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Hans-Pauli Christiansen, 
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark

Kommuner og den enkelte folkeskole har behov for at have  lærere med
kompetence på ordblindeområdet.

Ser vi på voksnes muligheder for at modtage ordblinde undervisnin-
gen, finder vi et veludbygget special undervis nings tilbud. Det betyder,
at ordblinde voksne kan modtage specialundervisning af lærere med
den nødvendige læsepædagogiske uddannelse. Dette er beskrevet i lov-
givning og i bekendt gørelse. Voksne har ret til kvalificeret ordblinde -
undervisning.

Børn bør have den sammen mulighed for at få ordblindeundervisning
i den kommune, hvor de bor.

Staten garanterer voksne ordblindeundervisning og penge til denne
specialundervisning er afsat på finansloven. Børn bør naturligvis have
sammen garanti for ordblindeundervisning, som voksne har.

Vi opnår bedst denne garanti ved at kommunerne har relevante ord-
blindeundervisningstilbud, som efterlever en faglig standard, som er be-
skrevet gennem en bekendtgørelse. Undervisningsministeriet har i dag
den faglige viden om, hvad et ordblindetilbud skal indeholde, så det op-
fylder folkeskolens målsætning om et afgangsniveau, der giver alle ord-

blinde elever mulighed for uddannelse.
Det strider ikke imod det kommunale selvstyre, at undervis-
ningsministeriet går ind i detaljerne og beskriver den nødven-
dige faglighed, som et krav til den kommunale ordblinde -
undervisning.

Som det er i øjeblikket, lades mange i stikken. Kommu-
nerne er i vildrede om, hvad der egentlig forventes af kom-
munen i forhold til denne undervisningsopgave. Der er i dag

et yderst uensartet niveau og ingen autoritet på området. Vi
kan pege på institutioner, der kan være pejlemærker for kommu-

ner, der vil gøre en særlig god indsats og vi har gennem årene peget på
Ordblindeinstituttets gode undervisning og resultater, som kommunerne
burde efterleve.

Alle kommunale opgaver er i dag reguleret fra Centraladministratio-
nen. Staten indgår aftaler med kommunerne om serviceniveau på så at
sige alle området. Alt er målt og vejet og der er sat økonomi og standar-
der på alle områder, men ikke på ordblindeområdet, når det gælder
børn.

De senere års mange klagesager til undervisningsministeriet, tre
landsretssager og den faglige og politiske diskussion og ordblindeun-
dervisning til børn peger på, at det nu er nødvendigt, at standardisere
tilbudet til børn. Vi taler om rigtig mange børn, som skal sikres uddan-
nelse og et godt liv med mulighed for arbejde og social velfærd.



– 10 år i den danske folkeskole er
slut, jeg ånder lettet op. Giv læ-
rerne viden og dermed autoritet.
Når regeringen taler om, at 95% af
en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse, må jeg som
forældre og lærer konstatere, at der
ligger en stor og vigtig opgave for-
ude, når mellem 5 og 8% af folke-
skoleeleverne er ordblinde/
dyslektiske!

Lærerens autoritet
Lærerne i folkeskolen skal have
autoritet for at udføre deres hverv.
Problemet er bare, at lærerne ikke
kan have autoritet, når de mangler
viden på et så vigtigt område. Det
er et problem for folkeskolerne og
vores ordblinde børn.

Min datter er ordblind. Hun har
gået i den danske folkeskole i ti år.
Min erfaring er, at vi som forældre
til ordblinde, er meget afhængige
af lærernes viden på området.
Megen pædagogik med gode inten-
tioner er forfejlet. Der skal mere
viden til. Mange ordblinde elever
oplever denne uvidenhed som
overgreb. De bliver ikke forstået,
de bliver fejlfortolket og får skæld
ud for deres manglende engage-
ment i skolen. Tiden er inde til at

ændre kurs. Tiden er moden til, at
vi nu tænker i inklusion af denne
gruppe, som er normalt begavede
børn og unge med en stærk følelse
af, at de ikke er gode nok. Den
psykiske side af det at være ord-
blind, er slet ikke belyst endnu.
Ordblindes psyke er ofte skadet.
Selvværdet er skadet, og det skal
genopbygges resten af livet. Ord-
blinde lærer at acceptere deres
 situation ved at blive mødt med
forståelse og viden om kompensa-
tionsmuligheder.

Denne accept er en meget vigtig
del af det at have en dysfunktion.

Jeg er sikker på, at læreren
gerne vil give hjælp og være for-
ståelige, og derfor bør undervis-
ning på seminariet inkludere viden
om ordblindhed. Det er vigtigt, at
lærerne ved, hvad ordblindhed er
og hvordan man underviser ord-
blinde. Det vil skabe håb for rigtig

mange unge mennesker, som alt
for ofte oplever håbløshed og af-
magt. 

Ordblindeefterskole
Jeg har haft mulighed for at sende
min datter et år på en ordblinde -
efterskole, det kostede 40.000 kr.
Når folkeskolen ikke kan leve op
til de krav om inklusion, som står i
loven, bør der være gratis alternati-
ver, såsom et efterskoleophold på
en ordblindeefterskole. Der har
 lærerne den specialviden, som er
nødvendig. Vi må sikre, at vores
ordblinde unge kan tage en ung-
domsuddannelse. Langt bedre er
det, hvis vores folkeskolelærere
også får viden om, hvad læsevan-
skeligheder er og hvordan man un-
derviser ordblinde børn og unge.
Problematikken i forhold til ord-
blindeefterskoler er, at de først
tager elever fra 8. klasse, og da er
der ofte sket store skader, som kan
være uoprettelige. 

Social ulighed
Det skaber social ulighed, at det
ikke er alle ordblinde elever, som
har mulighed for at komme på ef-
terskole med den nødvendige eks-
pertviden. Derfor bør folkeskolen
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Ordblinde i folkeskolen

– der mangles viden!
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Af Karina Elsig Thøgersen, Ordblindelærer på VUC

Det er vigtigt, 
at lærerne ved, hvad

ordblindhed er og
hvordan man underviser

ordblinde



også have denne ekspertise. Det er
et hårdt arbejde at være ordblind
elev og forældre i folkeskolen. Min
tanke er, at hvis ikke jeg var ud-
dannet ordblindelærer, så ville det
ikke have været muligt for min dat-
ter at gå i gang med en ungdoms-
uddannelse på nuværende
tidspunkt (hun er optaget på HF,
særligt tilrettelagt for ordblinde i
Nr. Nissum).

Konsekvenser 
Jeg har mødt mange folkeskolelæ-
rere, som intet vidste om ordblind-
hed, og som ikke stillede krav til
ledelsen om, at de ville vide noget.
Det er paradoksalt, når der netop er
så mange elever som er ordblinde/
dyslektikere.

De unge jeg møder, som VUC
lærer i AVU afdelingen, (9. og 10.
klasse for unge og voksne) og i mit
firma, er ofte så skoletrætte og læ-
rertrætte, at det er en meget kom-
pliceret opgave at skabe rum for
læring. Deres læringslyst er ofte
nedbrudt og den er svær at genop-
bygge. Deres erfaringer fra folke-
skolen er dårlige, og de har svært
ved at gennemføre en 9. klasses
eksamen. Skaden er sket og det er
et af de helt store samfundsproble-
mer, som vi står med i dag. For at
opfylde kravene fra regeringen om
ungdomsuddannelse til alle unge,
som efter min optik, er en meget
fornuftig målsætning, skal der in-
vesteres i viden om de grupper af

børn og unge, som ikke har mulig-
hed for at »passe ind« i folkesko-
len. Langt de fleste unge vil gerne
kunne forsørge sig selv, tage en ud-
dannelse og beskæftige sig med
noget, de magter og brænder for.
Men for mange er dette samfunds-
krav umuligt. 

Hjælpemidler
Der findes mange hjælpemidler,
kompensationsmuligheder samt
viden om dysleksi, som rigtig
mange folkeskoler ikke benytter
sig af. Det ser ud til, at skolerne
tænker: »Nu uddanner vi et par læ-
sevejledere, så går det igen« Men –
det er alle lærere på skolen, som
skal vide noget om ordblindhed.

Alle fag i folkeskolen
Ordblindhed influerer på alle fag.
Hvis du ikke kan læse, kan du ikke
lære sprog, fysik, natur og teknik,
matematik, selv hjemkundskab bli-
ver et problem. Vi er som forældre
dybt afhængige af professionelle
lærere, som kender til læsevanske-
ligheder, ordblindhed og de konse-
kvenser det har for undervisningen.

I forhold til stigende udgifter til
specialundervisning, er min erfa-
ring den, at det i de små klasser er
godt og nødvendigt at supplere
med specialundervisning, hvor ele-
ven blandt andet lærer at bruge
kompenserende hjælpemidler, og
sidder på små hold. Når eleven bli-
ver ældre, er det ofte et spørgsmål
om inklusion i den almindelige
skoleklasse.

Inklusion
Opgaven ligger for lærerne i at
kunne rumme en ordblind elev i en
almindelig skoleklasse, blandt
andet via viden og brug af de it-
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Det er et hårdt
arbejde at være ordblind

elev og forældre i
folkeskolen



hjælpemidler og dispensationsmu-
ligheder, som findes. Det er vigtigt
for eleven, at undervisningen kan

foregå på lige vilkår med de andre
elever i klassen, via brugen af it.
Men det er altafgørende for den
ordblinde elev, at alle lærere ved,
hvordan det gribes an. Det er netop
der manglen ligger, og der hvor der
er penge at spare. Specialundervis-
ning er dyr for samfundet. Store
ordblinde elever har ofte ikke brug
for, eller lyst til for den sags skyld,
at deltage i specialundervisning,
når deres kammerater sidder og
modtager almindelig undervisning
i klassen. Det virker på mange
måder stigmatiserende at skulle
forlade klassen for at modtage spe-
cialundervisning. Ofte er det ikke
nødvendigt. Men igen, læreren skal
vide, hvordan de inkluderer.

Frafald i
ungdomsuddannelser
Undersøgelser viser, at mange af
de unge, som falder fra ungdoms-
uddannelserne, er bogligt svage.
De er bogligt svage, især fordi de
ikke har fået den hjælp, de har krav
på. De har ikke lært at kompen-
sere. Mange er enten ikke blevet
diagnosticeret ordblinde, eller det
er sket meget sent. Man kan derfor
sige, at ordblinde og læsesvage
elever ikke får den rigtige prioritet.
Jeg er ganske sikker på, at mange
folkeskolelærere føler, at de bruger

rigtig meget tid på bogligt svage
elever, men spørgsmålet jeg stiller
er, om det er den rigtige hjælp de
giver. 

