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Formanden har ordet:

Uddannelse
Danmark skal i fremtiden leve af veluddannet mennesker.
Det er derfor vigtigt, at alle unge får en uddannelse. En
uddannelse er med til at sikre et job. Når unge får et job
kommer de med ind i et fællesskab, hvor der stilles krav. På
denne måde bliver unge en positiv del af samfundet.
I dette Ordblindeblad er der således omtalt et ungt menneske, som har kæmpet sig igennem til en vigtig uddannelse
for sig selv og for samfundet. Gudrun Haslev er blevet idekunstner og udstiller på de største udstillinger i Danmark.
Gudrun er et lysende eksempel.
Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen i
Danmark

Det danske samfund stiller mange hjælpemidler til rådighed
for ordblinde. Fx kan der fås stave- og skriveprogrammer.
ViHS (Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri) forsker
i ordblindhed og publicerer gode vejledninger for undervisere. Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) udlåner lydbøger og ROAL (Rådet for ordblindhed
og andre læsevanskeligheder) har udarbejdet gode hjemmesider. Selvom der er sket mange positive ting de sidste år, er
der fortsat en del udfordringer for Ordblindeforeningen.
Den viden, der ligger gemt i de mange rapporter, er ikke
trængt igennem til undervisningssektoren. Det er derfor en
af de vigtigste opgaver for Ordblindeforeningen, at få denne
viden ud til befolkningen. Foreningen er derfor begyndt at
arrangere feriekolonier med et undervisningsprogram. Læs
mere om kolonien inde i bladet.
For at få disse kurser i gang er det nødvendigt med frivillige
ildsjæle. Heldigvis er der allerede mange mennesker med
et smittende engagement, der vil gå forrest og kan tage et
ansvar for at kendskabet til ordblindhed bliver udbredt.
Det er mennesker, der gør mere end de er forpligtede til.
Det er Ordblindeforeningen dem meget taknemmelig for.
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Økonomisk aftale på
specialundervisningsområdet
Fik KL og regeringen mon noget galt i halsen under udarbejdelse af de ny aftaler ?
Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg læste dem ! Værsgo !
Af Nathalia Vernal,
Rådgiver i Ordblindeforeningen
Regeringen og KL er i de
økonomiske aftaler for 2012
blandt andet blevet enige om,
der skal ske en omstilling af
specialundervisningsområdet.
Herudover vil regeringen gennemføre konkrete initiativer på
det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet, der
styrker kommunernes muligheder
for at styre og prioritere indsatsen.
KL har fået gennemført de forringelser, de så længe har ønsket! Og
som DH (Danske Handicaporganisationer) så fint præciserer, det, på
et område, hvor der reelt er ganske
få klager på landsplan.
Folkeskolen skal være mere inkluderende. Med andre ord – flere
børn med specialbehov i de almene
klasser. Resultatet kan vi kun gisne
om, men uden at tage munden for
fuld, vil jeg gætte på at klasselærernes tid til den enkelte mindskes.
Resultat = kommunerne sparer og
det, på bekostning af de elever, der
har ekstra brug for støtte.
Spørgsmålet er, hvorledes
kommunerne vil overholde § 18 i
Bekendtgørelse om folkeskolens
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, som siger:
»Specialpædagogisk bistand i
1.-10. klasse varetages af
lærere, der gennem særlig
uddannelse eller på
anden måde har tilegnet sig de fornødne
forudsætninger«.

Der hvor aftalen ellers har betydning for Ordblindeforeningen
og ordblinde, er på 2 punkter:
• Klagegangen
• Frit skolevalg
Klagegangen
I aftalen lægges der vægt på, at
klagesystemet på specialundervisningsområdet skal sikre borgernes
klageadgang over kommunale tilbud. Og at klagesystemet indrettes
efter den nye målsætning om en
mere inkluderende folkeskole.
Regeringen har derfor lavet justeringer som lyder:
•	Indførelse af en særlig formodningsregel, så det vil kræve særlig vægtige faglige grunde, før
klagenævnet kan tilsidesætte en
kommunal afgørelse om at give
et inkluderende tilbud.
Betydning:
Klagenævnet vil få sværere ved at
omstøde en kommunal afgørelse.
Man skal formode, at kommunen
har vægtet den rette afgørelse.
Kommunerne styrkes
i deres beslutninger.

•	Det præciseres, at klagenævnet
kun kan tilsidesætte en kommunal afgørelse, hvis det vurderer, at et andet tilbud i KLART
HØJERE GRAD imødekommer
undervisningsbehovet. At kommunerne udover faglige hensyn
OGSÅ skal medtage ØKONOMISKE HENSYN i tilbudsvurderingen. At specialundervisning ikke tildeles på baggrund
af en diagnose, men på grundlag
af en vurdering af det undervisningsmæssige behov. Slutteligt,
at klagenævnet ikke kan henvise
eleven til et bestemt tilbud.
Betydning:
Ja, kære læser! Atter en stramning
i forhold til klagenævnets beføjelser. I forhold til, at der nu også
indgår økonomiske hensyn, kan
man bliver nervøs for udfaldene
i sagerne. Vi ved alle, at kommunernes økonomi er stram.
Skal der nu også
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tages økonomiske hensyn og ej
hensyn til diagnose, kan de fremtidig udsigter til rette undervisningstilbud give anledning til stor
bekymring.
•	Sammensætningen af
klagenævnet overvejes.
Betydning:
Det er svært at læse i den foreløbige tekst, hvad de her tænker. Indtil videre er det sådan,
at Klagenævnet for vidtgående
specialundervisning består
af en formand, som er udpeget af undervisningsministeren, og fem medlemmer, som
er udpeget af undervisningsministeren efter indstilling fra
Kommunernes Landsforening,
Danske Regioner og Danske
Handicaporganisationer.
Danske Regioner og Kommunernes Landsforening kan hver
udpege en sagkyndig rådgiver, der
deltager i klagenævnets møder.
Det kan godt give anledning til
undren, hvorfor denne udmærkede
praksis skal ændres og især, hvorledes. Skal kommunerne, også her,
have mere magt?
•	Udarbejdelse af en
vejledning rettet mod
kommunale beslutningstagere.
Betydning:
Vides ikke endnu, da der ikke
er indhold og formål i skrivende
stund.
Frit skolevalg
Det frie skolevalg som sådan
beholdes. Dog har kommunerne
påpeget en række udfordringer i
forhold til den nuværende ordning
med frit valg på specialundervisningsområdet. Derfor er der også
her lavet justeringer, der er som
følger:
•	Det præciseres i lovgivningen, at bopælskommunens visitering af elever med
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specialundervisningsbehov er
bindende for skolekommunen
for så vidt angår tilbuddets
karakter. Skolekommunen kan
dermed ikke henvise eleven til
et mere vidtgående tilbud, end
bopælskommunen har visiteret
eleven til. Herudover fastlægges
det, at afgørelsen af, om tilbuddet er mere vidtgående, skal
træffes af bopælskommunen.
Dermed sikres der sammenhæng mellem visiterings- og
finansieringsansvar.
Betydning:
Har man gjort brug af Frit skolevalg til sit barn og denne skole
ikke finder deres tilbud vidtgående nok, kan skolen ikke henvise
til andet tilbud. Udelukkende
bopælskommunen kan træffe
afgørelse om hvorvidt et nyt skoletilbud er mere vidtgående. Altså
er det udelukkende bopælskommunen der har den endegyldige
afgørelse.
•	Den særlige befordringsforpligtigelse for elever med handicap
opretholdes inden for rammerne
af det, eleven er visiteret til af
bopælskommunen. Det betyder, at disse elever kan få betalt
befordring svarende til at kunne
blive transporteret hen til det
tilbud, eleven er visiteret til af
bopælskommunen.
Betydning:
På trods af den valgte ordlyd i
den særlige befordringsforpligtigelse, gælder dette kun for
tilbud, som bopælskommunen har
visiteret til.
Gør man brug af Frit valgs ordningen i øvrigt, er det som tidligere, egen betaling af transporten.
Derudover vil regeringen søge
tilslutning til en lovændring, der
forenkler rammeaftalerne for de
regionale undervisningstilbud på
specialundervisningsområdet og
giver kommunerne ansvaret for
koordineringen.

