogt i forhold til den samfundsmæssige opgave som
kommunerne har i forhold til
specialundervisning af ordblinde børn.
Det ville også betyde at kommunerne på længere sigt kunne
lave egne tilbud til ordblinde
børn af høj kvalitet.
En vej frem er også at de mest
visionære kommuner selvfølgelig straks gik i gang med at lave
tilbud af så høj kvalitet som
Ordblindeinstituttet, fordi man
vidste at det ville blive søgt også
af nabokommunernes forældre.

Kommuner der har »Ordblindeinstitutter« vil også have en række fordele: Man vil have et ordblindetilbud i egen kommune og
man vil have en stor viden, der
ville komme specialundervisningen og den almene undervisning
til gode i resten af kommunen.
Økonomisk vil det også være en
fordel, at have et sådan tilbud,
fordi der vil være en stabil søgning.
Hvor stor fordel det vil være
for den enkelte vil bero på,
hvordan kommunerne – og
kommunerne i fællesskab – vil
leve op til det positive i tanken
om det frie skolevalg, og se den
særlige forpligtelse man som
kommune har overfor at få
udviklet fagligheden på netop
dette område.
Hans-Pauli Christiansen

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
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Find de kreative muligheder

Ordblind?

Find

de kreative muligheder!
Jeg har det sidste år haft en stor
lyst til at berette om de mange
positive oplevelser, jeg har haft
ved at anerkende mit handicap,
dysleksi og derefter været modtagelig over for de mange tilbud, der jo endelig findes til os
ordblinde.
Jeg håber med denne artikel,
at jeg kan inspirere andre til at
»springe ud« som ordblind,
modtage undervisning, få udvidet deres horisonter og dermed
få et lettere og rigere liv.
Min baggrund er, at jeg i 45
år har brugt utrolige mængder
af energi på at kamuflere min
ordblindhed både for omverdenen, men bestemt også for mig
selv.
Jeg har gjort det så godt, at
ikke mange opdagede mit handicap. Det blev i hvert tilfælde
ikke nævnt for mig før, jeg startede på VUC Lyngby.
Jeg modtog undervisning i
spansk.
Min lærer syntes ikke, der
var en overensstemmelse mellem min verbale formåen og
min skriftlige fremstilling. Hun
foreslog en ordblindetest!
Det blev starten på mit nye

liv, et liv med dyslektikerens
muligheder.
Jeg indvilligede i at tage en
test, og fik derefter diagnosen
»Dyslektiker«.
Det er nu ikke testen, jeg
husker klarest, men den usikre
følelse jeg fik, da jeg skulle ind
af døren til testlokalet, som står
helt klart for mig.
Selv den dag i dag, hvor jeg
har fået så meget godt ud af at
modtage ordblindeundervisning, kan jeg tydeligt huske
ubehaget og den usikre følelse
samt de
mange
resurser,
jeg skulle
bruge for
at komme over
dørtærsklen og
ind til
testen.
Testen var nødvendig, kan
jeg se i bakspejlet.
Den var med til at præcisere
mit indlæringsbehov.
Det viser sig jo, at vi ordblinde er meget forskellige steder i
vores indlæringsproces alt efter,

hvor vi er blevet opgivet eller
selv har opgivet i folkeskoleårene.
Som et lyn fra en klar himmel kom billeder fra min folkeskoletid og de mange nederlag
frem.
Det blev det første bevis på,
at de mange nederlag, jeg havde
haft i skolen, havde en meget
større betydning for min psyke,
end jeg egentlig havde været
klar over.
Dagligt møder jeg voksne
ordblinde, som siger, at de klarer sig udmærket i deres hverdag, og at de ikke behøver nogle af de mange tilbud, der gives
til ordblinde i ordblindeundervisningen.
Hvorfor er vi som ordblinde
ikke helt vilde for at få lært
mere, få lært nogle strategier, så
det skriftlige sprog også kan
blive en udtryksform, vi kan
bruge?
Jeg oplever, at mange ordblinde bruger meget energi i
deres hverdag på at klare sig
igennem en dag fyldt med
skrevne ord. Nogle har fundet
sig en niche på deres arbejdsplads, hvor det at kunne stave ❭❭❭
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ikke er en nødvendighed, men
hvorfor sætte begrænsninger for
sig selv? Det viser sig ofte, at
vi ordblinde vælger mange ting
fra.
Det være sig læsning af
bøger, udenlandske film med
danske undertekster, uddannelser, læsning af aviser osv. Der
er stor sandsynlighed for, at
man sætter sig selv uden for
indflydelse, hvis man ikke har
mulighed for at forstå eller gengive en skreven tekst.
Vores samfund er et informationssamfund, hvor viden og
oplysning er vigtige ingredienser for vores valgmuligheder.

Viden og oplysninger, som afgives i skrevne tekster. Endvidere er vores valg af uddannelse selvfølgelig præget af
vores evner og formåen, så
hvorfor ikke udvide vores formåen?
De to et halvt år med fire
timers ordblindeundervisning
ugentligt på VUC Lyngby, de år
har været en udfordring. Hele
tiden bliver man konfronteret
med sin manglende formåen, og
det er utroligt hårdt.
Det har krævet stort empati
fra underviserens side, og det
må jeg sige, der har været. På
den relative korte tid har jeg

forstået og indlært, hvad jeg
selvfølgelig skulle have haft
»check på« efter endt folkeskolegang.
Jeg har endvidere brugt en
del af mine ugentlige undervisningstimer og samvær med
mine ordblinde »kollegaer«,
som et slags frikvarter eller frirum, hvor vi har kunnet snakke
om det at være ordblind.
Det har været en stor styrke
for vores selvværd.
Jeg mener egentlig ikke, at vi
alle skal være ens. Det er et rigt
samfund, der giver plads til alle
intelligenser, men det er yderst
vigtigt at oplyse om den ord-

– få hjælp med ViTal til læsning og stavning!
Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig,
og på den måde få hjælp til at læse og stave.
Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private
medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris.
•
•
•
•
•

ViTal 2.700 kroner
ViseOrd 800 kroner
ViTal og ViseOrd 3.200 kroner
ViTex (scannerprogram) 2.000 kroner
ViTal + ViseOrd + ViTex 4.700 kroner
Alle priser er inkl. moms.

Ring og bestil
på telefon 36 75 10 88
(sekretariatet)

8 Ordblinde Bladet 3 · 2008

Find de kreative muligheder

Ordblindeinstituttet
tilbyder
I

I

blindeundervisning, som jo findes.
En undervisning, der også tilbydes den voksne dyslektiker,
der endelig har kæmpet sig på
plads i samfundet.
Undervisningen kan altid
være med til at gøre ens hverdag nemmere. Jeg ser, der ligger en stor opgave i oplysning
omkring de tilbud, der findes til
os ordblinde.
En lige så stor opgave er at
fastholde den frivillige elev i
ordblindeundervisningen. Mange af os har så dårlige oplevelser med undervisningssystemet,
at bare det at blive tilbudt
undervisning, kan føles kvælende, og alle vores forsvarsmekanismer bliver kørt i stilling.
Før vi ved bedre, tror vi jo af
bitter erfaring, at indlæring er
det samme som endnu et nederlag. Jeg tror, det er yderst vigtigt inden undervisningen går i
gang, at vi som ordblinde får
lov til at vise, hvad vi er gode
til. Mange af os har jo fundet et
eller andet at lægge vores energi i: sport, musik, madlavning,
spejder, foreningsarbejde osv.
Det er meget vigtigt, at ordblindeundervisningen tager
udgangspunkt i den ordblindes
liv.
Måske skal den ordblinde
udarbejde en pjece til at hverve
nye medlemmer til sportsklubben, den madglade ordblinde
skal måske skrive en bog med
letlæselige opskrifter, eller den
ordblinde studerende skal
måske have grammatisk hjælp
til sine opgaver. Det er vigtigt
for vores indre kamp og vilje, at
det er os, der sætter målet.