Ungdomsuddannelserne er fak-
tisk gearet til at modtage disse
unge. Både handelsskoler, er-
hvervsskoler og social- og sund-
hedsskoler har muligheder for at
hjælpe unge og voksne ordblinde.
Men igen, skaden er sket i folke-
skolen. Og selv for de bedste ung-
domsuddannelser, er det svært at
rette op på det. Det er mit håb og
meget store ønske, at der kommer
mere fokus på denne problematik i
vores folkeskole. Det er højaktuelt
i en tid, hvor alle vore unge bør
kunne tage en ungdomsuddannelse
for at kunne klare de krav, som er i
vores samfund i dag.

Folkeskolen skaber grundlaget
for ungdomsuddannelser, men det
kræver en ny prioritering på om  -
rådet. n
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De er bogligt svage,
især fordi de ikke 

har fået den hjælp de
har krav på

Det er altafgørende
for den ordblinde elev, at
alle lærere ved, hvordan

det gribes det an



Denne artikel omhandler
en problematik, som
mange forældre 
til ordblinde kan nikke
genkendende til.
Undersøgelsen, som
artiklen beskriver, er
foretaget blandt alle de
børn, som skal have over
12 timers støtte om
ugen. Hvad enten det er
børn med generelle
indlæringsvanskeligheder,
særlige emotionelle og
sociale problemer eller
børn med svære læse-
og skrivevanskeligheder,
så har de nye stor -
kommuner svært ved at
finde frem til de rette
tilbud.

Det er ikke lige meget, hvilken del
af landet man bor i, hvis man har
et barn med behov for specialun-
dervisning i det meste af undervis-
ningstiden. Der er nemlig store
variationer i, hvordan de enkelte
kommuner organiserer den form
for specialundervisning, og i den
kvalitet forældrene oplever de
møder i systemet. Det viser en ny
undersøgelse fra Danmarks Eva-
lueringsinstitut (EVA) som også
peger på de største udfordringer.

Langt størstedelen af forældre til
børn, der får specialundervisning i
det meste af undervisningstiden –
f.eks. børn, der har indlærings-
eller adfærdsvanskeligheder eller
fysiske handicaps – er glade for det
undervisningstilbud deres barn har
fået. Men samtidig oplever nogle
forældre, at dele af processen om-
kring visitationen til tilbuddet kan
være meget frustrerende. Foræl-
drene peger blandt andet på, at
lange ventetider på et undervis-
ningstilbud og dårlig kommunika-
tion med kommunen kan gå ud
over deres barns trivsel og udvik-
ling. Det viser en ny undersøgelse
fra EVA, som ser på, hvordan kom-
munerne varetager ansvaret for at
drive den del af specialundervis-
ningen, som de overtog fra am-
terne ved kommunalreformen for
to år siden.

Forældre kan opleve
ventetider som frustrerende
lange 
Undersøgelsen viser at det er for-
skelligt fra kommune til kommune,
hvor lange ventetider forældrene
oplever. Nogle kommuner visiterer
barnet én gang om året, så foræl-
drene skal vente mindst et halvt år
på at barnet kan starte i det konk-
rete undervisningstilbud, efter at
skolen har gjort kommunen op-
mærksom på barnets behov. Foræl-
drene oplever, at den lange ventetid
har negative konsekvenser for bar-
net, både fordi barnet bliver for
længe i et undervisningstilbud, der
passer dårligt, og fordi barnet i
mellemtiden går glip af den tid til
læring og udvikling, som det
kunne få på f.eks. en specialskole.
Nogle forældre fortæller, at de har
måttet tage barnet helt ud af skolen
i en periode, indtil de får et special-
 undervisningstilbud. 41% af foræl-
drene i undersøgelsen peger på, at
de synes, at det tog for lang tid at
få et specialundervisningstilbud.

I andre kommuner er der lø-
bende visitation, også midt i skole -
året, og her kan børnene komme
hurtigt til mere egnede undervis-
ningstilbud. Derfor peger undersø-
gelsen på, at kommunerne bør mi-
nimere ventetiden af hensyn til
barnets trivsel. En specialskolele-

Specialundervisning
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Specialundervisning
Forældre oplever lange ventetider og uklar information

Af Anne Breinholdt Olsen, Kommunikationskonsulent

Danmarks
Evalueringsinstituts
undersøgelse bekræfter
den fornemmelse mange
forældre har, når de
sammen med kommunen
skal finde et godt tilbud.



der fra undersøgelsen siger: »Vi vi-
siterer til vores skole en gang om
måneden, og det er vi nødt til med
disse børn, der kan være enten ind-
advendte eller vrede – børnene bli-
ver slet ikke til at styre i normal un-
dervisningen. Børnene skal ind så
hurtigt de har behov for det«.

Forældrene efterlyser 
god kontakt – kommunen
mere tid
En anden vigtig faktor for foræl-
drenes tilfredshed er om de har et
klart billede af, hvem de kan kon-
takte i kommunen, hvem der har
hvilke ansvarsområder i processen,
og at de i det hele taget føler, at de
har et godt samarbejde med kom-
munen. 49% af forældrene oplever
at de slet ikke – eller i mindre grad 
– har fået den klarhed fra kommu-
nen. Konsekvensen er, at foræl-
drene f.eks. forveksler fagfolk i
kommunen, at de ikke ved, hvor de
skal henvende sig, og i sidste ende
at nogle oplever det som deres eget
personlige ansvar, at processen for-
løber godt for barnet.

Kontakten med PPR-psykolo-
gerne, der er de fagfolk i kommu-
nen, der står for at visitere børnene
til undervisningstilbud, er et omd-
rejningspunkt for, hvor tilfredse
forældrene er for visitationen. Her
oplever 35% af forældrene at det
kan være svært eller meget svært at
få kontakt til PPR. PPR-psykolo-
gerne er enige i, at det er vigtigt
for dem at have kontakt med foræl-
drene, men samtidig mener 67% af
dem, at forældrene efterspørger
mere tid og flere ressourcer end de
har mulighed for at give dem.

Bedre overblik over
undervisningstilbud før
kommunalreformen
EVA’s undersøgelse, der primært
fokuserer på, hvordan kommu-
nerne visiterer børn til specialun-
dervisningen, peger også på, at

PPR-psykologerne mener, at der
var et bedre overblik over de konk-
rete specialundervisningstilbud før
kommunalreformen. 82% af PPR-
psykologerne mener, at amtet i høj
eller meget høj grad havde overblik
over de amtslige tilbud, mens 52%
af de PPR-psykologer, som sam-
men med andre personer i kommu-
nen i dag står for at foreslå et
undervisningstilbud, mener at de
selv i dag har en høj grad eller en
meget høj grad af overblik over de
tilbud, som kommunen selv og de
omkringliggende kommuner har.

Efter reformen er det ofte et vi-
sitationsudvalg i kommunen, som
tager den endelige beslutning om,
hvilket undervisningstilbud elever-
ne skal have. I nogle kommuner er
visitationsprocessen organiseret på
den måde, at den enkelte PPR-psy-
kolog skal foreslå, hvilke undervis-
ningstilbud eleverne skal have til
visitationsudvalget. Her kan det
være en udfordring for PPR-psyko-
logerne at have et godt nok over-
blik over, hvad der reelt er at tilby-
de eleven, især på tværs af kom-
munegrænser. Og det gør det svæ-
rere for dem at foreslå det bedst eg-
nede specialundervisningstilbud. 

Som en PPR-konsulent siger:
»Vi burde have været på en bustur
rundt for at se alle de tilbud der er,
efter vi blev sammenlagt, men det
har vi ikke været. Vi kender ikke
alle undervisningstilbuddene. Det
ville hjælpe at have fået en ordent-
lig præsentation af stederne«.
 Undersøgelsen peger derfor på be-
hovet for, at kommunerne har et
samlet overblik over de undervis-
ningstilbud, som man kan tilbyde.

Uklarhed skaber utryghed
Undersøgelsen viser at de danske
forældre, som regel er glade for det
konkrete undervisningstilbud, som
deres barn får – det kan være un-
dervisning på en specialskole, i en
specialklasse på en almindelig
 folkeskole eller sammen med en
støttelærer, som følger barnet i un-
dervisningen. Forældrene synes
også, som hovedregel, at deres
børn trives i tilbuddet. Det er når
barnet skal ind eller ud af tilbud-
det, at kommunikationen med
kommunen kan halte, peger under-
søgelsen på. Evalueringskonsulent
Vicki Facius, som er projektleder
for EVA’s undersøgelse, fortæller: 

»49% af forældrene i vores un-
dersøgelse siger, at de mangler et
tydeligt billede af, hvem i kommu-
nen der har hvilket ansvar, når
deres børn visiteres til specialun-
dervisning. De ved måske ikke,
hvem der er deres kontaktperson,
de forveksler en sagsbehandlers
ansvarsområder med en PPR-psy-
kologs osv. Den form for uklarhed
skaber utryghed. Nogle oplever at
det er deres eget ansvar at få visita-
tionsprocessen til at køre, som den
skal«.

Det personlige møde med
psykologen er vigtigt i
revisitationen
Den personlige kontakt med PPR-
psykologen betyder også meget for
forældrene, når barnet skal revisi-
teres, mens det går i et specialun-
dervisningsforløb, hvor man ser på
om tilbuddet er det bedst egnede til
barnet. 

Én gang om året siger loven, at
barnets behov skal vejes op mod
det tilbud, det har fået skal barnet
fortsætte på specialskolen kan det
undvære sin støttelærer osv., og
skolelederen skal beslutte, hvad
der skal ske. PPR-psykologens
vurdering har faglig vægt i den be-
slutning. n

Specialundervisning
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– Alle private mennesker har via
dette program gratis adgang til at
få alle former for tekstdokumenter
omsat til tale, fortæller Lars Bal-
lieu Christensen, som har udviklet
RoboBraille i samarbejde med
Svend Thougaard fra Synscenter
Refsnæs.

Du kan sende en e-mail med
vedhæftet dokument på dansk til
tale@robobraille.org, så får du do-
kumentet tilbage som mp3-fil.
Eller send et engelsk dokument til
britspeech@robobraille.org og få
dokumentet læst op med en britisk
engelsk stemme. 

– Man kan sige at RoboBraille
søger at løse et universelt problem,
nemlig – at gøre ellers utilgænge-
lige elektroniske tekster tilgænge-
lige for mennesker med syns handi-
cap eller læseproblemer, fortsætter
Lars.

Lars grundlagde firmaet Sensus
i 1980’erne, siden har han arbejdet
med at udvikle og designe pro-
grammer for mennesker med et
særligt behov. De sidste år har Lars
modtaget et hav af internationale
priser for sit arbejde.