Alt i alt er det væsentlige ændringer, som kan få vidtgående konsekvenser for vores målgruppe. Det
er derfor en selvfølge, at vi følger
meget med i den fortsatte udvikling. Der er mange løse ender og
spørgsmål i disse nye tiltag, som
står uvist hen.
Vi må håbe at de frigjorte ressourcer i denne spareplan anvendes til at prioritere indsatsen på
borgernære områder indenfor
specialundervisning. Ellers bliver
det i sidste ende en meget dyr
beslutning set i samfundsperspektiv. Hvad de sparer i én kasse, kan
blive dyrt i en anden.
Eller for at slutte med en velkendt sang:
»Nåh, skuʼ det ske, så lover jeg
Dem: Her beholder man frikadellen, så man kaʼ tjene ind på
gyngerne, hvad man har mistet på
karrusellen…«
■

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde
mellem 15 og 18 år

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
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Den lemfældige
ikke-diagnose
Dysleksi bør identificeres tidligt, for at vanskelighederne kan afhjælpes bedst muligt.
Hvorfor får så mange dyslektiske børn i stedet en lemfældig ikke-diagnose?
Af Liselotte Kulpa, audiologopæd
og læse-skrivekonsulent i Nyt Mod
Med mange års baggrund i den
amtslige specialundervisning udreder vi i dag i eget firma, Nyt Mod,
læse-stavevanskeligheder og underviser børn og voksne i læsning,
stavning og brug af hjælpemidler.
Meget ofte skyldes vanskelighederne dysleksi, altså ordblindhed,
hvilket ikke er overraskende, da
ca. 5 % af en befolkning har denne
type vanskeligheder.
En enkel og god definition på
dysleksi (fra det tidligere Dansk Videnscenter for Ordblindhed, som nu
er en del af Servicestyrelsen) lyder:
»Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at (lære at) læse
og skrive som følge af langsom og
upræcis omsætning af bogstaver og
bogstavfølger til sproglyde«.
Hvad er en ikke-diagnose?
Den lemfældige »ikke-diagnose«
er en besynderlighed, som vi
oplever igen og igen. Mange af de
børn, vi udreder, har tidligere fået
det vi kalder en ikke-diagnose.
De – og deres forældre – har på et
tidspunkt fået at vide: »Det er ikke
ordblindhed«, »Det er i hvert fald
ikke ordblindhed«, »Der er ikke
noget, der tyder på ordblindhed«
eller lignende. Forældrene får typisk ikke nogen forklaring på eller
argumentation for, hvordan man er
nået frem til denne konklusion.

Det er meget forskelligt, hvad
der er gået forud. Nogle gange er
barnet blevet testet med en intelligenstest, typisk WISC, som faktisk
ikke viser noget specifikt om dysleksi. Uventet lave resultater i de
sproglige delprøver ses ganske vist
ofte hos dyslektikere, men dysleksi
kan hverken be- eller afkræftes
på dette grundlag. Det kan også
være, barnet er blevet testet med
en gruppelæseprøve, hvor man
blot får et færdigt resultat mht.
hastighed og forståelse. Idet der er
tale om stillelæsning, bliver selve
læseprocessen og dermed læsevanskelighederne ikke iagttaget.
Det er ikke på nogen måde fyldestgørende i forhold til at afgøre, om
vanskelighederne er dysleksi eller
ej. Der må nødvendigvis en individuel udredning til.
Nogle gange er barnet slet ikke
blevet testet, men læreren føler sig
alligevel sikker nok til at udstede
ikke-diagnosen: »Det er ikke
ordblindhed!«
Det er med andre ord ofte på et
meget løst grundlag, denne ikkediagnose gives.
Forsigtighedsprincippet
Pudsigt nok gør det modsatte
sig gældende, når et barn så rent
faktisk får diagnosen ordblindhed:
Her er man yderst forsigtig, og ofte
sker det ikke før i 4.-5. klasse, med
mindre barnet da er stærkt ordblindt. Vi ser i skolepsykologernes