Jo mere jeg har skrevet og
tænkt over dette emne og dermed også gennemgået min egen
udvikling som ordblindeelev de
sidste 2,5 år, går det op for mig,
at jeg også selv har et ansvar
for min indlæring.
Vi som ordblinde bliver nødt
til at synliggøre os selv og forklare, hvordan vi bedst indlærer.
Det er endvidere vigtigt, at vi
gør brug af de mange hjælpemidler, som allerede findes.
Vi bliver nødt til at få skabt
os så mange strategier som
muligt, så vi kan deltage på lige
fod med ikke ordblinde.
En af mine medstuderende
fra ordblindeundervisningen
sagde den anden dag:
»Jeg vil ikke være foruden
mine stavevanskeligheder.
De har givet mig muligheden
for se opgaverne fra en anden
vinkel. Det, at det er nødvendigt at gå mere ind i ordenes
betydning for at forstå at stave
dem, giver nogle flere oplevelser.«
Jeg håber denne positive
oplevelse af at besidde handicappet »Dysleksi« eller Ordblindhed, også kan blive din.
Måske er det ikke lige dig,
som læser denne artikel, der har
brug for ordblindeundervisning,
men måske kender du en, som
kunne have glæde af lidt individuel undervisning. Hjælp vedkommende til at komme i gang
med at få udvidet sine muligheder.
Skrevet af Birgitte Olsen
17. juli 2008

I

I
I

vejledende
læseundersøgelser
læseobservation
supplerende
undervisning
kurser
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 76 elever i fuld
skolegang på 4.-10.
klassetrin fordelt på 10
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
29. oktober 2008 kl. 19.00
og 29. januar 2009.
Nærmere oplysninger og
tilmelding på skolens
telefon eller vores
hjemmeside.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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Krav om klare handleplaner

Krav om klare handlep
På årsmødet den 17. maj i Odense Congress Center blev der fremført
en del ønsker fra medlemmernes side.
Det er vigtigt, at Ordblindeforeningen har en klar handleplan,
og at foreningen begynder at tænke mere udadvendt.
Foreningen må markere sig mere klart over for befolkningen,
medierne og politikerne
Årsmødet startede med foredrag
ved konsulent Lis Pøhler. Hun
gennemgik meget grundigt
mulighederne for specialundervisning og pædagogisk bistand i
folkeskolen.
Formand, Hans-Pauli Christiansen, talte i bestyrelsens beretning blandt andet om betydningen af dommen i Vestre Lands-
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ret, hvor et forældrepar fik tilkendt erstatning for de skolepenge, de havde betalt for deres
barns efterskoleophold. For i
dommen blev det præciseret, at
ordblinde elever skal tilbydes
særlig tilrettelagt specialundervisning i læsning og skrivning i
hele skoleforløbet.
Foreningen har i årets løb

samarbejdet med mange, blandt
andet fagforeningen 3F, og foreningen har påvist, at god specialundervisning til ordblinde
elever er udviklet i Danmark,
men ikke udbredt.
Den efterfølgende debat kom
ud i alle kroge. Der blev drøftet
emner, som foreningens målsætning, foreningens måde at

Krav om klare handleplaner
De 56 delegerede på årsmødet deltog
flittigt i debatten, som forløb i en god ånd.

Debatten på årsmødet kom ud i alle kroge. Her har
Susanne Dalum fra Vestsjælland taget ordet

eplaner
promovere sig på, der blev stillet krav om ny handleplan, foreningen skal være mere målrettet mod de socialt svage ordblinde (for eksempel dem der
sidder i fængslerne). For at
opfylde alle disse mål skal foreningen ud og søge midler – for
eksempel gennem fonde og
sponsering fra virksomheder.
Mange unge og ældre tog ordet
og debatten forløb i en god ånd.
Formanden, Hans-Pauli Christiansen, lovede at tage forslagene med ved de næste forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder. Han gjorde opmærksom på, at foreningen er godt i
gang med en oprustning, idet der
er ansat en ny sekretariatsleder.

Den afgående næstformand Esben Andersen blev hyldet og fik fin vin
af foreningen

De 56 delegerede hyldede
den afgående næstformand,
Esben Andersen, der fik vin af
foreningen. Tom West blev hyldet for sit store arbejde i forretningsudvalget. Der var også
stor applaus fra salen til Susanne Cording for hendes store
arbejde i forretningsudvalget.
Ny næstformand blev Erik K.
Rasmussen. De to nyvalgte til
forretningsudvalget blev
Stella Steengaard og Leif
Schultz Nielsen.
Tom West fortsætter i
udvalget for det nordiske samarbejde, Lars
Sander fortsætter i
EDA, Lene Utoft er
repræsentant i DBB,
Louise Skov Hansen er
valgt til at repræsentere
os i SU-styrelsens brugerråd og Susanne Cording sidder med i Netværkslokomotivet.

Årsmødet blev således en
god oplevelse, sammenholdet
blev styrket, og mødet gav
næring til ny optimisme og tro
på, at det nytter noget at holde
sammen og kæmpe for en sag!
Tekst og foto Erik K.Rasmussen

·
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Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU – læsehandicappedes vej fra skole til erhvervsuddannelse:

UU

Ungdommens
Uddannelsesvejledning
I 2004 blev al vejledning
om valg af ungdomsuddannelser og erhverv
samlet i »Ungdommens
Uddannelsesvejledning«.
Tidligere var det bl.a.
folkeskolerne og uddannelserne, som stod for
vejledningen.
Formålet med den nye
lov var at skabe et uafhængigt vejledningssystem og at give de
unge bedre muligheder
for at træffe deres valg.
Et af hovedmålene var
at styrke indsatsen
overfor elever med
særlige behov for vejledning, for eksempel
som følge af et handicap.

Vi har tidligere skrevet i Ordblindebladet om tilbuddene
til læsehandicappede på Erhvervsskolen i Slagelse og i
10. klasse Centeret i Holbæk.
Denne gang har vi besøgt Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde
Af Peter Bislev og Erling Thor Olsen, Kreds Vestsjælland

Vejledning på en ny måde
Uddannelsesvejledning er i dag
en ganske anden sag end for få
år siden. Vejledningen finder
ganske vist stadig sted på folkeskolerne, men det er UU-vejlederne, der står for den. Vejledningen skal tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger og omfatter blandt andet:
■

■

■

Kommunerne har nu
ansvaret for vejledningen, som finder sted fra
ca. 50 »UU-centre«, fordelt over hele landet.

■

■
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i 6. klasse: begynder hver
elev på sin egen »uddannelsesbog«, hvor alle idéer skrives ned.
i 7. klasse: fortælles om ungdomsuddannelserne.
i 8. klasse: kommer eleverne
på introduktionskurser og
i 8. klasse: begynder hver
elev at lave en uddannelsesplan, som indgår i vejledningen.
i 9. og 10. klasse er der »brobygningsforløb«, dvs. en

særlig praktik på bl.a.
erhvervsskoler.
Uddannelsesplanen følger
med, når eleven begynder en
uddannelse.

Hvordan er de første år
med UU gået?
Allerede efter det første år med
UU blev der lavet en evaluering, som på nogle punkter var
meget kritisk. Det drejede sig
bl.a. om 1) at vejlederne synes
at det er svært at finde ud af,
hvilke elever der har særlige
behov for vejledning, 2) at vejlederne er imod at prioritere
nogle unge frem for andre og 3)
at nyttige oplysninger om eleverne går tabt, når eleverne forlader folkeskolen.
Folketinget har nu vedtaget
nogle ændringer af loven, som
trådte i kraft i august 2008. Det
drejer sig bl.a. om at

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

1) Vejledningen skal især
målrettes unge, hvor man
kan forudse, at de vil have
svært ved at vælge og at gennemføre en uddannelse (for
eksempel som følge af en
funktionsnedsættelse, som et
læsehandicap).
2) Der skal fra 6. klasse gøres
en særlig indsats blandt
andet gennem et tættere samarbejde mellem grundskole/PPR, erhvervsskole og
UU.
3) Der skal være bedre kontakt
mellem de 3 parter om elevernes udbytte af uddannelsen det første år, de går på
erhvervsskolen.

UU Roskilde
Sidst i maj besøgte vi UU Roskilde, der er dannet i fællesskab
mellem Lejre og Roskilde kommuner (i alt 107.000 indbyggere), og som har godt 20 ansatte.
Vi havde i forvejen sendt nogle
spørgsmål, som vi fik mulighed
for at drøfte med vejlederne og
høre deres meninger og erfaringer.

Læsehandicappede elever
Vejlederne mener, at eksperterne ikke står stærkt nok i folkeskolen. Det ses blandt andet af,
at der ikke er sikkerhed for, at
man bliver opmærksom på alle
elever med væsentlige læse-stavevanskeligheder gennem skoleforløbet, selvom læsevejlederne prøver at spotte alle med
vanskeligheder i 6. klasse.
For de elever man kender,
gøres dette til et tema i udskolingen. PPR er en vigtig samarbejdspartner.

Ofte har eleverne fået specialundervisning i 3./4. klasse, men
i forbindelse med udskolingen
er der brug for ny testning. Vejlederne har kompetence til at
spørge familien (barnet og forældrene), om de må indhente en
ny test. Det kan ske på VUC,
som faktisk laver mange ordblindetests og læsetests for
unge, der mangler dokumentation.
Ofte er familien mest interesseret i, at alle papirer, som ligger hos PPR, bliver skrottet. De
mener måske, at det er at give
barnet en ny chance, at papirerne ikke følger med. Vejlederen
kan eventuelt blive nødt til at
bede en Teknisk Skole om at
foranstalte en test.
Hvis det fremgår af uddannelsesplanen, at eleven er en
»fokuselev« på grund af ordblindhed, kan vejlederen måske
arrangere en mesterlære-plads,
hvor der ikke kræves så meget
læsning.