Lars fortæller, at tjenesten er ba-
seret på e-mail. Man kan sende

stort set alle dokumenter som ved-
hæftet fil, og så får man det tilbage
i samme filtype. Du kan sende det i
Word, pdf-fil eller som scannet do-
kument. Alt efter hvilken mail-
konto du sender den til, så sker der
noget forskelligt. 

Vi kan klare fire
overordnede funktioner i
dag:
1. Vi kan omforme teksten til

punktskrift.
2. Vi kan omforme teksten til en

lydfil (MP3-fil) eller til DAISY-
format. Alt fra små referater til
hele bøger kan oversættes til
lydbøger. Når den skrevne tekst
bliver oversat til DAISY-format
kan man bevare de afsnit tek-
sten er inddelt i og man kan
søge i teksten.

3. RoboBraille kan producere så-
kaldt visuel punktskrift, der
bl.a. bliver brugt inden for den
farmaceutiske sektor til at sætte
punktskrift på medicin. 

4. Endelig kan RoboBraille også
omforme billedfiler til lyd eller
tekst, hvilket betyder at man
kan få læst en pdf-fil op. F.eks.
er de lokale ugeaviser lavet i et

meget dårligt tilgængeligt for-
mat, som ellers er vanskeligt at
få oversat til tekst eller lyd. 

– RoboBraille besvarer dagligt
mere end 500 henvendelser fra
brugere. Alle disse tjenester er gra-
tis for private. Den enkelte bruger
behøver ikke at installere dyrt soft-
ware på deres egen computer. Vi
kan i øjeblikket drive og videreud-
vikle RoboBraille fordi vi modta-
ger støtte fra Undervisnings mini-
steriet og Satspuljen, fortæller
Lars. Virksomheder som banker,
offentlige institutioner og lign. skal
betale, hvis de ønsker at bruge
 RoboBraille, hvilket på sigt skal
være med til at sikre en bæredygtig
tjeneste, fortsætter Lars.

– Når vi laver en ny forbedring
af RoboBraille. F.eks. at tilføje et
nyt sprog er det jo til glæde for
alle. Vi har nu brugere der kommer
fra Cypern, Irland, Italien, Portu-
gal, Storbritannien og Frankrig. Vi
er også begyndt at få brugere fra
Brasilien, de taler portugisisk og
bruger sandsynligvis RoboBraille,
som et alternativ til at købe dyre
hjælpemidler.

– Vi har allerede modtaget stor

Hvad kan RoboBraille?
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Hvad kan RoboBraille?
RoboBraille er en e-mail tjeneste, der automatisk oversætter en skreven tekst til
tale. Er du på nettet, går der blot 2-3 minutter, inden du har dit tekstdokument
som en mp3-fil. RoboBraille er oprindelig en dansk opfindelse, men tjenesten
bliver i dag brugt af mennesker fra hele verden og har vundet flere priser for at
bidrage til at skabe et rummeligere informationssamfund.
Vi besøger Sensus i Hillerød til en snak om, hvordan RoboBraille fungerer.



Hvad kan RoboBraille?
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Lars Ballieu Christensen ses sammen med
mange af de internationale priser, han har
vundet som ophavsmand, opfinder og
medopfinder til en række prisbelønnede
RoboBraille-tjenester.

Rikke Syberg Henriksen og Rolf Schilling
Nielsen er ved at gennemgå nogle af de
mange brochurer, som fortæller om
RoboBrailles oplysningsvirksomhed. 
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anerkendelse fra EU. Hvert år af-
holder EU en ministerkonference
om tilgængelighed og IT for Han-
dicappede. Her uddeler de nogle
priser, og RoboBraille vandt i 2008
hovedprisen. I foråret vandt vi en
pris i London. Den engelske
 regering uddelte en pris for det
program, der gav den bedste til-
gængelighed for mennesker, der
ikke på almindelig vis kan nå den
store strøm af informationer.

Vil du vide mere om Robo-
Braille kan du gå ind på hjemme -
siden www.robobraille.org, hvor
der findes en oversigt over alle de
konti (tjenester) man kan bruge.
Det er den konto, man sender sin
tekst til, som bestemmer, hvad der
sker med den. Sender du en e-mail,

hvor det dokument du vil have
oversat er vedhæftet til kontoen
tale@robobraille.org, så bliver din
tekst oversat til tale. 

Sender du en tekst til tydelig-
tale@robobraille.org modtager du
dit dokument, som en mp3-lydfil
med tydelig udtale. Der er op til 50
forskellige e-mail konti i Robo-
Braille, og på hjemmesiden kan
man finde informationer om alle
tjenesterne.

Sensus i Hillerød, som laver 
RoboBraille i samarbejde med
Synscenter Refsnæs, ansætter men-
nesker med mange forskellige res-
sourcer. Det er dog en betingelse at
man er stærk i it. Rolf Schilling
 Nielsen hører til de 2% af Dan-
marks befolkning, der er meget

stærkt ordblind, og han fortæller
her, hvordan han blev ansat i Sen-
sus:

– Jeg læste om det mobile læse-
kamera, Motto-Captura. En mobil-
telefon, der kan scanne en tekst og
læse den op. Det firma, der laver
sådan en telefon, skal have en an-
søgning fra mig, tænkte jeg. Jeg
kom til samtale og blev ansat kort
tid efter.

– Mit arbejde består i at vedlige-
holde firmaets servere og hjælpe
de andre medarbejdere med deres
computere. Jeg laver også alt fore-
faldende arbejde, men min hoved-
opgave er at vedligeholde
maskinerne.

– Min skolegang gik ikke særlig
godt. For at sige det lige ud, så var

Hvad kan RoboBraille?

12 Ordblinde Bladet 3·2009

Holte-Hus Efterskole
For ordblinde og 
læseretarderede

Vejlesøvej 41, 2840 Holte

Tlf.: 45 42 06 22 Fax 45 42 07 26
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det 10 år i helvede. Jeg har været
10 år i militæret, og her fik jeg in-
teresse for computer og it. Herefter
begyndte jeg at læse it, men jeg
havde alle odds imod mig. Det gik
over al forventning, selvom det tog
lidt længere tid at blive færdig. Nu
har jeg en god arbejdsplads med
gode kollegaer. Vi hjælper meget
hinanden. Sensus er den bedste ar-
bejdsplads jeg har haft.

Rikke Syberg Henriksen, der er
projektleder hos Sensus, er i gang
med at teste, hvordan de seneste
forbedringer af RoboBraille bliver
modtaget blandt andet blandt tjene-
stens ordblinde brugere. Rikke for-
tæller at Undervisningsministeriet
det sidste år blandt andet har givet

støtte til at udvikle RoboBraille, så
brugerne kan sende pdf-filer til tje-
nesten eller få lavet deres doku-
menter om til DAISY-bøger. 

– Vi er nu i gang med at finde ud
af, hvad vores brugere mener om
de nyeste forbedringer på Robo-
Braille, og om den vejledning vi
tilbyder på vores hjemmeside. Vi
har lavet et spørgeskema, som vi
håber, at mange vil svare på. Det er
vigtigt for os at finde ud af, om de
nye funktioner vi tilføjer virker
efter hensigten. Derfor er det
meget vigtigt for os at få en tilba-
gemelding. Både fra brugere, der
prøver RoboBraille for første gang
og fra de, som bruger e-mail tjene-
sten jævnligt. Virker funktionerne
som vi tror, de gør? Alle interesse-
rede kan gå ind på vores hjemme-
side og udfylde spørgeskemaet.
Derved hjælper de os med at gøre
tjenesterne endnu bedre. Vi vil jo
gerne kunne hjælpe så mange som
muligt, derfor har vi også forsøgt
at skabe en hjemmeside, hvor vi på
en enkel og pædagogisk måde for-
klarer, hvordan man bruger Robo-
Braille.
Kig ind på: www.RoboBraille.org.

Erik K. Rasmussen

Hvad kan RoboBraille?
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Efterskolen, hvor du får en
anderledes skoleoplevelse

Dansk, matematik og engelsk
med udgangspunkt i det niveau,

hvor du befinder dig.
9. kl. afgangsprøver

10. kl. med brobygning
Mange valgfag:

Idræt, træværksted, friluftsliv,
jagttegn, billedkunst, musik,
medie, madlavning, motor,
metal, stenhugning m.m.

Fællesoplevelser
Teateruge

Skitur

Fårupvej 12 • 8990 Fårup • Tlf. 8645 2166
www.ne-ordblind.dk • kontor@ne-ordblind.dk

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde

mellem 15 og 18 år

 

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

HUSK
at melde

adresse ændring til os 
på telefon 

36 75 10 88
eller på e-mail: 

kontor@ordblind.org
Så flytter 

Ordblinde bladet med!

Redaktionen



På VUC Hvidovre-Amager fik vi
for snart tre år siden den idé, at til-
byde unge og yngre ordblinde
dansk, matematik og engelsk på
AVU trin 1 svarende til 9. klasse.
Vores garvede ordblindelærere
havde gennem mange år erfaret, at
mange ordblinde ikke får afsluttet
deres 9. kl. i folkeskolen med
prøve, og hvis de gør, er det ofte
med et ringe resultat.

Uden de tilstrækkelige færdig-
heder kan det være svært at
komme videre i eller gennemføre
en ungdomsuddannelse. Alene det
at tro på, at man dur til noget kan
være svært, når man ikke har været
i stand til at bestå prøverne lige-
som kammeraterne.

Vi var derfor klar over, at det
krævede mere end blot den sæd-
vanlige undervisning. Det skulle
især være muligt at støtte op om
kursistens individuelle vanskelig-
heder, og de skulle tilbydes en øget
uddannelsesvejledning. Lærerne

skulle også lære mere om ordblin-
des vanskeligheder for at kunne
give dem den bedste undervisning.
Men en særlig indsats, med mulig-
hed for erfaringsudveksling og ud-
vikling af gode undervisnings -
metoder til ordblinde kursister,
 koster desværre også mere end
 vores taxameter almindeligvis kan
bære.

Fra idé til projekt
Vores tidligere uddannelseskonsu-
lent og projektansvarlige, Lise
Mundt, nu uddannelseschef på
VUF, lavede først et fantastisk op-
søgende arbejde, hvor hun tog UU-
centre, 3F, Dansk Videncenter for
Ordblindhed (DVO), Hovedstadens
Ordblindeskole og større erhvervs-
skoler i regionen i ed på, at de ville
indgå som samarbejdspartnere i
projektet. Derefter skrev hun et ek-
semplarisk projektansøgning til
Region Hovedstaden, som til
mindste detalje beskriver projek-

tets mål for deltagere, lærere og
vejledere og skolesystemet. Det re-
sulterede i, at Region Hovedstaden
støttede projektet med 2,3 mio. kr. 