rapporter, at man bruger vendinger
som: »Der er tegn på vanskeligheder af dyslektisk karakter« (hvorfor ikke bare »Der er dyslektiske
vanskeligheder«?), »der er muligvis tale om dyslektiske træk«,
»man kunne overveje at teste
yderligere for dysleksi« – også selv
om resultaterne nogle gange klart
viser, at der ER tale om dysleksi,
ja, der kan være symptombilleder,
der er lige til en lærebog om dysleksi, så klassiske er de.
Vi kan godt se fornuften i at
være forsigtig i sin formulering,
hvis man ikke er sikker. Men hvorfor i alverden gælder det samme
forsigtighedsprincip ikke for
ikke-diagnosen?
Logik ønskes
Et interessant eksempel på denne
uhensigtsmæssige praksis – og
manglende logik – så vi, da forældrene til en pige med læsevanskeligheder i 2. klasse havde fået at
vide, at »Det er ikke ordblindhed!«
De undrede sig alligevel fortsat
over vanskelighederne og kontaktede os. Og ja, udredningen
viste utvetydigt, at der var tale om
dysleksi. Forelagt rapporten, der
dokumenterede det, sagde pigens
lærer nu: »Jamen, det er alt for
tidligt at sige noget om det!«.
Det var for tidligt at stille en
diagnose om dysleksi – men det
var ikke for tidligt at udstede en
ikke-diagnose?
Ordblindebladet 3 · 2011
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Lydhørhed ønskes
Vi glemmer heller ikke den dreng,
hvis forældre allerede da han gik i
1. klasse var bekymrede for hans
læseudvikling, fordi det gik så
langsomt og voldte ham så store
problemer. Da hans mor skrev
i kontaktbogen og spurgte, om
det var muligt at udrede ham for
ordblindhed, skrev læreren tilbage: »Du er en værre hønemor!!
P er absolut ikke ordblind!! (med
dobbeltstreger under »absolut« og
»ikke«).
Da sønnen så et år senere blev
udredt hos os og viste sig at være
ordblind, fik den pågældende mor
uundgåeligt en bitter smag i munden over lærerens reprimande, som
hun tog med og viste os.
Hvorfor mon læreren så kategorisk havde afvist moderens
bekymring? Et bud på en forklaring kunne være, at læreren forstod noget andet ved betegnelsen
»ordblindhed« end det, som de
anerkendte definitioner indebærer.
Her kommer et stort emne op til
overfladen, nemlig vidensniveauet
vedrørende ordblindhed hos de
enkelte lærere. Lærernes viden om
ordblindhed er alt for ofte for vag
og tilfældig. Hvis barnets lærer
eksempelvis mener, at når P har
kunnet lære bogstavernes lyde, så
kan han ikke være ordblind – ja, så
er der tale om, at læreren mangler
viden, og hvad værre er, ikke selv
er klar over sin manglende viden
og derfor stiller ikke-diagnosen
og »lukker sagen« på et mere end
tyndt grundlag.
Hvad skal man
stille op som forælder?
Foreligger der allerede testresultater? Spørg ind til dem og til
opfattelsen af ordblindhed.
Hvis der foreligger testresultater,
som skulle vise, at barnet ikke er
ordblindt, bør man spørge nærmere ind til dem: Hvad er det
helt konkret for resultater, der
viser, at det ikke er ordblindhed?
Og hvad forstår testlæreren eller

8

Ordblindebladet 3 · 2011

skolepsykologen ved ordblindhed?
Det er betydningsfuldt, at vedkommende benytter sig af en anerkendt
definition af ordblindhed og ikke
tror på en af de florerende myter
som fx »hvis man er ordblind, så
kan man ikke læse eller skrive noget som helst«. Der er også en del
kommuner, som bevidst undlader
at bruge betegnelsen ordblindhed
eller dysleksi – spørg ind til det!
For hvis det er tilfældet, kan man
jo på forhånd være sikker på, at
der ikke vil komme en dysleksidiagnose ud af udredningen. Vi
mener bestemt ikke, det er i orden,
at man kan fravælge at bruge
betegnelsen dysleksi/ordblindhed,
men det er, hvad der sker aktuelt,
og det sker desværre mange steder.
Oplever I, at lærerne ikke mener,
barnet har nogen vanskeligheder?
Kom med konkrete eksempler på
vanskelighederne.
Hvis man som forælder har svært
ved at trænge igennem med sin bekymring over læse-staveudviklingen, kan det være en rigtig god ide
at have nogle helt konkrete eksempler på læse-stavevanskelighederne
med hjemmefra, når man går til
møde. Det kunne eksempelvis lyde
som følger:
»Da vi læste lektier forleden
dag, var det helt umuligt for Tobias
at læse ordene »pip«, »fuse« og
»kopi«. Og han skrev »ger« for
»glæder«, selv om han sad længe
og prøvede«. På den måde har læreren noget helt konkret at forholde
sig til og gå videre med, hvis der
skal indstilles til en udredning.
Når der skal indstilles til en
afdækning af vanskelighederne: Insister på en individuel
læse-staveudredning.
Endelig bliver man nødt til at
være vedholdende og insistere på
en individuel læse-staveudredning. Ikke en intelligenstest, ikke
en sproglig test, ikke en stillelæsningsprøve – eller rettere: Disse
må ikke stå alene, men skal have

følgeskab af en test i afkodning
af enkeltord, herunder nonsensord, samt en højtlæsningsprøve
af en sværhedsgrad, som viser
vanskelighederne, og hvor fejlene
noteres. Dertil en staveprøve,
hvor man har mulighed for at iagttage, om barnet mestrer bogstavlydforbindelserne på et alderssvarende niveau. Hvis disse testtyper
mangler, svarer det groft sagt til
at ville undersøge en patient med
slemme mavesmerter for blindtarmsbetændelse – uden at trykke
vedkommende på maven.
Øgede krav betyder
øget behov for hurtig hjælp
Der stilles større krav om læseindlæring i skolen i dag end for bare
fem år siden. Vi bliver kontaktet
af forældre, hvis børn allerede er
frustrerede over læsevanskeligheder – nogle nærmest skoletrætte – i
1.klasse! Det er af største betydning, at der med de større krav
følger kvalificeret udredning og
hjælp til at sikre en god udvikling, hvis barnet viser sig at have
læse-stavevanskeligheder – måske
dysleksi.
Artiklen er første gang bragt i
Nyt om Ordblindhed – juni 2011 ■
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Feriekoloni en succes / At være på ordblind feriekoloni / Feriekoloni med Ordblindeforeningen på Rågelund Efterskole

Feriekoloni en succes
Den første feriekoloni i Ordblindeforeningen blev en stor succes
72 mennesker i alderen fra 6 til
70 år, har i 4 dage diskuteret og
snakket sammen om de problemer
dysleksi kan medføre. Hvem har
mere kompetence end de mennesker, der har skoen på og ved hvor
den trykker?
Dygtige specialister holdt gode
foredrag, som gav god inspiration for de mange unge og deres

forældre. Ved lejrbålet, på boldbanen og ved spisebordet blev
specialisternes oplæg diskuteret.
Et meget gennemgående emne var
den store forskel, der er på ordblindeundervisningen i de forskellige
kommuner. En lille gruppe forældre brugte endda lørdag aften til
at forfatte et brev og sende det til
undervisningsministeriet.