Læsning i 10 klasse
Er der tale om læsevanskeligheder og behov for læseundervisning, skal det fremgå af elevens uddannelsesplan, som sendes frem til 10. klasse. Men ofte
er eleverne så trætte af at skulle
arbejde med deres vanskeligheder, at det er ikke sikkert, at de
vælger tilbuddet om læsning.
I 10. klasse er forældrene og de
unges valg styrende.

Hjælpemidler
Hvis det overlades til Teknisk
Skole at teste eleven og at søge
hjælpemidler, så kan eleven
være langt henne i grundforløbet, inden it-hjælpemidlet er
til rådighed. Når det går sådan,
kan motivationen til at fortsætte
i uddannelsen, lide et knæk.
Vejlederne mener, at de læsehandicappede skal identificeres
i grundskolen og at de her skal
lære at bruge hjælpemidlerne,
inden de går i gang med en
uddannelse.
❭❭❭

·
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Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Oplysninger om eleven

Vi mener at:

Den 15. marts er en skæringsdato for elever, der er på vej ud
af grundskolen. Den dag skal
skolerne sende elevernes uddannelsesplaner med mere til UU.
De, der udskrives fra ordblindeefterskole, er altid velbeskrevne. I Roskilde er der en ordblindeklasse, som vejlederen kan
kontakte direkte.
Elever, der begynder i 10.
klasse får ikke automatisk sendt
deres test med fra den skole, de
kommer fra. Test, der er foretaget i 10. klasse, sendes automatisk med.

Det nye vejledningssystem
giver mulighed for en langt
bedre vejledning end tidligere.
Men det er indtil nu ikke lykkedes at indfri et af hovedmålene,
nemlig at »gøre en særlig indsat
overfor unge med særlige
behov for vejledning«:
Der er flere grunde til at dette
mål endnu ikke er nået:
■ Vejlederne har – ifølge evalueringsrapporten – haft
svært ved at definere opgaven.
■ Samarbejdet mellem de 3
parter – grundskole,

■

■

erhvervsskole og UU – har
ikke været godt nok og der
mangler en grundlæggende,
fælles forståelse af læsehandicaps og betydningen af en
læsefaglig indsats.
En forudsætning for »god
vejledning« er, at elever med
læsevanskeligheder er identificeret i grundskolen, og at
der er sat ind med afklaring
og hjælpemidler og med
udvikling af læsestrategier,
bedst fra ca. 4. klasse.
Der har været usikkerhed om
målgruppen, som er »unge
med særlige behov for vejledning« – vi har set den forvekslet med »unge med
særlige behov«, som jo er en
anden gruppe.

Sammenfatning

.20
2*
359

*5$7,
6

./,
.
L
QG
Sn
ZZZ
GL
FW
XV
GN
RJ
VH
KYRU

RJ
KYRU
QnU

GX
NDQ
NRPPH
RJ
SU
¡YH
'L
FW
XV

,
NNH
I
O
HU
H
W
L
GVNU YHQGH
RJ
XRYHU
VNXHO
L
JH
VNU
L
YHRSJDYHU









)RU
GHO
H







/HW

DW

EUXJH



)XQJHU
HU

PHG
GL
QH


I
DYRU
L
W
SU
RJUDPPHU


'X
NDQ
W
L
O
I
¡M
H
GL
QH


HJQH
RUG
RJ
XGW
U\N
L
JHU
H
HQG








+XUW








DW

VNU
L
YH
VHO
Y

ZZZGLFWXVGN

.U YHU

EO
RW

:L
QGRZV
;3
3&


*+]




0E 

PL
NU
RI
RQ
DI

K¡M

NYDO
L
W
HW


06
2I
I
L
FH


14 Ordblinde Bladet 3 · 2008

Samtalen med UU’erne i Roskilde gav et billede af, hvad der
kan ske, når grundskolen ikke
løser opgaven: de unge mister
motivationen, forældrene ligeså
og testning og vejledning i brug
af hjælpemidler overlades
måske alene til erhvervsskolen.
UU-systemet er nyt, men det
virker dynamisk og der er god
grund til at tro, at de nye krav,
som loven stiller, vil forbedre
de læsehandicappedes muligheder.
Kvaliteten af vejledningen af
unge læsehandicappede er i høj
grad afhængig af den indsats,
der gøres i grundskolen, hvor
der efter vor mening er urimeligt store forskelle på, hvordan
man griber opgaven an.
■

15.500 kroner til Ordblindeforeningen

15.500 kroner
til Ordblindeforeningen

De nordjyske Hit FM radioværter, Skovmand og Bue satte liv
og lemmer på spil til fordel for
Ordblindeforeningen. Det skete
den 29. maj, hvor der blev kørt
Go-cart Grand Prix i Action
House i Løkken.
Virksomheder har kunnet
byde på go-carter, der skulle

køre Hit FM’s værter Skovmand & Bue af banen. Og så
galt det ellers om at vinde –
også selv om det betød at presse konkurrenterne af banen.
Skovmand & Bue og Hit FM
fik samlet 15.500 kroner ind til
Ordblindeforeningen.

Om Skovmand & Bue:
Skovmand & Bue er et 4 årigt
morgenshow med base i Aalborg. Udover Nordjylland kan
showet også høres på Hit FM i
Midtjylland. Showet blev i
2007 kåret som årets morgenshow af radiobranchen.
■

·
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Lydaviser

Lydaviser
Ikke alle de tiltag der er beregnet for blinde
egner sig til Ordblinde, men Lydavisen er
meget velegnet for ordblinde, som ikke kan
eller har svært for at læse aviser
Som ordblind er det meget vigtigt at følge med i samfundet,
der omgiver os, det kan være
udenrigspolitik eller oplysninger om »Maren i kæret«.
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Danmarks Blinde Bibliotek
(DBB) udgiver Lands-Lydavisen i abonnement, der udkommer to gange om ugen - normalt onsdag og fredag. Indhol-

det i lydavisen er baggrundsartikler om aktuelle emner fra
landsdækkende og større regionale dagblade. Man kan søge
yderligere oplysninger på DBB
på telefon 39 13 46 00.
Mere end 120 lokale lydaviser findes rundt om i hele landet. Lydaviserne er fremstillet
på kommunalt eller privat initiativ. Danmarks Blindesamfunds
første lydavis udkom i 1958.
Den første kommunale lydavis
startede i Esbjerg i 1965. Sammenslutninger af lydaviser kan i
år fejre 30 års jubilæum.
På Bornholm har man den 7.
maj fejret 40 års jubilæum, med
Karen og Ole Jensen ved roret i
alle 40 år. Mange benyttede sig
af muligheden at gratulere på
dagen. Man startede med spolebånd og i 1979 gik man over til
kassettebånd. Nyhederne fra
Bornholms Tidende og Rytterknægten bliver nu indspillet på
cd-format.
Der er desværre for tiden en
tendens til at spare de lokale
lydaviser bort. I flere kommuner har det dog hjulpet, at man
har protesteret, så lydaviserne
ikke er blevet lukkede.
Jeg håber derfor at flere ordblinde fremover vil benytte sig
af lydaviserne til at kunne orientere sig om de ting, der rører
sig i samfundet, på en anden
måde.
Tom West

Børn og unge med handicap siger deres mening

Børn og unge med handicap
siger deres mening!
Det er titlen på et projekt Danske Handicaporganisationer
(DH) har stået for siden 2004.
Med udgangspunkt i at handicappede børn og unge skal have
lige muligheder som deres
jævnaldrende kammerater, startede DH det projekt for at finde
ud af, hvad børn og unge, der er
handicappede, virkelig føler og
tænker. Derfor samlede DH
først 14 og dernæst 30 børn og
unge i alderen 14 til18 år for at
undersøge, hvad de følte og
tænkte indenfor forskellige
områder som; familie, skole,
udannelse og arbejdsliv, ungdomsliv, hjælp og støtte, selvforståelse, kendskab og anerkendelse. Dette projekt er der
kommet nogle meget spændende idéer og metoder ud af.
Jeg deltog i den afsluttende
konference i juni i år og det var
drønspændende og meget interessant at lytte til konklusionerne og opfordringerne.
Som titlen antyder, blev det
børnene og de unge, der kom
for at sige deres mening på
konferencen. Her var det både
politikere, kommunalfolk, socialrådgivere, forældre, lærere og
mange flere, der stod for skud.
De unge havde simpelthen så
mange indebrændte tanker og
meninger, der bare skulle ud.