Projektet startede i efteråret
2007. Undervisningsdelen er forlø-
bet over to undervisningsår med to
hold hvert år – ét i Hvidovre og ét
på Amager med 12 kursister på
hvert hold.

Undervisningen
Ud over den lave klassekvotient
har alle kursister lånt en it-rygsæk
med bl.a. CD-ORD 6 og digitale
ordbøger, og de har fået grundig
undervisning i at benytte program-
mer og hjælpemidler og tilpasse
dem deres egne behov. Alle tekster
og stort set alle andre undervis-
ningsmaterialer har vi digitaliseret,
så kursisterne har haft mulighed
for at benytte f.eks. oplæsnings-
funktionen i CD-ORD.

Ved siden af de ordinære timer i
fagene har kursisterne også modta-
get ordblindeundervisning i dansk
og hensyntagende undervisning på
små hold i matematik og engelsk,
hvor vi har kunnet tilgodese den
enkelte kursists særlige vanskelig-
heder og behov.

Vi har også lagt vægt på lærer-
nes kvalifikationer og på at blive
endnu dygtigere. Ud over at være
AVU-lærere er dansklærerne også
uddannet ordblindelærere og flere
af matematik- og engelsklærerne er
også enten FVU-lærere i matema-
tik eller læsning. Undervejs har vi

Veje Videre...
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Veje Videre... 
Efter to projektår tør vi godt konkludere, at unge
ordblinde kan gennemføre en 9. kl. med lige så

gode resultater som ikke-ordblinde unge, når de
får den rette og tilstrækkelige undervisning og

støtte og kompenseres i form af it-hjælpemidler i
undervisningen og til prøven. Det er vores unge
ordblinde kursister et levende bevis på. De er

kommet videre, selvom det for flere har været et
langt, sejt træk.  

hjælper unge ordblinde videre i uddannelse

Af Vibeke Gadegaard, projektleder og lærer på Veje Videre, VUC Hvidovre-Amager



desuden modtaget supervision af
DVO, og vi har udvekslet erfarin-
ger og diskuteret brugbare under-
visningsmetoder.

Det kræver overvindelse og
mod at gå til prøve
Sidste år klarede 1. og 2. hold sig
godt til prøven, og da 3. og 4. hold
afsluttede med prøve i sommer var
det med rigtige flotte resultater. I
matematik blev gennemsnittet 5,2
mundtligt og 3,7 skriftligt. I dansk
blev det 6,3 mundtligt og 5,1
skriftligt, og engelsk blev topscore-
ren med 6,6 i snit. Sjældent har jeg

set så glade og stolte kursister over
at have bestået prøven på AVU trin
1 (9. kl.). For de fleste var det
nemlig ikke »bare« det at bestå,
men en kamp mod tidligere års ne-
derlag, som nu var vundet. Ud over
at opnå det faglige niveau, der kræ-
ves for at bestå prøverne, har det
nemlig også krævet mod og over-
vindelse for mange af kursisterne
overhovedet at gå op. Hvis man al-
drig tidligere har oplevet succeser i
skolen eller til prøver, ligger ens
selvtillid på skoleområdet på et
meget lille sted, så den har vi også
arbejdet på at opbygge. De, der så
Veje Videre-kursisterne efter sidste
prøve, var ikke i tvivl – det var lyk-
kedes! 

Retfærdigvis skal det siges, at
enkelte ikke gik op i engelsk, hvor-
for gennemsnittet her er ekstra
højt, fordi det afspejler »de dygtig-
ste«. Det forholder sig nemlig så-
dan, at mange af vores kursister,

når de kommer til os, aldrig har
modtaget engelskundervisning el-
ler kun ganske lidt, enten fordi de
har gået i specialklasser, eller fordi
de er taget ud af engelskundervis-
ningen for at få specialundervis-
ning i folkeskolen. Et års undervis-

ning i engelsk hos os er sjældent
tilstrækkelig tid til at indhente det
forsømte. Omvendt har vi også set
det modsatte. Enkelte har haft så
god en progression, at de er gået
op og bestået – til overraskelse for
både dem selv og os!

Vejledning og uddannelse
Uddannelsesvejledning har også
været en vigtig del af projektet. Vi
har bl.a. holdt vejledningssamtaler
hvor både kursisten, UU-vejlede-
ren og VUC-læreren/vejlederen har
deltaget. Det har betydet, at den
unge ikke har været alene om at

finde frem til de relevante personer
og uddannelsessteder, hvilket
mange unge ordblinde har svært
ved at overskue. Der er i samar-
bejde med den unge lagt en plan
for det videre forløb og samtidig
aftalt, hvem der skal sørge for
hvad, f.eks. i forhold til at søge it-
hjælpemidler på det kommende
uddannelsessted, så de står klar,
når han/hun starter. 

Ordblindeklasserne
fortsætter selvom projektet
er slut
Projektet er slut, hvad angår under-
visningsdelen, men ordblindeklas-
serne fortsætter. Ofte ses det, at
gode intentioner må opgives, når

Veje Videre...
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projekter er fuldført – sikkert pga.
manglende økonomiske midler? Vi
har taget chancen og tilbyder næste
skoleår fortsat to ordblindeklasser –
én i Hvidovre og én på Amager.
Om det lykkes vides i skrivende
stund ikke. Vi har fået ny AVU-re-
form, så nu hedder trin 1 (9. kl.)
hos os »G-niveau«. Fagene er næ-
sten de samme. Ud over dansk,
matematik, engelsk og ordblinde-
undervisning, knyttes der edb-un-
dervisning til fagene. Derudover
indeholder pakken fagene samar-
bejde og kommunikation og intro-
ducerende psykologi.

Igennem de to år projektet har
kørt, har vi mødt stor interesse og
flere VUC’er har bl.a. været på
besøg og høre om Veje Videre, li-
gesom vi også har været rundt om
fortælle om det. Det har bevirket,
at man fra i år tilbyder et lignende
forløb på VUC Fredericia.

Ingen roser uden torne!
En af de ting vi må gå på kompro-
mis med næste år er klassekvotien-
ten. VUC’s taxameter kan ikke
bære en klassekvotient på 12, men
ledelsen er gået med til at forsøge
med 16. Vi er spændt på, om det
lykkes at få budskabet ud til 32
unge ordblinde i regionen, ellers
samler vi alle i en klasse på Ama-
ger. En anden ting er, hvilke konse-
kvenser det vil få for undervisnin-
gen? Men vi vil gøre vores bedste
for at opretholde den samme kvali-
tet som de to foregående år.

Højeste ønske: 
Politisk velvilje og
ligebehandling af unge
ordblinde
Vi er Region Hovedstaden meget
taknemmelige over, at de gjorde

projektet muligt ved at støtte det
økonomisk. Nu håber vi, at Under-
visningsministeriet får øje på vores
gode resultater og kan se formålet i
at ligestille unge ordblinde på AVU
på VUC med andre ungdomsud-
dannelser, så de kan komme videre
i uddannelse. Det mener vi nemlig
ikke, de bliver i dag.

For det første løb vi panden
imod en mur, da vi bad Undervis-
ningsministeriet om at modtage de
skriftlige prøver i digital form, så
de ordblinde kan anvende CD-
ORD til oplæsning af tekst. Det
kunne ikke lade sig gøre, selvom
jeg som tidligere opgaveformand i
dansk ved, at prøverne allerede lig-
ger i digital form før de afleveres
til trykning!

Vi kunne også ønske os et sær-
ligt taxameter til klasser som Veje
Videre, hvor der kræves ekstra
 resurser, f.eks. it-hjælpemidler, la-
vere klassekvotienter og ekstra un-
dervisningsresurser.

Endelig og ikke mindst bliver
AVU-kursister forskelsbehandlet
mht. it-hjælpemidler. De kan ikke
søge om en it-rygsæk gennem sps-
ordningen i SU-Styrelsen, som
man kan på hf og andre ungdoms-
uddannelser, men skal søge gen-
nem deres hjemkommune, hvor
sagsbehandlingen ofte er meget
lang og bevillingsmulighederne
nogle andre. Her får man kun til-
delt it-hjælpeprogrammer, men
ikke selve pc’en, hvilket kan være
et økonomisk problem for mange
unge, som ikke har midler til selv
at anskaffe en bærbar pc. Vores
kursistgruppe er ofte unge uden et
stærkt socialt og økonomisk net-
værk! 

Det er som om, at ingen vil tage
sektoransvar for ordblinde AVU-

kursister? De er havnet i »ingen-
ansvars-land«. Vi håber, bl.a. igen-
nem vores resultater, at politikerne
og ministeriet vil få øjnene op for,
at det ikke bare menneskeligt, men
også økonomisk kan svare sig at
investere i de unge ordblinde på
AVU, så de kan komme videre i
uddannelse og dermed få et meget
bedre fundament for at klare sig på
arbejdsmarked på lige fod med
andre unge. Hvis de basale færdig-
heder ikke er på plads, er man jo
ikke i stand til at gennemføre en
ungdomsuddannelse på et højere
niveau.

Heldigvis er mange af vores
Veje Videre-kursister nu kommet
godt videre. Enkelte tager et år
mere på Veje Videre, men de fleste
er allerede er i gang på erhvervs-
skoler, SOSU-skoler, grundforløb,
AVU, D-niveau og hf – og det er vi
stolte af, og vi håber, vi fremover
kan hjælpe endnu flere på vej! n

Veje Videre...
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AVU trin 1 og 2 står for

Almen Voksenuddannelse og

erstatter 9. og 10. klasse for

unge og voksne, der har

forladt folkeskolen. 

Fra 1. august i år har trin 1

og 2 skiftet navn til G-

niveau og D-niveau. Man

kan afslutte med en Almen

Forberedelseseksamen (AF)

på D-niveau, som bl.a. giver

adgang til HF.

FVU står for Forberedende

Voksenundervisning. FVU-

lærere er efteruddannet til

at undervise kursister med

matematik- eller læse-skrive-

vanskeligheder, men som

ikke er ordblinde.



Mål for undervisningen
Undervisningen indledes med en
grundig udredning/testning af
læse-skrive-vanskelighederne. Der
udredes styrker og svagheder, og
der opstilles individuelle mål, som
omfatter arbejdsmarkedsfærdig -
heder. Der lægges vægt på basale
læse-skrivefærdigheder, regnefær-
digheder og sprogfærdigheder, som
er nødvendige færdigheder for at
komme tilbage og fastholde sig på
arbejdsmarkedet.