At være på
ordblind
feriekoloni

Feriekoloni med
Ordblindeforeningen
på Rågelund Efterskole

Det er totalt hyggeligt at møde
nye mennesker som forstår en
og har det samme handicap som
en selv. lige fra dag et fandt jeg
en masse søde og rare venner og
veninder.
Foredragene var seriøst super
gode og jeg syntes at det bare
blev ved med at være spænnende,
hun fortalte om hendes liv og
hvordan hun har det nu. Det fortæller jo også at man kan sagtens
være ordblind og have et godt job
og et godt liv.
Man laver en masse sjove ting
og en dejlig masse sport. Og jeg
lærer en masse gode ting om at
være ordblind og det er sjovt at
lærer i stedet for at være kedeligt.
Fordi jeg bliver respekteret som
jeg er og det er jeg virkelig glad
for. Ordblind ferie koloni kan
virkelig anbefales for både børn
og unge.


Emilie Jochumsen ■

Torsdag eftermiddag ankom vi til Rågelund Efterskole,
spændte og forventningsfulde …
Efter indkvarteringen og velkomst
i spisesalen startede vi med et orienteringsløb på skolens areal. Her
fik børn, unge og forældre lavet
opgaver ved fælles hjælp og snakket på tværs – den første nervøsitet
og spændthed blev brudt.

Der var meget stor stemning
for at gentage succesen til næste
år. Ordblindeforeningen vil derfor
straks gå i gang med at skaffe de
nødvendige midler til næste års koloni. Mange forældre følte sig inspireret til at gå videre i de lokale
foreninger, når de kom hjem.
EKR ■



Det blev 4 gode dage med ny
viden, indsigt i hjælpemuligheder,
fælles forståelse af at være ordblind, nye venskaber, bålhygge, og
masser af sportsaktiviteter.


Hilsen Brit Stromark ■
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Tusinde tak !

Tusinde tak !
Det er meget, meget længe siden jeg har set min søn være så glad som i de 4 dage,
vi var på Feriekoloni på Rågelund Efterskole, Odense
I marts måned faldt mit blik på en
annonce i Ordblindebladet, om et
GRATIS koloni ophold for ordblinde børn samt forældre. Da jeg
er alene med min søn Simon, 13 år,
er alle de gratis glæder i høj kurs,
så jeg skyndte mig selvfølgelig til
computeren, og sendte en tilmelding. Da det var »først til møllen«
princippet, havde jeg ikke de store
forventninger om, at vi skulle være
så heldige. Men, det var vi!
Vi blev indkvarteret på Rågelund Efterskole mellem kl. 15 og
kl. 16 torsdag den 28. juli. Og allerede fra indkvarteringen følte vi,
at her var der virkelig »styr« på alt.

10
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Vi fik nøglen til vores værelset udleveret, så vi kunne installere os,
og dernæst var der kaffe og boller
i kantinen.
Vi blev budt velkommen af
forstander på Rågelund Efterskole,
Anders Bøtker, og han fortalte os
lidt om stedets historie. Dernæst
tog Formand for Ordblindeforeningen, Erik K. Rasmussen over, også
han bød os velkommen. Dernæst
var det Juliane, Thomas, Tom og
alle de andre, der simpelthen havde
tilrettelagt nogle uforglemmelige
dage for os.
Efter velkomsten skulle vi på et
orienteringsløb, og allerede på det

tidspunkt blev både børn, unge og
os forældre, rystet godt og grundigt sammen. Inden vi havde set
os om, ja så var vi voksne, ganske
overflødige. Aldrig har jeg set så
godt et sammenhold, blandt vore
børn og unge, som på denne koloni. Om det skyldes, at »de alle
er i samme båd« og ved hvad det
vil sige at være anderledes og ikke
altid at være accepteret, ja det ved
jeg ikke. Men hvorom alting er, så
blev der skabt nogle venskaber på
kryds og tværs af landet.
Allerede Torsdag aften var der
arrangeret et super godt foredrag
med Lone Kjær, »Ordblind – Og

Tusinde tak !

hva´ så« – alle var enige om, at
Lone var god til at sætte ord på
og fortælle om, de erfaringer og
oplevelser hun havde haft gennem
tiden. Desværre havde vi ladet
vore børn og unge få lov til at gå
på bålpladsen og lave snobrød,
så de gik glip af et godt foredrag
– synd!
Fredag var der foredrag og
gruppearbejde, under ledelse af
Psykolog Laila Boye. Det var
tydeligt, at børn, unge og voksne
ordblinde, står hendes hjerte nært.
Temaet var: »Sociale og psykiske
konsekvenser ved ordblindhed« –
og Laila kunne med lethed fange
både børn og voksne. Vi forældre,
fik til opgave at lave små rollespil,
omhandlende problematikker, der
er, når man er ordblind. Helt sikkert var der en del af os, der fik lov
at føle, hvad det vil sige at bevæge
sig ud i ukendt land.
Senere på eftermiddagen, stod
Laila Boye til rådighed for en
personlig snak, råd og vejledning,
som en del af os tog imod.
Fredag aften var der igen bål,
lege og almindelig hygge rundt på
Rågelund, og hele tiden stod det
klart, at vore børn og unge virkeligt havde fundet hinanden. Dejligt
at se og opleve som forældre til et
ordblindt barn.
Lørdag stod der IT på programmet. Alle var blevet delt op i grupper, afhængig af, hvor godt man
kendte til computerprogrammet
CD-ORD. Thomas havde på forhånd, gennemgået samtlige computere der var medbragt på koloni,
så alle var klar med det sidste nye
CD-ORD 7, så han havde også haft
rigeligt at se til.
Og igen var alting super-flot
tilrettelagt. Lise-Lotte Kulpa og
Lene Mølgaard fra »Nyt mod«
stod klar med en fin gennemgang
af alle de finesser CD-ORD kan
bruges til. Fantastisk flot for både
børn og forældre, vi fik virkeligt
noget med os derfra.
Lørdag aften sluttede vi så af,
med en fantastisk festmiddag. Det
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fantastiske køkkenpersonale havde
nok engang tryllet, de lækreste
menuer frem – helt fantastisk. Og
i løbet af dagen, havde børnene og
de unge haft mulighed for at lære
at være DJ for en dag. Så i hallen
blev der virkelig festet og spillet
musik, og vi forældre hyggede os
med et glas rødvin og løs snak på
terrassen.
Søndag morgen stod vi op til et
veldækket morgenbord, som alle
de andre morgener, hvorefter vi
havde almindelige hyggeaktiviteter og rengøring af værelser. Til
slut fik vi også evalueret de fire
dag, og jeg håber virkelig, at vi fik
givet udtryk for, at dette arrangement var en succes af de helt store,
og at det meget gerne må blive en
tradition.
Hvis man ud over det gode
arrangement, skal se på hvad vi
ellers har erfaret i de 4 dage kolonien fandt sted, så er der ét der står
meget klart, og det er den forskellige hjælp vore børn og unge får i de