Den konklusion, jeg hæftede
mig allermest ved, var at de
unge følte at de midt i deres
forældres, skolers og kommuners kamp for deres sag, blev
enten usynlige eller alt for hurtig voksne, fordi de skulle tage
stilling til alle mulige ting som
hjælpemidler, specialskole eller
ikke og tilgængelighed.
Jeg tog derfra med en følelse
af at vores forening også godt
kan lære af dette projekt. Vi har
en tradition for at kæmpe børnenes sag, men spørgsmålet er,

hvor meget vi lytter til børn og
unge reelt.
Hvis nogle af jer nu er blevet
mere interesseret i dette projekt
og kunne tænke sig at læse
mere, har vi på sekretariatet en
kasse stående med rapporten, et
hæfte med gode råd og metoder
til, hvordan man kan lytte til
børn og unge mere. Kontakt os
på telefon 36 75 10 88 eller
kontor@ordblind.org, så sender
vi det til jer, så længe vi har
nogle.
Juliane Øhlenschlæger

·
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Læserbreve

Læserbreve

Hvad får jeg for
mine penge?
Vedrørende Medlemskontingentet

Kontingentet til Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
stiger 1. januar 2009 til 310
kroner for enkelt medlemmer,
til 440 kroner for familiemedlemmer, til 440 kroner for institutioner.
Det lyder umiddelbart af
meget og mange tænker, det er
godt nok for meget.
Jeg har endda hørt flere sige:
Så melder jeg mig ud af foreningen! For hvad får jeg for disse penge?
Nu har jeg imidlertid gået og
funderet over, hvad er det så
lige, jeg som medlem gennem
årene, har fået for disse penge,
altså den kontingent, som ikke
har været reguleret i mange,
mange år!
Vi har et sekretariat, der formidler viden om Dysleksi, der
samarbejder med ministerier,
Videnscentret for ordblindhed,
Hjælpemiddelinstitutter, Ordblindeinstituttet, DH og mange
flere samarbejde- og høringspartnere. Sekretariatet er ildsjælen i det daglige, kommunikationscenter for alle også for dig
som medlem. Her kan du få råd
og vejledning, her bliver der
taget hånd om dig og dine
muligheder. Endelig kan sekretariatet også henvise dig til
kredsene. I kredsene har du
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mulighed for at påvirke din
egen situation. Du kan være
med til at gøre foreningen
levende og sprudlende med
dine idéer, husk på at det er din
indsats, der tæller i en frivillig
forening.
Det bedste, synes jeg, ved at
være medlem af Ordblinde/
Dysleksiforeningen, er at lære
andre forældre til ordblinde
børn at kende, at få et netværk,
nogen der med det samme forstår, her skal man ikke hele
tiden forklare, nogen at dele
med. Dysleksi er stadig tabubelagt, megen uvidenhed om
handicappet og læringsstile
eksisterer og heraf mange
sårende bemærkninger at forholde sig til. De psykosociale
følger af handicappet, opleves
endnu i dag flere steder som
utidighed. Tænk engang, at få
at vide at man har infantile
reaktionsmønstre, fordi man
ikke bliver forstået, det sårer og
fordrer megen støtte, måske
endda professionel støtte. Professionel støtte, kan for mig,
også være en person, der indefra kender problematikkerne,
der forstår, der aktiv lytter og er
med til at finde nye veje, genveje, omveje og motorveje. En
farbar vej frem for stigmatisering.

Før solidariteten: Bitter social uret og
knyttede næver, afmagt.
Tegning af George Grosz fra 1922

(Den, der stigmatiseres, rammes på
sit selvværd, sin selvforståelse og
sin selvfølelse og oplever ofte at
blive isoleret. På denne måde kommer stigmatisering i sig selv til at
fastholde mennesker i den afvigende adfærd. Stigmatisering kan
betyde, at man ikke tør tale om sit
handicap af frygt for andres ringeagt. Stigmatisering handler om
holdninger og værdier, såvel hos
den enkelte som hos samfundet.)
Jo flere der anerkender handicappet, gør opmærksom på vilkårene, står sammen – også om
at ændre vilkårene, jo mindre
tabubelagt bliver handicappet
dysleksi og hermed mindskes
stigmatisering. Hvorfor bygge
læhegne, når vi kan bygge
vindmøller? Sammen.
Vi har haft en voksenrådgiver, der har været den enkelte
voksne til hjælp med bisidderfunktion, lovgivning, opsøgende arbejde, altså været ude på
arbejdspladserne og vejledt og
bidraget til mere dysleksivenlige arbejdspladser. På grund af
manglende økonomi kunne foreningen ikke bibeholde denne
indsats.

Læserbreve

Vi har fået en børnerådgiver,
der er behjælpelig med at løse
de gordiske knuder på hele folkeskoleområdet. Når man
bevæger sig ned i lovgivningens
snørklede områder, så er der
faldgruber og disse hjørner kan
være så specifikke, at de er
svære at overskue.
Dette er børnerådgiverens
arbejde, og han er til rådighed
for dig og for kredsene og for
sekretariatet.
Vi har i bestyrelsen bevidst
valgt at ansætte en daglig leder
på sekretariatet, for opnåelse af
bedre kontinuitet.
Dette gør et indhug i foreningens midler, men vi tror på at
denne indsats er nødvendig.
Juliane har gjort sig mange tanker om nytænkning, strukturer,
vejledning, formidling, samarbejde. Hun har selv dysleksi,
ved på egen krop, hvad dysleksi
vil sige, og har derfor de bedste
kvalifikationer, for at sætte dig i
centrum.
Vi har fået Netbiblioteket
E17, der er åbent alle døgnets
timer for dig, som har svært
ved at læse almindelig trykt
tekst. Netbiblioteket er indrettet, så det imødekommer de
særlige behov, man har som følge af en funktionsnedsættelse.
E17 giver rum for læsning,
inspiration, læring og oplevelser. Netbiblioteket udvikles i et
samarbejde mellem DBB, folkebibliotekerne og interesseorganisationer.
I forbindelse med oprettelsen
af E17, har Tom West fra Ordblinde/Dysleksiforeningen deltaget og gjort en kæmpe frivillig indsats for mennesker med

dysleksi, og deres ret til denne
gratis adgang.
Vi samarbejder og indstiller
til ligestillingsrådet for handicappede. Jeg har ofte hørt disse
for mig mærkværdige ord: Man
skal ligestilles med – ikke have
fordele af et handicap. Her har
jeg altid tænkt: Man tager da
ikke den elektriske kørestol fra
mennesker, fordi det menneske
kan køre hurtigere, end jeg ved
siden af kan løbe.
Vi har brug for ligestillingsrådet for handicappede til at
tale vores sag, men det sker
ikke af sig selv. Hertil behøves
viden, indsigt, tid og kræfter.
Denne viden er for mig lovgivning og specialviden, som udelukkende fås ved at mennesker
med dysleksi gør opmærksom
på faldgruberne, gør krav på
retten til ligestilling, tilgængeligheden i dagligdagen. At tabuer og myter ophæves. Hertil har
vi kredsene og et sekretariat,
som formidler denne viden
videre.
I de mange år, jeg har været
med i foreningen, har vi fået
mange henvendelser fra folk,
som følte de var kommet i
klemme. Uanset de smukke
politiske hensigtserklæringer,
kan der være stor forskel på
disse og den faktuelle virkelighed. Sådan ser virkeligheden
altså ud. Du kan som medlem,
med dit bidrag, såvel kroner
som frivillig indsats, være med
til at ændre, at hensigtserklæringer bliver til virkelighed. Ved
at løfte i samlet flok.
Ude i kredsene, har vi fået
Dictus, vi har fået Iris ordbank,
vi har fået tilbudt biografbillet-