Der udarbejdes en individuel un-
dervisningsplan. Undervisnings-
planen skal indeholde faglige,
personlige og sociale mål. Delta-
gere med ordblindevanskeligheder
er ofte præget af mangelfuld skole-
gang og lavt selvværd, da de ikke
tidligere har modtaget relevant spe-
cialundervisning. Det er vigtigt at
deltageren via specialundervisnin-
gen hurtigt oplever og erfarer, at
han lærer basale færdigheder på
trods af ordblindevanskeligheder.

Pædagogikken og undervisningen
bygger på den kendsgerning, at
ordblinde er almindelige intelli-
gente personer, der kan lære alt og
opnå færdigheder og kundskaber,
der passer til deres evner. Disse
evner skal aktiveres, så den faglige
målsætning og den personlige og
sociale målsætning er på højde
med alle andres. I forbindelse med
den faglige specialundervisning
modtager deltagere personlig råd-
givning og vejledning.

Målet for undervisningen er, at
den ledige opnår fast tilknytning til
arbejdsmarkedet, og at han vil
være i stand til at uddanne sig vi-
dere løbende. Det er vigtigt, at
strategier udvikles, så den ord-
blinde får kendskab til sine særlige
forhold, behov og læringsmåder.
Herunder er det vigtigt at erkende
og arbejde og uddanne sig med be-
vidsthed om sin ordblindhed og
møde udfordringer. Det vil ofte

Heltidsundervisning
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Heltidsundervisning

Artiklen er en beskrivelse af den ordblindeundervisning som foregår på Voksenskolen,
og af de muligheder, som unge og voksne opnår gennem heltidsundervisningen.
Undervisningen er heldagsundervisning i dansk, regning/matematik, it og engelsk
samt en række almene fag, hvori der undervises i temaform. Undervisningen er

specialundervisning på mindre hold i 24 undervisningstimer pr. uge. Deltagerne, som
undervises på Voksenskolen, er ledige med læse-skrivevanskeligheder

for unge og voksne ordblinde på Voksenskolen 
i Albertslund

ÖÖÖ

Det vil ofte være nødvendigt at anvende
it-hjælpemidler i udførelsen af
arbejdsopgaver i arbejdslivet. 
Og det er derfor vigtigt at få en grundig
indføring i disse it-hjælpemidlers
muligheder



være nødvendigt at anvende it-
hjælpemidler i udførelsen af ar-
bejdsopgaver i arbejdslivet. Og det
er derfor vigtigt at få en grundig
indføring i disse it-hjælpemidlers
muligheder.

Pædagogiske metoder
De pædagogiske metoder kræver
en høj grad af viden og specialud-
dannelse af læreren. Vi bygger på
involveringspædagogik, som kræ-
ver høj grad af indføling. Under-
visningen er derfor præget af, at vi
ønsker, at hele personen udvikler
sig, så der bliver tale om vedva-
rende forandringer for den ord-
blinde. Pædagogikken bygger på

nytænkning, således at den ord-
blinde aktiverer oprindelige øn-
sker, som desværre er blevet
spoleret i skolen. Derved aktiveres
både positive og negative følelser
og erfaringer, hvilket rører ved
selvværdsfølelser, herunder smerte
og sorg. 

Pædagogikken bygger på, at
specialundervisningen via sin fag-
lighed aktiverer det hele menneske,
og der opnås derfor stor faglig
fremgang og personlig udvikling
samt færdigheder i samarbejde og
kommunikation hos deltageren.

Deltagerne opnår derved be-
skæftigelse på arbejdsmarkedet
eller grundlag for komme videre i
uddannelse.

Unge uden uddannelse
finder vej til
erhvervsuddannelse gennem
heltidsundervisningen
Unge uden erhvervsuddannelse og
med få eller ingen erfaringer fra ar-
bejdsmarkedet udgør i dag halvde-
len af de 35 deltagere, der er i
heltidsundervisningen. Det er
unge, der er droppet ud af folke-
skolen, eller de er blevet fejlopfat-
tet, og derfor ikke har modtaget
relevant ordblindeundervisning.
Målet for alle disse unge er, at de

efterfølgende skal optages på en
erhvervsuddannelse.

I forløbet i heltidsundervisnin-
gen bibringes de unge færdigheder
og kundskaber svarende til 9. klas-
ses niveau. Den unge skal kunne
vælge en erhvervsuddannelse ud
fra evner og lyst, og ikke fravælge
det den unge har lyst til, fordi han/
hun ikke tror, det kan lade sig gøre
fagligt, fordi man er ordblind. Det
viser sig, at så at sige alle efterføl-
gende gennemfører den erhvervs-
uddannelse, som de har valgt.

Undervejs følger vi den unge i
erhvervsuddannelsen, og vi giver
den nødvendige faglige og special-
pædagogiske støtte. 

De unge og mange voksne med
erhvervserfaringer, der kommer
ind på en erhvervsuddannelse, be-
nytter sig af, at optagelse på en er-
hvervsuddannelse kræver, at man
har færdigheder og kundskaber
svarende til 9. klasse, men det er
ikke et krav, at man har taget af-
gangsprøven. Det betyder, at man
opnår en hurtig vej til uddannelse.

Forløbet i heltidsundervisningen
har forskellig varighed for den en-
kelte, men det er meget alminde-
ligt, at den unge er i undervisnin-
gen i et år. Der er som regel meget
der skal læres, og den enkelte gen-

Heltidsundervisning
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Palle fik sit ønskejob efter at
have fulgt heltidsundervisningen

på Voksenskolen i Albertslund



nemløber en personlig udvikling,
der betyder, at selvværd og selvtil-
lid øges betydeligt.

Tilbage til arbejdsmarkedet
med nye færdigheder
Beskæftigelsesforliget i 2000 stil-
lede ordblinde ledige sådan, at de
kan aktiveres til ordblindeunder-
visning fra første ledighedsdag.
Det er en klar tilkendegivelse af, at
ordblinde har behov for at få tileg-
net sig læse og skrivefærdigheder,
så de kan klare sig på arbejdsmar-
kedet. Opkvalificering gennem
ordblindeundervisning giver den
hurtigste vej til arbejdsmarkedet,
fordi alle job i dag kræver gode
læse- og skrivefærdigheder. Det
betyder også, at ordblinde der har
tilegnet sig læse- og skrivefærdig-
heder bedre kan fastholde sig på
arbejdsmarkedet og komme tilbage
ved evt. ny ledighed. Det giver
også forudsætninger for at kunne
deltage i efteruddannelse f.eks. på
AMU-kurser.

It-hjælpemidler og personlig
assistance
I dag benytter mange ordblinde sig
af lovgivningen om personlig assi-
stance og it-hjælpemidler til at ud-
føre deres arbejde. I heltidsunder-
visningen oplæres alle i anvendelse
af it. De særlige programmer, der

kan afhjælpe manglende læse- og
skrivefærdigheder, er en nødvendig
forudsætning for mange på jobbet.
Det er meget brugt, at tekster scan-
nes ind, så de kan læses op, at man
dikterer en tekst så den skrives via
et program (Dictus). Det er hjælpe-
midler, som kan bevilges. Når man
har et arbejde, der kræver omfat-
tende skrivearbejde, er det også
muligt at få bevilget sekretær b-
istand til dette.

Voksenskolen i Albertslund
Heltidsundervisningen er for
mange ordblinde vejen ind på ar-
bejdsmarkedet. Voksenskolen i Al-
bertslund har haft dette tilbud siden
1996. Mange ordblinde har med
dette tilbud i ryggen opnået at få
ønskeuddannelsen og er blevet
selvhjulpne. Til det hører også, at
deltagerne altid siden er velkomne
til at søge råd og vejledning om
stort og småt på Voksenskolen. 

Hvis du vil vide mere om heltids-
undervisningen, kan du se på sko-
lens hjemmeside:  
www.voksenskolen.dk eller ringe til
os på telefon 43 64 90 75. 

Hans-Pauli Christiansen

Heltidsundervisning
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Unge uden uddannelse finder vej til
erhvervsuddannelse gennem
heltidsundervisningen på Voksenskolen

Har du læse og stave-
vanskeligheder - så er vi skolen,

der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• Små niveaudelte hold i dansk, 

matematik og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• 10. klasses meritgivende

brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22

E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.

Derfor:
� 10 dansktimer og 4 mate-
matiktimer på små hold

� Sprogundervisning
� Idræt
� Masser af valgfag/gode
værksteds- og idræts-
faciliteter.

www.emmerskeefterskole.dk

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



Jeg er selv dyslektiker og kender
til de barrierer, som kan være for-
bundet med ikke at kunne læse og
skrive normalt, da jeg først i en
alder af 30 år lærte at skrive og
læse. Begejstringen ved at kunne
lære gav mig lyst til at blive under-
viser på en anderledes måde. Her
kunne jeg med den viden, jeg har
fra mine år som læse-stavesvag,

være med til at formidle et emne
eller en tekst på en anderledes
måde og med nye indfaldsvinkler.
Forskere har udviklet pædagogiske
retningslinjer og det er frugtbart,
men jeg tager også ukonventionelle
metoder i brug og kombinerer dem
med konventionelle metoder.

Med den viden der er om dys-
leksi og med de hjælpemidler, der

er til rådighed i dag, samt den
viden jeg har fra min egen situa-
tion som dyslektiker, vil jeg prøve
at belyse nogle forhold, som jeg
mener, der bør gøres noget ved.

I min undersøgelse har der med-
virket 130 personer. Det er elever
fra tre ugers undervisning fordelt
på Slagelse, Ålborg, Sønderborg,
og Skive Kaserne. Jeg har ønsket
at afklare, i hvilken udstrækning
dysleksi/ordblindhed optræder
blandt soldater på alle landets mili-
tærkøreskoler.

Min undersøgelse viser, at der
næsten er tre gange så mange læse-
stavesvage/ordblinde i militærets
kørerskoler sammenlignet med
landsgennemsnittet. Her kalkuleres
der med ca. 12%, hvor forsvarets
køreskoler ligger på ca. 28%.
Alene det viser, at der skal tages et
specielt hensyn til tilrettelæggelsen
af undervisningen fra starten.

Det er altså vigtigt, at vi som
undervisere i kørerskoler bør plan-
lægge mere tid til gennemgang af
det planlagte pensum og sørge for,
at undervisningen er velstrukture-
ret, da det er af største vigtighed
for netop læse-stavesvage personer.

Skolegang
I lyset af de sidste års øgede ind-
sats i forhold til for 30-40 år siden
kunne det måske forventes, at der
var færre ordblinde i aldersgruppen
18-30 sammenlignet med 30-50.
Det viser min undersøgelse ikke!

Dysleksi blandt soldater

20 Ordblinde Bladet 3·2009

Dysleksi blandt soldater
Af Knud B. Pilgaard, kørelærer på Skive kaserne

Sdr. Feldings Efterskole

Skolen, hvor fælles
indsats skaber tryghed
og personlig styrke

www.sdrfeldingefterskole.dk

Vi er en efterskole for normalt begavede

ordblinde elever.