forskellige kommuner landet over.
Vi har erfaret, at det er bestemt
ikke ligegyldigt, om man er født i
Århus, Thy, Sydfyn, København
eller Varde. Uden at jeg yderligere
vil komme ind på, hvor den bedste
hjælp er at finde, ja så er forskelligheden så stor, at nogle børn bliver
erklæret for ordblind, med den besked, at man skal gå hjem og øve
sig rigtig godt. Og andre får en ITrygsæk med et 6 ugers opfølgende
kursus i brugen af CD-ORD, af
veluddannede lærer, inden de igen
kommer tilbage i deres klasser.
Det synes jeg ikke vi kan være
bekendt i Danmark! Ingen med et
handicap, skal sendes hjem uden
hjælpemiddel og uden oplæring
i brugen deraf. Jeg ber´ ikke om
særbehandling til vore børn, bare
om ligestilling!
Med venlig hilsen og tak for en
FANTASTISK koloni.
 Simon og Rita Trøiborg, Varde ■
Ordblindebladet 3 · 2011
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Glimt fra årets

feriekoloni
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Rådgivning og bisidder kursusweekend for medlemmer af Ordblindeforeningen

Rådgivning og bisidder
kursusweekend for medlemmer
af Ordblindeforeningen
Ordblinde/Dysleksiforeningen tilbyder et rådgivningskursus med henblik på faglig
og personlig støtte og viden til vores frivilligkorps i Danmark
I Ordblindeforeningen kommer der
mange henvendelser om rettigheder
og lovgivning på ordblindeområdet. Samtidig er der også henvendelse med ønske om bisiddere til
møderne med fx skoler og kommuner. Dette behov har medført,
at vores ansatte rådgivere ikke har
samme tid til de mere »alvorlige«
sager. Kurset vil derfor tage udgangspunkt i at få jer klædt på med
værktøjskasser til disse funktioner.

Kursets indhold vil være:
•	Lovgivning for ordblinde fra
vugge til grav
• Rådgivningsteknikker
•	Regler og kodeks som bisidder
•	Cases og øvelser om rådgiverog bisidderrollen
Tid og sted: Weekenden den 7. til
9. oktober 2011.
Kurset finder sted på Avernakø i
det fynske øhav.

Deltagere: Max. 28 pladser – efter
først til mølle princippet.
Tilmelding: kontor@ordblind.org
Vi ser frem til at se alle og vi sørger selvfølgelig for en menu og et
indhold til glæde for ganen, såvel
som hovedet J

Med venlig hilsen

Ordblinde/Dysleksiforeningen

– kontor og rådgivere

Bliv klar til ungdomsuddannelse
Få styr på læse– og skrivevanskeligheder i 8., 9. og 10. klasse

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-efterskole.dk
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At få en uddannelse svarende til intellekt og ønsker

At få en uddannelse
svarende til
intellekt og ønsker
Denne tekst fortæller, hvordan børn og unge med ordblindhed ved at arbejde
struktureret kan få en ønske uddannelse. Og om, hvilken tilgang man skal have til
de enkelte fag i folkeskolen. Mentorerne er en yderst vigtig støtte

Det er min erfaring, at udvikling
kun drives af lyst og interesse.
Det vil sige, en ordblind bør
gennem brug af sit lokale bibliotek, internet, snak med andre
mv. – hente al mulig viden om sit
interesseområde.
At læse kan virke svært, uoverkommeligt og frygtskabende for
nogle ordblinde. De kan udvikle
mange problemer med at lære
noget og blive handlingslammede
(tillært hjælpeløse). Vores børn
kom ud af denne fase ved at eksperimentere inden for el, it, krudt,
kemi og sejlsport. Men for at
kunne dette blev børnene nødt til
at bruge den svære, lille tabel og få
styr på, hvordan tal skrives – selvværdet voksede.
Matematik
Tingene, der er på linealen (længde
30 cm), er ting, som børnene har
hentet i legekassen. Det er legesager, som de har set med fingrene,
smagt på, lugtet til og elsket.
Tingene er limet på linealen. Det
er vigtigt, at det er barnets egne
ting, og at barnet med fingrene kan
mærke på tingene, mens det tæller
og samtidig kigger på det skrevne

0

2 3 4 5 6 7 8 9

tal ovenover. Denne måde støtter
barnet i indlæringen af taltegnene.
Vores børn brugte linealen til
og med 3. kl. Sammenhørende
felter var farvede med samme baggrundsfarve, vi havde brugt deres
egne farver. Børnene bestemte selv
hvilke ting, der skulle limes på
deres lineal.
Linealen gør det meget nemmere for barnet at se, hvilket antal
(mængde) svarer til hvilket tal!
Bemærk, at et-tallet er en streg,
og at der ved 5-tallet udover de
fem ting, er en stor ting. Denne
ting bruges, som mængden fem
under 6, 7, 8 og 9.
Den lille tabel og bogmateriale:
For mange ordblinde er det yderst
vanskeligt at lære den lille tabel.
Her er det min erfaring, at den
enkelte bør have tabellen liggende
ved siden af sig, mens han regner,
så han nemt kan se at 7 x 8 er 56

Linealen hjælper med indlæringen

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 12 14 16 18 20

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12 15 18 21 24 27 30

4

4

8

12 16 20 24 28 32 36 40

5

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

6

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60

7

7

14 21 28 35 42 49 56 63 70

8

8

16 24 32 40 48 56 64 72 80

9

9

18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Den lille tabel

og kontrollere, at han ikke har
skrevet forkert!
Jeg mener, at den ordblinde ikke
bør bruge lommeregner daglig,
før han kommer i 1. g. – Han bør
forbydes at læse matematik (kun
mentor læser eventuelt) og springe
Ordblindebladet 3 · 2011
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over tekstopgaver samt opgaver,
som er for lette. Af materialer kan
nævnes forlagetdelta.dk’s Rema
2a til Rema 8 samt Basisgeometri og Geometri 89. Baskerville.dk’s Hest mv. er særdeles
underholdende.

Baskerville.dk’s »Hest« af Kim La Cour.