ter (Ny teknik for læsesvage),
vi har været på kursus, vi har
været på it-messe. (Alt sammen
gratis.)
Denne viden kredsene herved
får, er alt sammen til gavn for
dig som medlem. Medlemmer
kan også købe Vital-programmer fordelagtigt. Desværre har
vi oplevet efter købet, at så er
solidariteten lig nul.
Ude i kredsene, gøres der
mange tiltag for mennesker
med dysleksi, såsom it-læring
for både børn, unge og voksne,
konferencer, underholdning,
netværksgrupper, foredrag, bisidderfunktion og en formand/
kvinde, du altid kan henvende
dig til, som kan rådgive dig,
næsten når du lyster. Dette er
dit medlemsbidrag med til at
opretholde.
Hvad fik jeg ud af mit medlemskab gennem mange år? Rigtig gættet, en solskinshistorie.
Da jeg ved en tilfældighed
opdagede, at der fandtes en
Ordblinde/Dysleksiforening i
Danmark og blev medlem og
hermed viden, fik jeg gennem
de sidste to år af folkeskolen en
næsten glad dreng, han blev
forstået, en særdeles motiveret
dreng, da han på efterskolen fik
sine it-hjælpemidler, i hvert fald
i dag en glad og værdsat ung
mand, der fandt udveje, anbefalet af de »ældres« erfaringer i
foreningen, deres historier fra
deres ungdom, deres veje,
nogen mere farbare end andre,
men særdeles virksomme.
En ung, der fandt sin egen
vej, gennem støtten af delte
erfaringer, der har taget 10.
klasse og nu ved afslutningen af ❭❭❭
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sit 2. år på HTX, kom hjem
med et 12 tal. Dette havde jeg
aldrig drømt om, end ikke troet
opnåeligt. Med megen slid, vilje, kompenserende hjælpemidler og støtte, kan det altså lade
sig gøre, at få en uddannelse ud
fra sit potentiale, og ikke ud fra
sit handicap.
Den rådgivning og vejledning
jeg og hermed vi, igennem alle
årene, har fået ved at være medlem af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark – og herved også muligheden for, at
kunne deltage i kurser, tilrettelagt af eller sammen med
Videnscentret, HMI, Ordblinde-
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instituttet etc. Alt dette er set
med mine blikke, medvirkende
årsager til denne succeshistorie.
Uden denne specifikke viden
om lovgivning, hjælpemidler,
opbakning og støtte af andre
forældre, de ordblindes egne
erfaringer og endelig ikke at
forglemme, mødet med en ung
it-nørd, som selv har gået vejen,
han som blev rollemodellen og
»mødrehjælpens« støttepædagog. Uden alle disse mennesker,
såvel frivillige som ansatte,
havde »mødrehjælpen«, nok
ikke haft det samme overskud,
viden og styrke, og ikke mindst
glæden ved at være med til at
skabe forandring, bedre vilkår
for vore dyslektiske børn og
unge. Endda selv, når tårerne
har trillet, når vreden og afmagten har taget over, har der været
hjælp at hente, i form af: Det
kender jeg godt, det har jeg
også prøvet. Hvad gør vi?
Hvem henvender vi os til? At
kunne dele sårbare og følsomme hændelser, kan vist ikke
købes noget steds for penge,
ikke mig bekendt.
Vil sluttelig indrømme, at
overskriften på dette indlæg,
bryder jeg mig i særdeleshed
ikke om:
Hvad er det, jeg kan få for
mine penge! Tænker i stedet på
John F. Kennedys ord: Hvad
kan jeg gøre for mit land. Jeg
tænker specielt på: Hvad kan
jeg gøre, for mennesker med
handicappet dysleksi og ad
hvilken vej? Hvad kan jeg
bidrage med? – Hvad kan vi
sammen bidrage med og hermed i fællesskabets ånd forbedre og udrette?

AP Møller har engang udtalt:
Den, der har evnerne, har også
forpligtigelsen. Denne tankegang, mener jeg, er skabt ud fra
solidaritet. Solidaritet betyder
samhørighed, sammenhold.
I politisk sammenhæng tales
der om solidaritet, når bestemte
mennesker, faggrupper osv. gør
fælles sag, står last og brast
med andre mennesker, faggrupper osv., som befinder sig i en
vanskelig eller truet stilling.
Mønstret, som her går igen,
er at den, som viser solidaritet,
giver afkald på kortsigtede fordele på andres bekostning, ved
at erkende at han/hun på længere sigt og i en større sammenhæng i grunden er i samme
situation som dem – »det kunne
være mig«. Solidariteten er her
udtryk for en identificering med
andre, som ikke udspringer af
situationens umiddelbare krav,
men ud fra moralske hensyn.
Man er solidarisk, men kunne
også have valgt at være usolidarisk. (Kilde: Leksikon/org.)
Du kan ved dit medlemskab
af Ordblinde/Dysleksiforeningen være med til at ændre vilkårene for dig selv, for dine
børn/unge og ikke mindst for
andre ligestillede. Være med til
at støtte og ændre vilkårene for
mennesker med Dysleksi – endda med et glimt i øjet.
Institutioner, fagfolk og ildsjæle kan bidrage med viden,
solidarisk støtte og ikke mindst
fortælle de gode historier til
foreningens blad.
Den halte ser, den blinde går
og hånd i hånd de målet når.
Mercedes

Læserbreve

Dine elever vil gerne have, du læser dette!

Når bøgerne viser

TÆNDER...
At kunne fortælle en solstrålehistorie er ikke enhver beskåret;
jeg har imidlertid i de senere år
læst og hørt en del. I de mange
år jeg underviste i folkeskolen
har jeg kæmpet en kamp for at
få alle elever med på læsevognen – ikke som speciallærer,
men ganske almindelig dansklærer. Det er der nok kommet
nogle solstråler ud af, men ikke
nok.
Så i elvte time og faktisk for
sent til at gøre noget, der battede, for at lette arbejdet for mig
selv, men så sandelig også for
de læsesvage/ordblinde elever i
min flok, blev jeg opmærksom
på KLO, der i den grad var en
øjenåbner, og som sendte lys
over land.
Gennem mit arbejde som indlæser og bestyrelsesmedlem i
den frivillige organisation KLO,
som gratis stiller lyd til rådighed i form af cd’er til betrængte
og videbegærlige mennesker,
mødte jeg mennesker, som stod
på spring for at hjælpe. Nogle
af dem havde oplevet problemerne på egen krop og sjæl, og
de vidste alt om, hvad der havde bragt dem videre, så de faktisk hver og en kunne fortælle
deres historie, som endte med
at blive en solstrålehistorie.
Der skal ildsjæle til, og de findes altså.

KLO er, eller kan for mange
flere, blive en del af historien.
Derfor denne skrivelse til jer
lærere.
KLO er et interessefællesskab med kun en lønnet medarbejder. Det har eksisteret i over
25 år, og blev sidste år af
Undervisningsministeriet tildelt
et millionbeløb til en teknisk
opdatering. Det er at betragte
som et bibliotek, der til enhver
tid gratis er parat til at sende
cd’er, der omhandler faglitteratur, ud til såkaldte lånere (cd’erne skal ikke returneres). På
opfordring indlæses fagbøger af
enhver slags og på mange forskellige niveauer, men også biografier, årbøger o. lign. For at
kunne levere varen søges hvert
år fonde og puljer, og også
kommunerne giver hvert år tilskud
Næste skoleår står for døren.
Lærebøgerne er udpeget og
bestilt. Det kan nås endnu, hvis
du/I allerede nu ved, at Peter
ikke har en jordisk chance for
at læse fysik for 9. klasse eller
matematik for 5. Den tid, der
går fra bestilling til cd’en er
færdig, er afhængig af forlaget
og forfatternes godkendelse og
så selvfølgelig den tid, det tager
at indlæse bogen, men det er til
at overse. Findes den allerede
indlæst i vores samling eller på

folkebiblioteket, bliver cd’en
sendt ud med det samme. KLO
arbejder ud fra princippet, at
det skal være gratis at tilegne
sig viden.
Det skal tilføjes, at registrerede ordblinde i dag har meget
bedre adgang til viden og
uddannelse med de hjælpemidler, der findes bl.a. i form af ITrygsækken. Rema-serien
(www.ordblind.com), som findes helt nede fra de mindste
klassetrin, kan få ordblinde
børn med på vognen helt fra
starten – også i matematik.
Det gælder om at få solstrålehistorierne til at florere.
Pensioneret lærer
Henny Knudsen
p.v. KLO, Torvegade 1,
6600 Vejen
tlf. 75 36 31 78
klo@klo.dk
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Portræt af en forfatter

Jørn Jensen
Portræt af en forfatter
I 1997 var Ordblindeforeningen med til at tildele
Årets Skriverpris til Jørn Jensen. Prisen gives til en
forfatter, som skriver letlæst for børn, unge og voksne.

Som begrundelse for valget af
årets prisvinder nævnte undervisningsministeren blandt
andet:
»Jørn Jensens forfatterskab
begyndte i 1987 og siden er det
blevet til 84 udgivelser. Jørn
Jensen begyndte at skrive, fordi
han som lærer i de yngste klasser manglede let læsestof til de
svage læsere. Dermed begyndte
det imponerende forfatterskab,
der forhåbentlig vil fortsætte i
mange år endnu – for der er
brug for den slags bøger.«
Som motivering skriver prisudvalget blandt andet, at »Jørn
Jensen er i stand til at skrive let,
uden at teksten mister sin
spændstighed. Han formår at
skabe en spændende historie, så
læserne hænger ved, og på den
måde får han sat mange i gang
med at læse, der ellers ville
smutte udenom. Han er omfattende i sit emnevalg. Der er i
hans forfatterskab læsestof om
snart sagt alle emner og til alle
aldersgrupper. Selv om bøgerne
er skrevet for børn, kan de også
læses med udbytte af voksne.
Der bliver ikke talt ned til én.«
Udvalget skriver endvidere,
at »Jørn Jensen anvender de
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ord, der naturligt hører til. Han
omskriver ikke for at gøre teksten let, men finder i stedet det
letteste ord, der svarer til begrebet. Man har indtryk af, at han
vejer sine ord på en guldvægt,
før han vælger dem. Han tænker på modtagergruppen, når
han skriver og har en god fornemmelse for, hvordan det bliver læst.«

Jørn Jensen skriver stadig
letlæste bøger
I 1997 var forfatteren Jørn
Jensen stadig ansat som talepædagog i Høje-Tåstrup kommune. Fire år senere forlod han
sit faste arbejde for at blive forfatter på fuld tid. Han har i
2008 skrevet mere end 300 lette
bøger til de yngste og svageste
læsere. Alle børn i Danmark
kender Jørn Jensens bøger om
Kasper og Palle, Mark og Sofie,
Mia og Mette, Bobo, Ane og
Bo, Dyreserien, Stor bog-lille
bog fra Maaholm/Borgen,
Martin-bøgerne fra Forum,
Gådebøgerne fra Forum, 16
fantastiske H.C. Andersen eventyr bearbejdet, så børn kan læse
dem selvstændigt, Molbohistorier, Fodboldbøger og andre

bøger om sport. I en undersøgelse fra Center for Børnelitteratur om de mest læste forfattere på forskellige klassetrin
fremgår det, at Jørn Jensen er
en af de mest læste børnebogsforfattere på 3. klassetrin i Danmark.
Mange af Jørn Jensens bøger
er oversat til svensk, norsk,
islandsk og færøsk, så børnene i
Norden læser alle Jørn Jensen.
I Norge udgives der hitlister på
internettet og her er Jørn
Jensens bøger ofte højere på
listerne og hyppigere på listerne
end Harry Potter-bøgerne af
Rowling! Noget, som nok kan
gøre en nutidig forfatter stolt og
glad.