Besøg os og få en snak om,

hvordan ordblinde elever kan få en god undervisning

og en positiv oplevelse ved at tage et år

eller to på efterskole

Sdr. Feldingvej 32 • 7280 Sdr. Felding • Tlf. 97 19 89 00

Sdr. Feldings Efterskole



Det skal i denne sammenhæng
nævnes, at det overvejende er unge
mænd, vi har i vores undervisning i
aldersgruppen 18-30 år. Forholds-
mæssig set, til de få ældre elever
mellem 30-50 år, er fordelingen af
læsestave-svage stort set den
samme.

En anden ting, der kendetegner
hele analysegruppen, er, at der ikke
er nogle af de læse-stavesvage, der
har en skolegang, der strækker sig
mere end til 10. klasses afgangsek-
samen. Derudover er der også kun
5%, som har modtaget specialun-
dervisning. Af hele denne gruppe
er det kun 2%, som har en er-
hvervsfaglig uddannelse, og dette
er overvejende som håndværker.

Det kan hermed opsummeres, at
de personer, som vi taler om, ikke
alene har et handicap at kæmpe
med, men også overvejende står
uden en uddannelse. Samtidig har
disse personer ikke tradition for at
dygtiggøre sig bogligt.

Hjælp til 
skrive og læsetræning
Når vi ser på danskundervisning på
kasernerne, er der en stor gruppe af
de adspurgte soldater, som giver
udtryk for, at det kunne være rart,
at der var danskundervisning, det
være sig både skriftligt og mundt-
ligt, som var tilrettelagt for læse-
stavesvage. Nogle af de argumen-
ter eleverne kom med var: »det
kunne da være rart, at man ikke al-
tid skulle have sin kæreste, foræl-
dre eller en fortrolig ven til at
hjælpe med at skrive et vigtigt
brev, men selv kunne klare det
mest nødvendige i dagligdagen«.

Der er stor interesse fra soldater-
nes side for at deltage i fag, der
kan forbedre læse- og skrivefær-
digheder. For en del år siden har
der været danskundervisning på de
danske kaserner, men dette blev
sparet væk. Disse tal viser, at det
ville være nærliggende at tage
dette punkt op til overvejelse igen

for at hjælpe de læse/stavesvage
soldater, vi har på kasernerne. 

Når vi tager udgangspunkt i det
forholdsmæssige store antal dys-
lektikere/ordblinde soldater, som vi
møder i køreskolen, og den viden
om og forståelse for dette handi-
cap, er det egentlig skræmmende,
at der ikke optræder nogen form
for egentlig officiel statistik på
dette område. Antallet er jo nok
også markant stigende i takt med,
at der stilles større og større bog-
lige krav i erhvervslivet.

Undervisere hører ofte, at solda-
ter med dysleksi har fået at vide på
forskellige skoler, før de begyndte
ved forsvaret, at »kan man ikke
andet, så kan man jo altid få job
ved forsvaret«. Det er skræm-
mende, da det at komme ind til for-
svaret egentlig i lange perioder er
synonym med uddannelse. Om det
er en af årsagerne til den større
andel af ordblinde ved forsvaret,
vil stå hen i det uvisse.

Dysleksi blandt soldater
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Der har heller ikke været tradi-
tion for, at en soldat skulle have
stillet hjælpemidler til rådighed for
at lette skrivning og forståelse af
ord. Det er herfor vigtigt at oplyse
om disse hjælpemidler for at give
muligheder for øget kompetence,
som uddannelse giver.

Konklusion
Der har i de senere år været mange
tiltag, for at forbedre voksnes læse-
skrivefærdigheder. Tiltag, som
hjælpemidler til ordblinde, special-
undervisning for voksne læse-sta-
vesvage under VUC, Nationale
Handleplaner osv., er blot nogle af
de tiltag, der er sat i værk for at
dæmme op for de sociale og fag-
lige problemer, som ordblinde har
og kan få på arbejdsmarkedet.
Dette er ikke mindst gjort for at
holde folk med dette handicap i be-
skæftigelse. Alle disse tiltag er
ganske gode, der er blot et stort
MEN. Hvorfor har det ikke slået

igennem ved militærets kørersko-
ler? Der er kun ganske få af disse
tiltag, som er sat i værk. Det er
som om tiden har stået stille, om
end gået lidt baglæns.

Der er en vigtig opgave at binde
an med for lærerteams og ledere.
Det være sig bedre hjælpemidler,
mere tid til at tage hånd om perso-
ner med læse-stave problemer,
bedre efteruddannelse af lærer og
ledere i brugen af og forståelsen
for div. hjælpemidler og undervis-
ningsmetoder, som kan fremme
indlæringen for ordblinde ved mili-
tærets køreskoler. 

Sidst, men ikke mindst, når man
indkalder soldater til session, bør
der laves en simpel læse-skrivetest,
for herved på et tidligt tidspunkt at
få klarlagt personer, der har dette
handicap. Herved kan der tages
hånd om det i tide, og derved fore-
bygges med speciel pædagogisk
bistand frem for senere at måtte af-
vise uddannede soldater på grund

af manglende kompetencer i køre-
skolen.

Jeg er af den overbevisning, at
vi fremover bør være bedre til at
tage hånd om de soldater, som har
læse-skriveproblemer. Så får vi
ikke kun soldater, der kan klare sig
godt, men soldater, der har fået
troen på, at selv med et handicap,
som ordblindhed, kan komme
langt indenfor militæret. Med
andre ord, vi har her en mulighed
for at kunne fastholde vore soldater
i jobbet og give dem livskvalitet og
tro på fremtiden. n

Artiklen er forkortet og redigeret af
red.  

Dysleksi blandt soldater
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En efterskole på Als for
normaltbegavede unge,
der har svært ved at
læse og stave, og som
har lyst til at komme på
efterskole for at lære
mere!

� 8., 9. og 10. klasse
� Mulighed for at aflægge
Folkeskolens Afgangsprøve i
alle fag

� Mange dansk- og matematik-
timer på mindre hold

� Valgfag: drama, musik,
udeliv, skoleavis, billed-
kunst, trædrejning, smedie,
rollespil, m.m.

� Idræt: kajakroning, surf,
rappelling, fodbold, volley,
cykelcross og meget andet

� Fællesøvelser og oplevelser
med emneuger og skole-
rejser i Danmark eller ud-
landet

Efterskolen Strand
på Danebod
Færgevej 5, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74422160

info@efterskolenstrand.dk
www.efterskolenstrand.dk

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder

IT-hjælpemidler er en integreret del
i alt i skolens hverdag og aktiviteter

Mange dansktimer på små hold

Alle folkeskolens fag tilbydes i
8. – 10. klasse

Mange valgfag og liniefag fx kreativt
værksted, idrætsfag, friluftsliv, spring,

science, førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, musical

Mulighed for folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve

og 10. klasse med udvidet brobygning med
meritgivende fag i samarbejde med

Handelsskole, SOSU og Teknisk Skole

Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted

7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

Besøg vores hjemmeside:
www.vrigsted-efterskole.dk



Jeg vil gerne fortælle om mit liv
som ordblind, hvilket ikke har
været sjovt. Jeg er født i 1940 og
begynder at gå i skole i 1947. En
lille bitte en. Vi var to elever, der
startede i 1. klasse. For at spare på
rengøringen blev skolestuen ikke
brugt. Vi sad i lærerens private ge-
makker, hvor vi skulle høre hendes
gamle grammofon spille Indre
Missionske plader. Det var ikke
sjovt at høre på.

I 1949 fik min far et job for de
næste 40 år, som gårdarbejder i en
stor skov på en herregård. Jeg
kommer så i en ny skole, men det
ændrer intet på min læsning. Jeg
skulle jo i 3. klasse, men bliver an-

bragt i 2. klasse, fordi jeg ikke
kunne læse. Jeg var dum. Blev sat
på bageste skolebord i klassen. Jeg
blev ikke spurgt ret tit, men det var
jo heller ikke min finger, der kom i
vejret, når vi havde læsning. Jeg
kunne bare sidde og passe mig
selv. Min mor læste for mig inden
jeg tog hjemmefra, så jeg kunne
huske teksten. Når det var min tur
til at læse højt, så fik de teksten,
selvom læsebogen måske ikke var
slået op på den korrekte side. Hvis
det somme tider var min tur til at
læse op af en anden bog, fik de
ikke andet end volapyk. Det var jo
rent gæt. Så grinede de, for det var
sjovt. Det var jo lige så meget læ-

rerens skyld, at de grinede.
 Læreren skulle have stoppet det.
Resultatet blev også, at de, der gri-
nede højst fik et par på skrinet af
mig, så grineriet holdt op. Hvis jeg
gav bøndernes børn et par på skri-
net, fik jeg tre igen af skolelæreren.
Dem måtte jeg ikke røre, for deres
forældre gav læreren enten gås,
flæskesteg eller and. Jeg var lige til
Skt. Hans, fordi jeg var tosset i ho-
vedet.    

Da jeg kom ud af skolen i 1954
startede jeg med at arbejde hos en
bondemand fra klokken 6 om mor-
genen til klokken 6 om aftenen.
Inden jeg kom ind og blev vasket
og fik spist var klokken blevet halv
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Af Flemming John Hansen

Flemming J. Hansen har fået en bog om danske herregårde af sin søn. Den fortæller om mange af de gårde, hvor Flemming har
arbejdet. Han er bare ked af, at han har svært ved at læse den. 
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otte, for sent til at køre nogen ste-
det. Så var det bare op i kassen og
sove. Sengen bestod af halm og af
en dyne så tung. Inden man havde
fået varmet dynen op, kom bonden
klokken halv seks og vækkede
mig. Jeg var glad for, at det var
sommer, for ellers ville der være is
på væggene.

Jeg takkede nej til seks hund-
rede kroner for et halvt år, hvis jeg
blev der om vinteren. Det ville
have været en meget kold ople-
velse.

Jeg rejste så til en større gård på
min hjemegn, hvor jeg arbejde fra
klokken syv til klokken fem. 900
kr. for vinteren. Hundrede kroner

mere end jeg havde fået for som-
meren. Jeg kørte roer hjem og møg
ud, men det var kun halve læs, for
at hestene ikke skulle overbelastes.
Det var både godt for hestene og
mig. Det passede mig fint.