Der skal i hele forløbet arbejdes
med studieteknik og struktur.
Den ordblinde er derefter klar
til at starte i Teknisk matematik af P. Madsen (B og A niveau),
heri regnes og læses kun opgaver
med grøn streg! Mens der læses et
ord ad gangen, tegnes skitse, og
faktaoplysninger skrives på papiret
ved siden af skitsen (smal korttidshukommelse). Eks. fra Teknisk
matematik:
Opgave 182:
En søjle er fremstillet med et
tværsnit formet som en ligesidet
sekskant med en grundfladekant
lig med 25 cm og en høje lig med
3,7 m.
Søjlen er fremstillet af et materiale med massefylde 2800 kg/m3.
Du skal bestemme søjlens masse
i kg.
Er der ord i den aktuelle opgave,
der ikke forstås, findes ved hjælp
af stikordsregisteret den side,
hvor ordet er forklaret. Nu anvendes »søgelæsning« til at finde
ordet.
Den ordblinde klarer sig selv!
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Links til bogmateriale:
Forlaget Delta:
http://deltabestilling.dk/ebooks/
v1019.htm
Baskerville:
www.baskerville.dk/
matematikMappen/Emneregning.
html
Teknisk matematik:
http://ef.dk/?pagetype=book&vare
id=91057-1
Naturfag, biologi m. flere:
Ordblinde læser både bogen med
billederne og den digitaliserede
udgave og skal have adgang til
begge for at kunne følge med i
undervisningen og indgå i denne
som alle andre!
Indlæste bøger fås fra www.
KLO.dk (tlf. 75 36 31 78), materialer fra www.EMU.dk vælg fx
grundskole, elever. Lad computerens software læse teksten!
Dansk og litteratur
Her tænker jeg på en vægt med to
skåle. I venstre skål anbringes bogstaver, grammatik og det at lære at
læse og skrive! I højre skål anbringes litteraturen (læses med pc’en) og
det at skrive en tekst efter princippet

Hårdt arbejde
Grammatik mv.

»Nej farfar! For vi børnestaver«
af Annemarie Bjerre og Jesper Friss.

»Nej farfar! For vi børnestaver«,
hvor stavefejl og skrivemetoder
er korrekte! »Gennem at skrive
bliver jeg skriver«. Det er yderst
vigtigt tydeligt at gøre den ordblinde bevidst på, om der arbejdes
i venstre eller højre vægtskål – det,
der foregår i venstre skål, kan være
yderst krævende for den ordblinde!
I skriveprocessen er det vigtigt at

Let arbejde
Litteratur

At få en uddannelse svarende til intellekt og ønsker

hjælpe den ordblinde med struktur
og stikord. Vedkommende kan have
en smal arbejdstid op til 15 min.
Litteratur fås fra www.nota.nu
og www.e17.dk.
Sprog
Her er det nødvendigt, at »sproget«
findes indscannet på USB-pen og
kan læses af en læsemaskine. På
den måde kan den ordblinde deltage
i undervisningen, som alle andre,
selvom han ikke læser trykt tekst.
En ordblind skal følge al sprogundervisning og være stolt af et 2
tal!
Det er vanskeligt at få en ungdomsuddannelse, når man er fritaget for sprog!
Værktøj
En ordblind bør skrive næsten
al tekst på computer, kun tal og
matematik skrives i hånden, på
den måde reduceres mængden af
fejl væsentligt. En ordblind bør
skrive med alle ti fingre, så fx b og
d bliver en tast i hver sin finger.
Når han først har lært dette,
vil den rette finger ryge ned på
den rette tast, når han tænker på
bogstavet. Hvis han skal bruges en
masse energi til at lede efter den
rette tast, glemmer han let, hvordan han vil stave ordet, og hvad
han har i sinde at skrive. Det har
en stor betydning, at han kan holde
øjnene på skærmen. Et program
til at lære at skrive med alle fingre
kunne være TAST (ordblindranders@jubii.dk). Programmet indeholder rigtige ord, sætninger og
grammatik. At lære at skrive med

alle fingre gør det lettere for den
ordblinde at skrive.
Ved at fjerne frygten for at
skrive bliver skrivningen mere
overskuelig – mindre som et
uhyre. Kløerne tages fra uhyret,
den tillærte hjælpeløshed aflæres
og selvværdet vokser.
1. Når der skal skrives opgave,
skriver den ordblinde titlen
på opgaven på pc’en, dernæst
ordet indledning, så ordet slutning, der gemmes. Han holder
pause, tager fx et billede med
en mobiltelefon.
2. Nu laves stikord (brainstorm):
Billedet sættes ind, alle indfald
skrives mellem indledning og
slutning.
Gem, hold pause og tal med
andre. Vælg et af indfaldene og
skriv om det.
Gem, hold pause og tal med
andre. (Det er en god idé
at lade stikordene være billeder, disse hjælper en smal
korttidshukommelse).
3. Når opgaven er færdig, bør
den ordblinde samt mentor /
sekretær / tekstbehandlingens
stavekontrol lave stavekontrol
og sætte tegn, så eventuelt ulæselige bliver læseligt.
NB: Stave- og grammatikkontrol i
tekstbehandlingen skal ikke være
aktive under skriveprocessen. Ret
nænsomt og ikke med rødt!
Gennem brugen af ovennævnte
arbejdsmåde og med en mentor på

sidelinjen kan en ordblind, som
alle andre, få en uddannelse svarende til intellekt og ønsker! Er
der eventuelle uddybende spørgsmål, ring til Ordblinde / Dysleksiforeningen i DK. (tlf. 36 75 10 88).
Lena Utoft,
lu@ordblind.com ■

Fakta
»15 % af Notas medlemmer
planlægger en gymnasial uddannelse efter folkeskolen.
Desuden planlægger 7 % en
gymnasial uddannelse efter et
efterskoleophold. 28 % planlægger at fortsætte direkte
med en erhvervsfaglig uddannelse, mens yderligere 12%
planlægger en sådan efter et
efterskoleophold.
Til sammenligning planlægger 46 % af en sammenligningsgruppe at fortsætte med
en gymnasial uddannelse
efter folkeskolen, mens 8 %
planlægger en erhvervsfaglig
uddannelse«.
(Nota (2011). Hjælpemidler
og adgang til læring blandt
børn og unge med ordblindhed
/ svære læsevanskeligheder,
Kbvn Epinion, side 91 [Undersøgelsen har udspurgt 497 af
Nota’s unge brugere samt en
kontrolgruppe på 200]).
Både gymnasiale og
erhvervsfaglige uddannelser
er ungdomsuddannelser.
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»Im Not Stupet«
Under titlen »Im Not Stupet« udstiller Gudrun Haslev på Gentofte Hovedbibliotek.
Gudrun Haslev skaber kunst ud fra en ide. Hendes ordblindhed får stor indflydelse på
hendes kunst. Ved hudløst at udstille sine egne svagheder og mangler, bliver Hasles
kunstneriske ærinde at belyse det almene menneskelige