Hvordan får man som
forældre og børn fat på
bøgerne
Mange forældre og elever
undrer sig over, at de ikke ser
bøgerne og andre letlæste bøger
i boghandelen. Det er ganske
rigtigt meget sjældent, at boghandlere har bøgerne hjemme
på hylderne.
Derfor er det bedste sted at få
fat i dem på folkebiblioteket
eller skolebiblioteket, og spørge
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efter dem eller selv finde dem.
Man kan også kikke ind på
hjemmesiderne på de forlag,
som udgiver lette bøger i Danmark. Alineas forlag udgiver
mange af Jørn Jensens bøger.
Find dem på www.alinea.dk –
dansk – lette bøger. Læs om de
forskellige serier. Se de nyeste
bøger i serierne og download
eventuelt opgaver til bøgerne,
som laves af forfatteren. De er
gode til læsekurser på hele klasser. Og gratis. Man sparer som
lærer både tid og penge.
Mange af de lette bøger fra
Alinea er indtalt på lyd på forlaget Den Grimme Ælling i
Odense. www. avforlaget.dk. Se
under Læsetræning i venstre
sidemenu. Mere end 14 sider
med lydbøger. Her kan man
købe lydbøgerne. De fleste kan
også lånes på bibliotekerne.
En gennemgang af de følgende bog-serier viser, hvor alsidigt Jørn Jensens forfatterskab
er.

Palle-serien om drengen
Palle og hans utrolige far
Palle-bøgerne udkommer på
Alrunes forlag i Glamsbjerg
www.alrune.com.
Til Palle-bøgerne er der udarbejdet kopimapper med opgaver
til Læse-skrivekurser. Og der er
lavet en cd-rom, så meget svage
læsere kan lytte-læse bøgerne
på deres pc. En slags e-bog.
»Palle skal på ferie« er bog
nummer 31 i serien, som er fuld
af lune og humor. Tegneren
Claus Bigum gør sammen med
Jørn Jensen denne serie til
noget helt særligt. Bøgerne kan
læses af de yngste og svageste

læsere, men mange større børn
og voksne elsker Palle og hans
far og glæder sig til næste bog
– og næste grin.
Til de lidt ældre og mere erfarne læsere i 4.-7. klasse er der
også nogle spændende bøger.
F.eks. Jaget af pushere, GPSmorder og Død eller borte?
Jeg citerer lektørerudtalelserne, som er anmeldelser af professionelle bibliotekarer fra
skole- og folkebibliotek.
»Jørn Jensen har
ofte bevist, at han
skriver både letlæst,
morsomt og spændende. Det gælder
også bøgerne i denne
meget nutidige krimiserie om
vennerne Magnus og Lasse der
foreløbigt omfatter tre titler:
Død eller borte, GPS-morder og
Jaget af pushere.« Jørn Jensen
har altid været meget populær
blandt de yngre læsere, og jeg
er ikke i tvivl om, at også denne
spændende serie vil fænge hos
især drenge i 4.-6. klasse.
Bogen er skrevet med stor,
tydelig typografi og i et sprog,
der gør, at også lidt svage læsere kan være med. Bogen er
forsynet med en flot og dramatisk forside.« Torben Ringbro
(Skolebibliotekar)
Hvis man er mere til historiske
bøger og fantasy, er der flere
titler på Alrunes forlag.
www.alrune.com. For eksempel
Jagten på guldkruset, Djævelens søn og Kampen mod bødlen. Serien hedder De magiske
lys.

Spejlslottet – en ny
fantastisk fantasyserie

Lette bøger
Fantasy PS’
www.alinea.dk – se under dansk
– lette bøger – serier.
Bøgernes tema er kampen
mellem det gode og det onde.
Det onde er personificeret ved
herskeren Zakka, der undertrykker sit folk. Det gode ved Modo
og hans hjælpere.
Historien tager sin begyndelse, da Modo får besked om, at
han skal være slave på Zakkas
slot, Spejlslottet. Natten før
orkerne kommer for at hente
ham, sender hans far ham væk
med besked på at finde et
magisk spejl, der vil kunne fælde Zakka.
Både Zakka og hans far ved,
at der er dødsstraf for at flygte
fra Zakka og for at hjælpe til
flugt. Det bliver starten på
Modos kamp for at undgå
døden og for at finde det magiske spejl.
Der er planlagt 6 bøger og
hver enkelt bog har tilhørende
opgaver, så serien Spejlslottet
kan indgå i klassens arbejde
med fantasy-genren. Opgaverne
kan frit downloades på
www.alinea.dk
Fantasy-serien er læsepædagogisk tilrettelagt og kan læses
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For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler er
integreret i alle fag

både af piger og drenge allerede
fra ni år. Større børn, der har
brug for letlæste bøger, vil også
blive tryllebundet af seriens
fantasy-univers.
Som noget nyt får børnene nu
mulighed for at maile til forfatteren med spørgsmål til serien
Spejlslottet, og alle der mailer
er med i en konkurrence. Læs
mere på www.joernjensen.dk

Jørn Jensen skriver også
pigebøger
Se Sofie-bøgerne i ps-serien fra
alineas forlag www.alinea.dk –
dansk – lette bøger – Sofiebøgerne PS. De senest udgivne
i serien er Sofie sniffer ikke og
Tynd eller slank?

Lix: 12
Niveau: fra 10 år
– Der er fest hos Trine. Sofie og
Ida er med. Benny og Arne er
der også. De vælter rundt på
græsset og griner hele tiden.
Har de drukket øl? Eller måske
sniffet?
De to nye Sofie-bøger tager
igen udgangspunkt i aktuelle
pigeemner for de 10-12 årige.
Men de 13-15 årige kan også få
glæde af bøgerne, da de ikke
taler ned til læserne. Sproget er
ikke barnligt, men let tilgængeligt og læsepædagogisk bearbejdet.
Her er tanker og følelser, de
unge kender til, og problemstillinger de har lyst til at diskutere.
Bøgerne kan bruges både til
oplevelseslæsning og til samtale
og debat i hjemmet – eller i
klassen.
Nu er der 12 Sofie-bøger som
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alle kan ses på www.alinea.dk,
hvor der også kan downloades
gratis opgaver til de enkelte
bøger.

Koldt Blod
Den mest uhyggelige serie til
de virkelig seje læsere er Koldt
Blod-serien.

Koldt blod
Koldt blod er
uhyggelig og
gru til gysertørstige børn
fra 10 år.
Seriens gennemgående
hovedpersoner oplever de
mest hårrejsende ting, der kan
fange læserne, indtil sidste side
i bogen er vendt – ikke mindst
drengene.
I GPS-jagten finder Tobias et
stykke papir med to rækker tal.
Han tror, det er telefonnumre,
men Simone mener, at det er
koordinater til GPS.
Tobias koder tallene ind på
sin fars GPS og så sker der
noget uventet.
De kom om natten handler om
nogle røvere, der en nat bryder
ind hos Tobias og Simone.
Tobias tror, de vil stjæle
noget fra dem, men røverne har
helt andre planer.
Bøgerne er velegnede til
såvel frilæsning som læsekurser
og læsetræning. Og der er mere
koldt blod på vej ... Bestil ny
Kold blod-plakat gratis på
www.alinea.dk. Der er 14 bøger
i serien nu – og der er flere på
vej.

Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog • Fysik
Biologi • Geografi
Samfundsfag • Historie
Kristendom • Sang • Idræt
Fællestime • Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv, spring,
førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, ....
Samarbejde med Handelsskole,
SOSU og Teknisk Skole om
meritgivende brobygningsforløb
for elever i 10. klasse
Mulighed for
folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve
Nærmere oplysninger:
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside med oplæsning:
www.vrigsted-efterskole.dk

Siden Skriverprisen i 1997, har
Jørn Jensen fået Bog-slugerprisen af sine trofaste læsere i
Ringkøbing og været indstillet
til Orla-prisen i Danmarks
Radio.
Han tager ofte ud på skoler i
Danmark og Sverige for at
møde sine læsere. Jørn Jensen
har i to omgange deltaget i Børnenes Nobelfest i litteratur på
Ålandsøerne og dermed styrket
samarbejdet med andre nordisk
forfattere.
Mange af Jørn Jensens læsere
skriver til ham med ros og forslag til nye bøger i serierne.
Læs mere om Jørn Jensens
bøger på hans hjemmeside
www.joernjensen.dk. Og skriv
til ham, hvis du har lyst. Hans
adresse er
sobredden@hotmail.com.
I kan godt glæde jer til flere lette bøger fra Jørn Jensen. EKR

Boganmeldelse

Boganmeldelse

Læsevanskeligheder
Carsten Elbro har skrevet en ny
og meget betydelig bog i seminarieserien. På bagsiden af
bogen står der følgende: Læsevanskeligheder tilbyder en samlet, forskningsbaseret oversigt
over læse- og skrivevanskeligheder, hvad de skyldes, og hvad
man kan gøre ved dem. Bogen
handler især om ordblindhed,
vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og sammensatte sproglige vanskeligheder i
læsning.
Hvert kapitel indledes med
en oversigt over de emner, der
bliver behandlet og hvert kapitel afsluttes med en konklusion.
Læseren er derfor aldrig i tvivl
om sigtet med de enkelte kapitler. Sproget er enkelt og meget
præcist, men der bruges naturligvis mange fagudtryk.
I emnet vedrørende læsning
lægges der vægt på at beskrive
og forklare betydningen af
skriftens lydprincip. Hvis man
har meget svært ved at lære sig
at udnytte skriftens grundlæggende lydprincip, så er det
svært at lære at læse i det hele
taget. Og det er netop den ordblindes problem. Når man skal
vurdere og undersøge elevernes
udnyttelse af de forskellige
principper i skriften, er det vigtigt at vurdere forståelsen af
lydprincippet.
Derfor er det vigtigt at fastholde, at ordblindhed er en indlæringsvanskelighed. Det er
ikke umuligt at lære det, men

det er meget vanskeligere for
den ordblinde end for andre.
Bogen fokuserer på de veldokumenterede årsager til læsevanskeligheder og deres anvendelse i undervisningen. Den
tager hensyn til dansk sprog og
ortografi og til danske forhold i
det hele taget.
Læsevanskeligheder er skrevet til alle, der beskæftiger sig
med børn og voksne, der har
læsevanskeligheder. Det er især
for nuværende og kommende

lærere og specialundervisere,
men også læsevejledere, læsekonsulenter, talepædagoger,
skolepsykologer, socialrådgiver,
uddannelseskonsulenter, studierådgivere og særlige interesserede forældre.
EKR

Bliv medlem af
Ordblindeforeningen i Danmark
Hvad kan vi tilbyde:
■ Medlemsbladet »Ordblindebladet«
■ Vejledning og rådgivning
■ Organisatorisk fællesskab
■ Tilbud om kurser og foredrag
■ Rettigheder om uddannelse
■ Information om computer
■ Information om lydbøger og letlæst
litteratur
■ Pædagogiske programmer, regler og
rettigheder
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Ordblinde/Dysleksiforeningen, Vestjylland

Ordblinde/Dysleksiforeningen, Vestjylland
Vi har fornøjelsen at kunne præsentere
et fortryllende show med tryllekunstneren
Kenneth Baun, kendt fra udsendelsen:
Fra A til Z, er ikke let
sendt på DR.

Kenneth Baun skriver:

Efter showet kan du stille
spørgsmål direkte til Kenneth
om handicappet Dysleksi og det
at have viljen til at ville, om
viljen til at ville klare sig selv,
trods oddsene.

I dag er jeg 33 år og har levet af
at trylle i 14 år.
Jeg var ordblind indtil jeg
blev 24 år. Men det har nu ikke
være en hemsko for at jeg kunne leve af at trylle. Jeg kører
50.000 km. om året, uden at
kunne læse et vejskilt, det er
måske en grund til at jeg kører
så meget....
Der er blevet gjort en masse


www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

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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for at jeg skulle lære at læse og
skrive. Jeg har haft 12 forskellige dansklærere på seks forskellige skoler, uden at det hjalp.
Fra jeg begyndte i skolen, fik
jeg specialundervisning.
I 7. klasse gik jeg på Taleinstitutet i Århus, i en specialklasse for ordblinde.
På efterskolen i 8. og 9. klasse fik jeg ekstra timer i dansk.
I 10. fik jeg kun specialundervisning i dansk fire timer
om dagen.
Derefter har jeg gået fire år
på aftenskole for voksne ordblinde. Alt sammen uden resultat.
Det er altså ikke fordi, der
ikke er gjort noget, men der er
bare ikke ret mange, der ved,
hvad der skal gøres.
På DR tv var der en udsendelse om mig, der hed, »Fra a
til z er ikke let,« den handlede
om hvordan jeg kunne klare
mig, selvom jeg ikke kunne
læse eller skrive og om hvordan
Børge Skoulund lærte mig at
læse.
Arrangementet er et synligt
led i frivillighedsugen i Holstebro kommune den 14.-21. september 2008, hvor frivillige foreninger i fællesskab sætter
fokus på deres eksistens.
Husk: Det foregår torsdag
den 18. september, 2008, kl.
16.00, i Rådhushallen, Kirkestræde 11 i Holstebro. (Se nærmere herom i dagspressen.)

Nyt fra sekretariatet

Nyt fra sekretariatet
Ordblindeforeningens nye
bogholder, Sanne Erstrup

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

Dette er første udgave af en ny
tradition i Ordblindebladet. Her
vil vi fra sekretariatet prøve at
sammenkoge de sidste måneders aktiviteter og fortælle om
de vigtigste, så I alle sammen
kan få et overblik over, hvad
der foregår i foreningen centralt.
Der er sket meget siden sidst.
Der har været afholdt årsmøde i
Odense, her blev der blandt
andet valgt en ny næstformand
(læs også artiklen på side10).
Så er der sket en forøgelse af

Holte-Hus Efterskole
For ordblinde og
læseretarderede
Vejlesøvej 41, 2840 Holte
Tlf.: 45 42 06 22 Fax 45 42 07 26

sekretariatet. Der er nemlig blevet ansat en bogholder. I den
forbindelse vil vi gerne byde
Sanne Erstrup rigtig hjertelig
velkommen. Sanne er startet på
sekretariatet den 1. juli og
knokler der ud af med vores
regnskaber. Sanne er fleksjobber og har før arbejdet på Niels
Brock i København som overassistent i deres elevcenter. Vi
er meget glade for, at Sanne har
valgt at arbejde hos os. Det
betyder, at Ordblindeforeningen
nu har fire personer ansat.
Lone, som sekretær med ansvar
for medlemskartotek, blad og
hjemmeside, Sanne, der sidder
med bogholderi og regnskab,
Hans Henrik, som er vores børnerådgiver og Juliane, der er
sekretariatsleder.

Slutteligt har vi en bøn!
Det er vores drøm at have mailadresser på alle de medlemmer,
der har en sådan. Vi kunne
nemlig godt tænke os at lave en
månedlig nyhedsmail til foreningens medlemmer. Nyhedsmailen skulle have det formål
kort at fortælle, hvad der foregår aktuelt i foreningen og samtidig informere om nye arrangementer lokalt og centralt. Derfor vil vi høre, om I ville sende
en mail til os med jeres mailadresse og jeres medlemsnumre
på kontor@ordblind.org. Vi
håber at det vil gøre kommunikationsvejen i foreningen hurtigere og lettere.
Med venlig hilsen sekretariatet
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Annoncer

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.

Har du læse og stavevanskeligheder - så er vi skolen,
der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• 10. kl. med brobygning og mulighed
for meritgivende eksamen
• Meget idræt
• Sprog
• Håndværk
• - og meget mere
IT er naturligvis en integreret del
af undervisningen

– 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

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk

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

En skole for ordblinde

N

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

For elever med læseog stavevanskeligheder

Nyt fra Kredsene

Bornholm
Foreningen var inviteret til at
besøge Rønne bibliotek. Der
laves en undervisningsaften i
programmet Daisy.