Der var jeg så i to år, før jeg rej-
ste videre til nabogården, hvor jeg
var omkring tre måneder. Her sam-
lede jeg alt det møg op, som kø-
erne havde lavet i løbet af natten.
Pludselig en dag hører jeg bonden
rejse sig op. Han havde fået et
spark af en ko, så han tog malke s-
kamlen og smækkede koen med
den, så den hylede. Mærkeligt at
den ikke flækkede. Jeg smørede
ham et par på skrinet. Jeg blev

fyret, for han turde ikke have en
sådan voldelig person ansat.  

Jeg fik så et andet job nede på
Børkop. Det varede ca. fire måne-
der. Så en lørdag tog jeg til bal på
den nærmeste kro. Tidligt næste
morgen klokken halv seks kommer
bonden og skriger op, men jeg
vendte mig om på den anden side
og sov videre. Dette skete et par
gange med højere og højere
stemme og sparken på døren. 

Så da jeg endelig stod op ved
otte-tiden, kunne jeg rende ned på
kontoret og hente mine penge og
forsvinde. Bondemandens kone in-
sisterede på, at man ikke kunne
jage en karl af gårde uden mad. Så
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jeg fik lidt at spise, før jeg for-
svandt. 

Jeg får så en anden plads på en
lille ø i Sejerø Bugten lige uden for
Havnsø. Sejltid 20 minutter fra
Havnsø med en bitte færge. Der
var jeg et halvt år, hvorefter turen
går til nabogården, hvor jeg også
var et halvt år. Der var 14 indbyg-
gere på øen. En kirke og en skole.
Skolelæreren var tillige graver og
ringer. For at bevare embedet som
skolelærer, så havde han fået 6
børn.   

Jeg rejser derfra og kommer
hjem til mine forældre. Fik arbejde
i lufthavnen i Kastrup med at lave
startbaner. Da jeg så min første
løn, gik jeg til formanden, fordi jeg
troede, at der var noget galt. Det
var alt for mange penge. Så mange
penge havde jeg aldrig set på en
gang før. Men den var okay.

Da arbejdet der er færdigt får jeg
et job på et lille pensionat og på en
fabrik på Tagensvej, som bl.a. la-
vede gummistøvler, narresutter og
andre gummivarer. Jeg hentede og
bragte ting fra/til de forskellige af-
delinger. En dag skulle jeg ned i
kælderen, hvor der sad fire damer,
der insisterede på at prøve nogle af
de kondomer, som de lavede. Og
var skrækslagen, men de indfan-
gede mig. Jeg gik så til min for-
mand og bad hende fyre mig, men
det ville hun ikke, for jeg var en
sød dreng. Så var der ikke andet at
gøre, end at kalde på en mand uden
hår og øjenbryn og spørge om han
ville låne en kam. Han blev så tos-
set og skreg hele vejen til sit kon-
tor, at jeg var fyret.       

Derefter er jeg med til at bygge
Toms Fabrikker i Ballerup i halv-
andet år. En uge efter vi havde
bygget den, brændte den og vi

måtte genopbygge fabrikken. 
Dernæst fik jeg et job på et olie-

raffinaderi i Kalundborg i to år. Jeg
blev gift. Fik en lille lejlighed i en
lille landsby med køkken og sove -
automan. En dag kommer jeg hjem
og ser udlejeren gå rundt i stuen.
Jeg blev rasende og smed hende
ud, hvilket resulterede i, at vi blev
smidt ud straks, for der var ingen
kontrakt. Så vi flyttede hjem til
mine forældre i Fårevejle et stykke
tid. 

Så får jeg en plads på en herre-
gård ved Kalundborg i halvandet
år. 17 km til nærmeste by, hvor vi
kunne handle. Det foregik på
cykel. En gang om ugen kom
brugsmanden ud, hvorefter han le-
verer varerne. Mælk fik vi fra går-
den og der blev ført regnskab med
forbruget. 

Derefter bliver jeg hyret som
traktorfører på en proprietærgård
med 200 tønder land, men vi kun-
ne ikke leve med, at udbetalingen
af lønnen var ustabil, især ikke

med en lille pige. Det blev til et
halvt år.  

Så kommer jeg på en stor herre-
gård nede på Stevns i halvandet år
og derfra til en stor Herregård på
Lolland, hvor der var en svensk be-
styrer med storhedsvanvid, som
drev alle til vanvid. Alle de andre
var bange for ham. Efter at sven-
skeren havde været efter ham med,
at det ikke var pløjet godt nok,
selvom han kunne have målt efter,
at det var korrekt på millimeteren
og han blev ved med at hakke på
mig, så hakkede jeg ham i finge-
ren. Tre sting måtte han have og
jeg rejste derfra. Jeg var for rap-
mundet.  

Jeg kører hos i Torshøj på Lol-
land. Får job med at køre spil til
skibene der. Så blev jeg togfører på
damplokomotiver. Når jeg havde
nattevagt, køre jeg tillige med spil
på havnen og få 3-4 timers søvn.  

En dag kørte vi forbi et forsam-
lingshus og tog ind til andespil der.
Så havde vi jo en radio med. Da de
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syntes, at vi var for
længe om turen, for-
talte vi at toget var
afsporet. Så måtte vi
afspore en vogn
med roer og de
sendte en kran ud.
En anden gang
havde vi kørt forbi en skov med
mange juletræer. Vi nuppede et
hver og stod og talte om det og ra-
dioen var desværre tændt. Vi blev
bedt om at skynde os hjem, fordi
politiet stod og ventede. Så vi
måtte vippe dem i fyret. Vi stjal så
to nye den næste dag. Så holdt det
op med roebanen. Roefabrikken
blev nedlagt. 

Jeg fik arbejde på et savværk
med at stable brædder i 3-4 dage,
så går jeg ind og siger, at jeg ikke
vil have arbejdet mere og have
mine penge. Det kunne jeg ikke få,
så da vagten var kørt, vælter jeg
hele skidtet.  

Så får jeg arbejde i Nakskov i en
jernhandel, hvor jeg ikke var ret
længe, fordi der var for langt at
køre fra Torslunde. 

Jeg får solgt huset og får den
øverste del af min svigerforældres
hus i Fårevejle, men der var ikke
noget køkken. Vi spiste sammen
med mine svigerforældre.

Jeg får så arbejde hos en entre-
prenør og er så der et stykke tid
som rendegraver. Og så kommer
jeg ned i Brugsforeningen og kører
med lastbil. På en tur til en mink-
farm, bliver jeg tilbudt at arbejde
der for tre kroner mere i timen for
at køre rundt med minkfoder til
forskellige små minkfarme fra
klokken seks om morgenen. Jeg
havde set en bil i Svinninge, men
den havde jeg ikke råd til. Minkfar-
meren bad mig tage det pæne tøj

på og komme med ham, og så
kørte vi til Svinninge, og han købte
bilen og så lod han mig afdrage
den over lønnen. Jeg havde stadig-
væk motorcyklen med sidevogn,
men kørte i bilen om søndagen.  

Derfra kommer jeg på en anden
herregård, fordi jeg ikke kunne
undvære at være traktorfører. Ar-
bejdet foregik på det anden højeste
sted på Sjælland og man skulle
tænke sig godt om, når man kørte
på de kæmpestore bakker.

Jeg var der i halvandet år og fik
så en lejlighed – en gammel gård
og så fik jeg arbejde et stykke tid
på en betonvarefabrik i Glostrup,
hvor jeg arbejdede om natten. 

Dernæst går turen til Asnæs
Værket. Det tager halvandet år at
bygge det. Forinden havde jeg byg-
get Olieraffinaderiet der.

Jeg har prøvet mange andre ting
også. Jeg har kørt med Slamsuger
for Dragsholm. Jeg har kørt med
lastbil for vognmænd og jernhand-
lere.

Jeg har været på et teglværk.
Blot en dag. Jeg havde 50 kroner
med til at købe varer med hjem,
men der var så varmt, så varmt, så
jeg fik drukket de penge op i løbet
af dagen. Jeg bad så om forskud og
selvom han aldrig gav forskud, fik
jeg 300 kroner og lovede aldrig at
bede om forskud mere. Det har jeg
holdt. Jeg kom der aldrig mere.

Engang blev jeg fyret op til jul,
men alligevel stod jeg op klokken

fem om morgenen og
gik ned til det lokale
storcenter i Holbæk.
Slagtermesteren
spurgte om jeg kunne
bruge en kniv. Jeg
svarede, at jeg kunne
da smøre en mad

med en kniv. Han viser mig en te-
lefon og siger, at jeg kan ringe
hjem og fortælle at jeg er kommet i
arbejde og ikke kommer hjem nu.
Flere tusinde grisehoveder blev det
til og de havde ikke det samme
smil alle sammen. Så en dag sagde
jeg til slagtemesteren, at jeg ville
holde op, fordi der stod en grave-
maskine og ventede på mig. Han
troede, at jeg havde købt en, men
jeg tog til Stevns og får firmabil.
Og så kører jeg på udlejning i et
entreprenørfirma i København. Jeg
kom ind på Amagerværket og
skulle grave et stort hul i en hal,
men første aften fik jeg så at vide,
at det skulle jeg så alligevel ikke.
Jeg skulle til Asnæsværket. Vi var
for dyre, så de hyrede nogle andre
på Amagerværket, men de løb skri-
gende bort to dage efter, så jeg
måtte tilbage og grave hullet.

Efter nogen tid var jeg blevet
kaldt til Torskegilde. Så kommer
jeg til det her torskegilde. Der sid-
der en ung tøs deroppe og hun var
lige udlært. Og hun sad faktisk og
tog pis på mig. Så sagde jeg, at du
skal ikke sidde og tage pis på mig.
Det gider jeg ikke. Jamen, kunne
du ikke have taget toget til Ama-
gerværket. Jo, men hvis du har set
et tog på Amager, for det har jeg
ikke. Så spørger jeg hende om
skatteinspektøren er han her. Det
var han ikke. Hvad så med vice-
skatteinspektøren. Han er her ikke,
så sagde jeg, du er fuld af løgn. Jeg
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Flemming er meget glad
for sin lille hund, som er
to år gammel.
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er lige gået forbi hans kontor. Jeg
kender ham jo eller ved hvem han
er. Og så gik jeg derned. Jeg var
godt ophidset. Jeg var helt oppe i
loftet. Og jeg kommer derind og så
siger han, hvorfor vil du ikke
snakke med hende. Så sagde jeg:
»Nej det ville jeg ikke, for hun er
dum oveni hovedet.« Tag det nu
lidt roligt, Hansen. Det ender med
at vi finder ud af det. Så sagde jeg,
kan du se det røde lokomotiv, der
står derovre. Jeg kan lige så godt
gå derovre og snakke med hende.
Forfærdelig. Vi finder ud af det.
Og jeg fik 23.000 tilbage i skat. Og
det var jo dejligt, for vi skulle have
konfirmation. Pengene kunne jeg
gå ned på kontoret og hente med
det samme. Og han ringede ned på
kontoret, lønningskontoret eller
hvad det nu var for noget. 