Gudrun Haslevs værker omhandler ofte de problemer og negative
følelser, som ordblindhed medfører. Hun har broderet en del værker
med nogle af de vanskelige episoder, som hun har været ude for i
livet. Fx har hun broderet en tekst
på engelsk, om de vanskeligheder
hun mødte, da hun skulle udfylde
en blanket for at komme ind i et
afrikansk land.
I de seneste år har Gudrun Haslev nydt stor opmærksomhed på
den danske kunstscene, med sine
kvindelige broderede tekstværker, beskriver hun åbent og ærligt
sit liv som ordblind. Teksterne
er fyldt med svære stavefejl, der
gør det vanskeligt at læse for den,
der læser almindelige tekster. På
denne måde klarlægger hun magtstrukturen og gør publikum til de
ordblinde. På denne måde bliver
magtbalancen vendt om i samfundet. De, der var inden for, kommer
uden for og oplever en følelses af
»andethed«.
Gudrun Haslev (f. 1979) er uddannet fra det Fynske Kunstakademi i 2008 og arbejder med mange
udtryksformer og i medier som
både video, foto, tekstile arbejder, tegninger og performance. Til
efteråret udstiller Gudrun Haslev i
Brandt Klædefabrik i Odense. Hun
har fået et rum stillet til rådighed.
Emnet bliver om hendes farfars
rejser i Indien.

EKR ■
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Gudrun Haslev står foran hendes bogreol. Det er hendes trofæ. Hun kunne ikke lide
at gå i skole, men efter et ophold på efterskolen Solbakken, fik hun lyst til at læse
mange bøger.

På et langt tæppe har hun vævet hendes livshistorie. Der er både tekst med stavefejl
og billeder med på (papyrusrullen).

»Im Not Stupet«

Gode grunde
til at blive
medlem af
Ordblindeforeningen
1

Vi har brug for din støtte – så vi kan hjælpe dig

2

Vi ønsker at blive stærkere, til gavn for de mange
med ordblindhed

3

Vi kan tilbyde rådgivning til børn og voksne med
ordblindhed

4

Vi har arrangementer rundt i landet, hvor du kan få
mere at vide om ordblindhed

5

Vi kan vejlede dig om rettigheder og muligheder

6

Vi hjælper dig med at få et bedre selvværd

7

Vi udgiver Ordblindebladet fire gang om året

Ønsker du at blive medlem og støtte dig selv og de
omkring 5%, der i Danmark har ordblindhed – kan du
indmelde dig via www.ordblindeforeningen.dk eller ringe
til os på telefon: 36 75 10 88.
Er du medlem og skaffer et nyt medlem, vil du får
foreningens logo i sølv, værdi 150 kroner – vælg mellem
halsvedhæng, slipsenål eller reversnål. Ring eller skriv til
os på 36 75 10 88 eller kontor@ordblind.org
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Helle var ikke dum – hun var ordblind

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

Start på en frisk

Personlig udvikling. Uddannelsesparathed.
Trygge og faste rammer. Vejledning.
Lektiehjælp. Finansiering: EGU. STU.
Integrationsloven. Kommunalt tilskud.
Skolens fond.

Dansk på rekordtid

Ordblindeundervisning med stor effekt.
Læsecomputere med skrivestøtte.
Danskprøver 2 og 3.

Fag

Dansk. Matematik. Engelsk. IT. Teater.
Idræt. Kørekort og mange flere ...

Tid til opgradering
Smil igen!

Dit valg!
Forår: 23 uger. Efterår: 19 uger
Tjek www.brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet højskole – især for ordblinde
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Helle var ikke dum
– hun var ordblind
Hun kunne ikke engang skrive sit eget navn, da hun gik ud af folkeskolen.
Helle Nikolajsen har altid fået at vide, at hun var dum. Men for tre år siden fandt
hun ud af, hun var ordblind
Af Ellen Stampe
Koncentrationen lyser ud af Helle
Nikolajsen, men hun sidder og
skriver ord med blyant i sin bog.
Hun sidder sammen med fire andre
ordblinde hos AOF i Hadsten.
For tre år siden var det helt
utænkeligt, at den dengang 39-årige
rengøringsassistent i dag skulle
sidde og skrive ord. Hun havde aldrig lært at læse, og det eneste, hun
kunne skrive, var sit eget navn.
»Det var et mareridt i folkeskolen for mig. Jeg gik i specialklasse,
men jeg lærte ingenting. De sagde,
jeg var dum, og at jeg skulle tage
mig sammen. Min tid på Gødvad
Efterskole var den bedste, og her
lærte jeg at skrive min navn«, fortæller Helle.
Hun sætter sig foran computeren
og tager hovedtelefonerne på. Med
musen streger hun et ord over, som
stemmen fra computerprogrammet
læser op. »Tuba«, siger en mandestemme. Helle skal bytte vokalerne
runde. »Tabu« skriver hun, og
stemmen læser op.
Et mareridt i skolen
Som ung drømte Helle om at passe
indlagte børn på sygehus. Men
hun fandt hurtigt ud af, at hun
aldrig kunne få drømmen til at gå
i opfyldelse, når hun ikke kunne
læse. Det var også udelukket at
blive medhjælper i et køkken og et

ophold på en husholdningsskole i
Struer var en katastrofe.
»De sagde, at nu kunne jeg godt
tage mig sammen og læse. Men
jeg kunne bare ikke. Enten sad jeg
bare og stirrede ud i luften, eller
også blev jeg væk fra undervisningen«, sukker hun.
Da hun fyldte 28 år, blev hun
placeret på førtidspension. Men
det fik ikke Helle til at give op
og ligge hjemme på sofaen. Hun
arbejdede i børnehave, fik rengøringsjob, tog kørekort og tog på
højskole.
I 2002 gik hun på forløbet »Kreativ Værksted« hos AOF i Hadsten
og begyndte sideløbende at hjælpe
rengøringskonen med rengøringen.
Året efter var hun ansat, og fem år
senere kom ventepunktet.
Pavestolt over sin datter
Den dag Helle Nikolajsen skrev sin
første sætning, hævede hun begge
arme i vejret og jublede.
»Jeg var simpelthen så stolt. De
mennesker, der sagde, jeg var dum,
tog fejl. Jeg er ordblind«, smiler
den stædige mor til tre piger, der
stadig gør rent hos AOF i Hadsten.
Hun har klaret sig igennem ved
at være god til at huske og ved at
digte historier i stedet for at læse,
dag børnene var små.
Nu behøver Helle ikke at digte
mere. Hun kan bruge en computer, og hun har købt en scanner, så