Fyn
Den ny bestyrelse har genetableret en lokalforening og har
allerede haft gang i mange flotte aktiviteter. Sikke nogle stærke kvinder og mænd. Der arbejdes på at få Marianne Jelved til
at holde foredrag på Fyn.
Den 23. april 2008 var der
generalforsamling i kreds Fyn i
Odense. Generalforsamlingen
startede med foredrag af Erik
K. Rasmussen fra kreds Roskilde, nu næstformand for Ordblindeforeningen. Der mødte
flere personer op som havde
interesse for problemet ordblindhed. Det var en givende
aften.
Kreds Fyns plan for i år er
følgende:
I august var vi inviteret til
mikroværkstedet i Odense (uge
34) for at se og prøve de seneste nye hjælpemidler til ordblinde. Folketingmedlem, og
uddannelsesordfører for de
Radikale Venstre, Marianne Jelved kommer til Fyn i oktober
(uge 43) sammen med en
embedsmand fra undervisningsministeriet for at fortælle om
regler for tildeling af støtte i
henhold til de forskellige
uddannelser efter folkeskolen.
Nærmere information følger til
medlemmerne på Fyn, da flere
ting skal på plads først.

Vi håber i bestyrelsen at
medlemmerne vil komme med
idéer til andre arrangementer.
Nærmere oplysning fås hos formanden, Lene Baasch.

København, Amager og
Frederiksberg
Efter mange års tro tjeneste i
København, Frederiksberg,
Amager kredsen valgte Lars
Vissing at træde af som formand. I den forbindelse blev et
nyt medlem af lokal bestyrelsen
Louise S. Hansen valgt til formand. Lars Vissing blev i stedet
valgt som kasserer. Leif S.
Nielsen blev også spurgt, om
han ville indtræde som næstformand og takkede ja.
Herefter ser bestyrelsen for
København, Frederiksberg,
Amager kredsen sådanne ud:
Formand: Louise S. Hansen,
Næstformand: Leif S. Nielsen,
Kasserer: Lars Vissing, Bestyrelsesmedlem: Bendt Johansen,
Bestyrelsesmedlem: Jimmy
Ploug, Bestyrelsesmedlem:
Toke Hansen
Vores møder vil fremover
finde sted ved Christianshavns
Torv, i beboerhuset. Har I gode
idéer eller ønsker til kommende
arrangementer hører vi gerne
fra jer på mail:
loui_hansen@ofir.dk, og vi vil
så vidt det er muligt prøve at
tilgodese jeres ønsker eller
idéer, når vi skal planlægge
kommende arrangementer.
Vi vil gerne invitere alle
interesserede ordblinde til netværksmøder en gang om måne-

den. Dette nye initiativ henvender sig til folk, der måtte have
et ønske om at udvide sit netværk i forhold til at møde andre
ordblinde. Det gælder både
folk, der er studerende, i arbejde eller andet. Formålet med
dette initiativ er at opbygge et
netværk for erfaringsudveksling, støtte, rådgivning og
hjælp. For at støtte og udvikle
ordblindes netværk, har Hovedstadens Ordblindeskole været så
flinke, at udlåne os deres lokaler til dette formål.
Datoer for møderne er:
Onsdag den.10. september 2008
Onsdag den. 8. oktober 2008
Onsdag den. 5. november 2008
Onsdag den. 3. december 2008
på Hovedstadens Ordblindeskole, Trondhjems Plads 4,
2100 København. Vi håber at se
så mange af jer som muligt.
Evt. spørgsmål eller henvendelser til dette kan stilles til
loui_hansen@ofir.dk.

Nordsjælland
Bestyrelsen arbejder med at
genoptager it-caféerne, medlemsmøde med Lis Pøhler til
efteråret, arrangement med
DVO og netværksmøde for
forældre. Nærmere oplysninger
hos formand, Jette Villumsen.

Nordjylland
Farsø Efterskole havde 10 års
fødselsdag den 6. september.
Kredsen besluttede at give en
gave, som består af en optræden
af Kenneth Baun, der er ordblind og tryllekunstner. Vi har
❭❭❭
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Nyt fra Kredsene

altid haft et godt forhold til skolen, som er meget anerkendt for
dens gode holdninger og undervisning.
I ugerne 38 og 39 deltager
Frederikshavn bibliotek i kampagnen: »Gi’ dit bibliotek en
chance til«.
Det er en demonstration af et
»mobilt læringsrum«. Har du en
computer, så er der nyt at hente,
hvis du ikke kender til de tilbud, som dit bibliotek kan tilbyde. Du kan blandt andet høre
om digitale tilbud, blive guidet i
brugen af www.e17.dk og få
forevist DAISY-lydbøger.

Roskilde
Lørdag den 30. august deltog
Roskilde Ordblindeforening i
Sundhedsdagen. Hver forening
har en bod, hvor de kan udstille
materiale, som fortæller om foreningens aktiviteter. Nogle flittige mennesker fra bestyrelsen
bemandede boden og fik derved
kontakt med et stort publikum.
Lørdag den 6. september startede Ord-caféen på Roskilde Bibliotek. Ord-caféen afholdes den
første lørdag i hver måned vinteren igennem i tidsrummet fra
kl. 11.00 til kl. 13.00. Alle der
har problemer med ordblindhed
er meget velkomne til at stille
spørgsmål. Ved hver åbningsdag
vil der sidde to fra bestyrelsen
med brochurer, pjecer om computere, hjælpeprogrammer og
meget andet.

Storstrøm
Ordblindeforeningen opfordrer
til et tema, der behandler »ordblindhed kombineret med andre
vanskeligheder«. Det er et pro-
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blem rådgiverne tit møder i
deres rådgivning. Kommunerne
glemmer ofte de ordblinde, hvis
der er andre problemer. En problematik som foreningen må
forholder sig til.
Kredsen overvejer også at
lave it-undervisning til forældrene i lighed med det i Nordsjælland.
I Storstrøm vil foreningen tilbyde folkeskolerne en ordblind
foredragsholder, som kan fortælle om sejre og nederlag i folkeskolen og den videre vej gennem uddannelserne. Nærmere
oplysninger kan fås hos Charlotte Knudsen og Stella Steengaard.

Sydjylland
Har fået bevilliget 9.000 kr. fra
Sofies Kilde. Den 3. september
var der reception i anledning af
indvielse af den ny hjemmeside
for Sydjyllands kredsen.

Vestsjælland
Susanne Mark Dalum er blevet
valgt til ny formand for Vestsjællands kredsen, men hun er
faktisk »gammel«. Det vil sige,
hun har været formand for Ordblindeforeningen i Vestsjællands Amt og med i hovedbestyrelsen tidligere. Susanne er
stærkt ordblind, og har alligevel
uddannet sig til lærer på Holbæk Seminarium. Susanne har
arbejdet i otte år som folkeskolelærer. Det er hendes mål at
forsøge at gøre folkeskolen til
et bedre sted at være for ordblinde elever. Så hun ved derfor
en masse om, hvordan man
nemt og godt tilgodeser ordblinde børn i undervisningen,

At få en uddannelse
svarende
til ens forstand
Under denne overskrift
bragte vi i Ordblindebladet
2/2008 en artikel på side
12-13.
Der var desværre opstået
nogle fejl/misforståelser.
Den RIGTIGE artikel kan
læses på internettet på
følgende link:
http://www.ordblind.com/
Anette_lena_1.html.
Redaktionen

på en måde så det også er overkommeligt for læreren.
Susanne har de sidste 15 år
holdt foredrag om, hvad ordblindhed er og hvordan det kan
afhjælpes. Susanne er i mellemtiden blevet 38 år og nu bosat
med sin mand, 3 børn og 2 hunde i Vipperød.
Om hendes forventninger til
arbejdet i bestyrelsen, siger
Susanne:
»Bestyrelsen er meget velfungerende, der sidder mange gode
kræfter, og der er en hel del
idéer at gå i gang med. Jeg
håber, at jeg her kan være sammen med andre, der vil det
samme som mig og derved
komme ud til så mange skoler,
uddannelsessteder samt arbejdspladser, hvor der er behov for
oplysning. Det er ikke nok for
mig at være til rådighed. Jeg vil
gerne ud og banke på dørene
rundt omkring, for at få oplysningen frem«.
EKR

Annoncer

Emmerske Efterskole
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.

www.emmerskeefterskole.dk

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

Erhvervs- og uddannelsesrettet
– især for ordblinde

Du bliver aldrig
den samme igen

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

Samarbejde med erhvervsuddannelserne ·
Studieforberedelse · Erhvervs- og
uddannelsespraktik · 90% går videre
til uddannelse og job
KICKSTART

The true story...

Personlig coaching · Vejledning og udvikling
af handlingsplan · Mentorordning
ISÆR FOR ORDBLINDE

Effektiv ordblindeundervisning ·
Læsecomputere med skrivestøtte
FAGHORISONT

Dansk · Matematik · It · Engelsk · Teater ·
Køkken · Design · Kørekort og mange flere
HØJSKOLEN

It overalt · Rummelige værelser · Eget bad
og toilet · 5 minutter fra IC-tog og bus
LANGE KURSER

10. august - 20. december 2008 (19 uger)
11. januar - 20. juni 2009 (23 uger)
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