Jeg har været over hele Køben-
havn og kørt med gravemaskiner.
En dag gjaldt det fjernvarmerør,
som ikke måtte jordes før de var
varmet op. Vi tager spuns op og
spuns op. Folk kastede porter efter
os fra vinduerne. Politiet kom flere
gange og bad os holde op, men vi
blev glade, da de sagde, at det var
sidste gang de kom. Så vi fortsatte
til klokken halv otte om morgenen.
På vej hjem kørte jeg forbi konto-
ret i Roskilde og så ville de have
mig til Kalundborg, men jeg holdt
på, at jeg lige skulle have sovet lidt
først, så jeg tog til Kalundborg, da
jeg vågnede. Der blev vi og to gra-
vemaskiner hejst 15 meter ned i
skibet.

Jeg sidder helt alene nu, fordi
min kone døde i år 2004. Det er
ikke sjovt. Jeg kan kun se de dan-
ske film i fjernsynet. Når der var
en amerikansk film, så læste min
kone det altid for mig. Mine dag -

rapporter skrev min kone altid
hjemmefra. Så jeg skulle selv kun
tilføre, hvad jeg havde af timer. Så
det var så dejligt nemt. Og var der
noget i avisen, så læste min kone
for mig. Og hun var nemlig dygtig
til at læse. Jeg mangler nogen til at
læse op for mig både avisen og de
udenlandske film i tv. Jeg har en
lille hund, som er to år gammel.

Efter at jeg fik pension kom jeg
ned i Holbæk Jernhandel, for at
tjene lidt ekstra ved siden af pen-
sionen. Det måtte man jo gerne.
Jeg betalte også skat af det. For da
kørte jeg lastbil. Jeg kørte lastbil
med påhængsvogn til Frederiks-
værk, Bagsværd, Roskilde. Der var
jeg så i en rum tid der. 

Nu har jeg også været ude og
ordne nogle haver. Jeg havde en
stor have at ordne her i Fårevejle.
Da ejeren døde, så overtog sønnen
det, men han havde ikke brug for
hjælp.  

Jeg sliber nogle knive for folk.
Jeg har købt mig en slibemaskine.
Jeg er ret dygtig til slibe. De kan
blive så skarpe, at man kan få hå-
rene af armene med dem. Man kan
barbere sig med dem. For hvis man
står med en kniv, der ikke kan
skære, så ødelægger man sig selv.
Håndleddene. Hvis man tabte en
kniv greb man ikke efter den. Man
lod den falde på gulvet og regne
med at den ikke ramte tæerne på
en. For hvis man tog fat i den og
man – ja, så skar man fingrene. 

Dette er min historie. Det er
sådan set alt jeg kan huske. Jeg har
prøvet mange ting. Jeg er ikke fær-
dig med at prøve noget endnu. Jeg
er ikke så bange for at lave noget.
Jeg kan stadigvæk arbejde. Når der
skal arbejdes, så skal de bare sige
til. Jeg kan alt andet end at læse.
Og mit højeste ønske er en, der
kunne læse avisen og teksten på tv
ligesom min afdøde kone. n
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� 5 timers matematik
� Kristendom
� Vi bruger IT-hjælpemidler

i dansk, matematik og
engelsk.

VALGFAG:

� 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.

For elever med læse-
og stavevanskeligheder



Nyt fra
sekretariatet

Vores sekretariatsleder Juliane
 Øhlenschlæger er gået på
barsels orlov. I stedet for hende
har vi valgt at ansætte to fleks -
jobbere: Súsanna Vigdá og Inge
Schmidt-Rasmussen.

Súsanna og Inge skal forsøge at
skaffe os flere penge i kassen
og skal arbejde med hen-
holdsvis fundraising og
medlemshvervning.

Súsanna’s arbejdstid er 16 timer
om ugen – fordelt på mandag,
tirsdag, torsdag og fredag. Inge
arbejder 15 timer om ugen -
fordelt på tirsdag, onsdag og
torsdag.

Vi byder vores nye kolleger
velkomne.

Nyt fra sekretariatet
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Det er femte gang, Hjælpemiddel-
instituttet i samarbejde med Dansk
Videnscenter for Ordblindhed og
Ordblindeforeningen i Danmark
arrangerer konferencen Ordblinde
og it, der sætter fokus på anven-
delse af it til børn, unge og voksne
med ordblindhed. Hovedtemaet for
konferencen er i år implementering
af it-hjælpemidler i praksis. Den
pædagogiske og teknologiske im-
plementering og anvendelse af it-
hjælpemidler er en stor udfordring,
og konferencen sætter fokus på un-
dersøgelser og erfaringer på områ-
det – i et dansk og nordisk
perspektiv.

En optimal implementering kan
betyde en reel inklusion af ord-
blinde i skole og uddannelse, og
netop ordblindes deltagelse er et
centralt tema på konferencen. FN’s
handicapkonvention, som Folketin-
get vedtog i maj, flytter fokus for
bl.a. ordblinde, så det i højere grad
bliver skolens og uddannelsens an-
svar at tilrettelægge undervisnin-
gen, så ordblinde kan deltage – på
trods af læse- og skrivevanskelig-
heder. På konferencen giver Kira
Hallberg fra Center for Ligebe-
handling af Handicappede en ind-
føring i, hvad konventionen
betyder for uddannelserne i Dan-
mark.

Erfaringer fra praksis
Konferencen byder begge dage på
en lang række oplæg om imple-
mentering i praksis for såvel børn,
unge og voksne i skole og uddan-
nelse. Der vil være forskellige

symposier (med udgangspunkt i
den ordblindes alder), seminarer,
oplæg, diskussioner, videndeling
og erfaringsudveksling.

Erfaringer og effekten af it-hjæl-
pemidler i forhold til voksne ord-
blinde er genstand for et stort
landsdækkende forskningsprojekt,
PC-Læsning. Projektet er nu af-
sluttet, og de perspektivrige og de-
batskabende resultater præsenteres
for første gang på konferencen. 

Nordiske perspektiver
Også i Norge og Sverige har man
fokus på implementering af it-
hjælpemidler i praksis, og på kon-
ferencen vil centrale oplægshol-
dere fra statslige og nationale
styrelser giver et samlet overblik
og en status over emnet. Fra Sve-
rige deltager Berit Engberg fra
»Specialpedagogiske Skolmyndig-
heten,« mens Norge repræsenteres
af Tone Finne fra »Statlig spesial-
pedagogisk støttesystem« på
Bredtved Kompetansesenter. Der-
udover giver Åsa Öfors fra
Stockholm en præsentation af det
svenske landsdækkende system af
skoledatateker, der med stor succes
har implementeret it-hjælpemidler
blandt svenske skolebørn. Konfe-
rencen afsluttes af Finn Christen-
sen, chef for kontoret for special-
undervisning, ungdomsskole og
FVU, der beskriver Undervisnings-
ministeriets indsatser og visioner
for implementering af it-hjælpe-
midler i Danmark. 

For program og tilmelding se
www.hmi.dk/kurser. 

Ordblinde og it-konferencen 2009
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Ordblinde og it-konferencen 2009

Implementering af it-
hjælpemidler i praksis

3.-4. november 2009 på Hotel Comwell Kolding

Ordblindeinstituttet
tilbyder

� 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.

Vi har 95 elever i fuld
skolegang på 3.-10.
klassetrin fordelt på 12
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
28. oktober 2009 kl. 19.00.
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



Præsentation af Dictus
Den 30. september og 25. novem-
ber inviterer Hovedstadens Ord-
blindeskole til præsentation af
Dictus 2, hvor du får lejlighed til
selv at prøve at diktere. Præsenta-
tionen er specielt henvendt til ord-
blinde. Det er gratis for alle at
deltage.

Møderne afholdes på adressen:
Hovedstadens Ordblindeskole, kur-
susafdelingen, Østbanegade 9 (for-

tovstrappe ned på hjørnet til Trond-
hjems Plads) 2100 København Ø
(to minutter fra Østerport Station)

Tilmelding kan ske telefonisk til
Hovedstadens Ordblindeskole, tlf.:
35 42 75 66 (skolens kontor).
Oplys hvilken dato og hvor mange
deltagere, der kommer.

Midtsjælland
Den 29. august deltog Midtsjæl-
landskredsen med en bod i på Ros-

kildes Sundhedsdag. Det var en
stor succes. 

Den 27. oktober har folketings-
medlem Flemming Damgård Lar-
sen inviteret alle medlemmer til en
rundvisning på Christiansborg. Til-
melding kan ske til formand Esben
Andersen. 

Lørdag den 5. september starter
Rolf S. Nielsen, den frivillige un-
dervisning i brug af pc’er og hjæl-
peprogrammer på frivilligcenter
Roskilde, Frederiksborgvej 2, 4000
Roskilde. Alle er velkommen til at
møde op denne dag. Se endvidere
programmet på Ordblindeforenin-
gens hjemmeside.

Nordjylland
Vi har i foråret haft et par arrange-
menter. Blandt andet havde vi en
god aften på Taleinstituttet i Aal-
borg med to unge ordblinde. Mor-
ten, som er nyuddannet pædagog
og Jannie, som nyuddannet an-
lægsgartner. Det var meget spæn-
dende at høre de to fortælle om
deres vanskeligheder og diverse
løsninger på dem og interessant så
forskellige metoder de to bruger.
Desværre kom der ikke så mange,
men det blev en god aften for de
fremmødte.

Uge 12 var i Nordjylland blevet
udnævnt til »Ordblindeuge« af
DVO, Taleinstituttet og VUC. Des-
værre blev vi først orienteret om
det i uge 11, så vi havde ikke
megen tid til at øve indflydelse!

Nyt fra kredsene
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Nyt fra kredsene
Redigeret af EKR

Nordisk konference 2009

Den nordiske konference afholdes i dagene fra

torsdag den 22.- til søndag den 25. oktober. Der er

mulighed for at deltage alle dagene og bo på

Danhostel i Køge. 

Det koster 1.995 kroner for kost og logi.

Det er også muligt kun at deltage fredag den 23.

oktober. Der er der foredrag af Marianne Jelved, Mia

Finnemann, Erling Thor Olsen, Peter Bislev og Erik

Arndal. Det koster 340 kroner for frokost, kaffe og alle

foredragene.

Tilmelding kan ske til Ordblinde/Dysleksiforeningen i

Danmark, telefon 36 75 10 88 eller på E-mail:

kontor@ordblind.org. 

Sidste frist for tilmelding er 

torsdag den 1. oktober 2009.

EKR



Annoncer
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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



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

Returneres ved varig adresseændring