Helle Nikolajsen

Helle Nikolajsen arbejder koncentreret
ved computeren

breve fra myndighederne kan blive
læst op. Den ældste datter på 16 år
går på gymnasiet og klarer sig rigtig godt, så Helle er pavestolt.
»Selvom den ene forældre er
ordblind, så kan børnene sagtens
klare sig udmærket«, konkluderer
hun.
Før turde hun ikke gøre opmærksom på sig selv, men hvis der
er noget, den 42-årige mor ikke er
tilfreds med i forhold til børnenes
skolegang, så slår hun omgående
i bordet. Hendes børn skal aldrig
udsættes for det, som hun selv blev
udsat for.
■
Ordblindebladet 3 · 2011
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Ordblinde tager ved
lære af tanzanianerne
19 elever og 3 lærere fra Farsø Efterskoles linje »Verdensborger« har tilbragt to
uger i Afrika. Med privat indkvartering og ophold på en lokal skole kom eleverne,
der er normalt begavede unge med læse- og skrivevanskeligheder særdeles tæt
på dagliglivet i Tanzania. Hjemme igen melder mange refleksioner sig
Af journalist,
Johannes Konstantin Neergaard
»Afrikanerne interesserer sig
virkelig for, om man har det godt.
Det er ikke ligesom at gå ned ad
gågaden i en dansk by; her er ikke
så mange, der spørger, hvordan
man har det. I Tanzania oplevede
vi, at alle ville hjælpe«, fortæller
16-årige efterskoleelev Ida Marie
Klitgaard.
Når Ida sætter ord på sine rejseoplevelser, glæder man sig på efterskolen. Refleksion
er et kodeord for
projektets

pædagogiske værdi, og at dømme
efter elevernes engagerede beretninger om hvad turen til troperne
har betydet for dem, har de meget
mere med hjem end blot flotte safaribilleder af vilde dyr. Rutineret
fortæller en mindre flok elever mig
om oplevelserne og udfordringerne
med sprog og kulturforskelle. Rutinen har de fået fra flere besøg på
bl.a. lokale skoler, hvor de har vist
billeder og fortalt om rejsen.
Kasper Bro Larsen på 18 er
ordblind, og forventer ikke et liv
med mange rejser på grund af sine
vanskeligheder med at læse. Turen
har for ham været en unik mulighed for at komme på afstand af en normal dansk
hverdag, og se sit liv
udefra: »Med den her
tur har jeg lært, at vi
har det ufattelig godt
herhjemme. Rejsen har
i det hele taget lært mig
en hel masse, som
jeg kan bruge
i mit liv

bagefter – både med sprog og den
slags ting, men også med at møde
andre mennesker i det hele taget«.
»Idéen med Verdensborgerlinjen er at give elever med læse- og
skrivevanskeligheder et helt anderledes blik for egne muligheder«,
fortæller forstander Søren Dolmer.
»Ved at rejse ud får de unge
mennesker skærpet synet på, hvad
man som ordblind kan bidrage
med både i forhold til egen succes
og i forhold til det omgivende samfund«, understreger forstanderen,
og tilføjer at han er overbevist om,
at rejserne og den tilknyttede refleksion er med til at gøre eleverne
langt mere uddannelsesparate.
Når man spørger de unge elever,
hvad en rejse kan give dem af
fordele i forhold til det hjemlige
skolearbejde, går to ting da også
igen. Først og fremmest nævner
de – ikke overraskende – en meget
konkret styrkelse af deres engelskkundskaber. Dernæst har de alle en
tydelig fornemmelse af, at rejsen
og de efterfølgende diskussioner

Kasper Bro Larsen på 18 år er ordblind, og
forventer ikke et liv med mange rejser på grund
af sine vanskeligheder med at læse. Turen har
for ham været en unik mulighed for at komme på
afstand af en normal dansk hverdag.
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Afrikanerne interesserer sig virkelig
for, om man har det godt. Det er ikke ligesom at gå ned ad gågaden i en dansk
by; her er ikke så mange, der spørger,
hvordan man har det, fortæller 16-årige
efterskoleelev Ida Marie Klitgaard.

har givet dem en større personlig
robusthed. Selvstændighed, selvtillid og følelsen af at være velorienteret er blevet styrket.
Én anden ting er også en markant genganger i elevernes refleksioner efter rejsen: Alle har oplevet
den afrikanske kultur som helt
fantastisk gæstfri. Alexander Hede
Lundstrøm, der gik på Verdensborgerlinjen sidste år og nu går på HF,
har lært at tænke lidt mere ud over
egne grænser og behov:
»På sådan en rejse ser man jo, at
verden har brug for, at vi hjælper
hinanden noget mere. Selvom den

fattige afrikaner næsten ikke har
noget, giver han af det, han har.
Det skal vi lære af«.
Og så vil en mere åben indstilling til omverdenen også komme
én selv til gavn:

»I arbejdslivet arbejder man jo i
dag i teams, der kræver at man er
venlig og hjælpsom. På den måde
tror jeg også, Tanzaniarejsen har
lært os en masse, vi kan bruge her
bagefter«.
■

– det handler om dig, livet og vejen frem!
Farsø Efterskole er for unge
med læse- og skrivevanskeligheder.
Målet er, at alle skolens
elever oplever, at de bliver
fagligt dygtigere og
personligt udviklede.

Farsø Efterskole

175x125_Profilannonce.indd 1

Viborg vej 7 1

9640 Farsø

t. 98 63 62 22

www.f-e.dk
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Er du ikke god til at læse?
Nu er det blevet nemt for dig at bruge bibliotekets tilbud.
Et nyt koncept fra Herning Bibliotekerne skal gøre det lettere
for mennesker med ordblindhed og læsesvage at finde de tilbud,
der passer til dem. Konceptet skal nu udbredes nationalt
Hvad indeholder konceptet?
Konceptet kan opleves både fysisk
og digitalt. I biblioteksrummet vil
brugeren blive mødt af et særligt
område med letlæste materialer,
lyse, lette møbler, en trykfølsom
skærm med oplæsningsmulighed
samt en indretning, der appellerer
til visuel inspiration. Alle materialer præsenteres med forsiderne
fremad og grupperes efter piktogrammer i stedet for talsystem og
forfatternavne. Konceptet har sit
eget kendemærke, der kan ses i
bannere, brochurer, tæpper og på
hjemmesiden www.letbib.dk. Det
er også muligt at booke bibliotekarer til at hjælpe med at finde
materialer og informationer.
Projektleder Lene Schrøder
udtaler: »Biblioteket benyttes allerede af mange unge og voksne
med læseproblemer, men vi håber,
at konceptet kan være med til at
friste flere og give dem mod til
både få trænet deres læsefærdigheder, blive inspireret af en god
historie, men også få mulighed
for at finde oplysninger fx i forhold til en hobby eller et fagligt
interesseområde«.
Søg let hjemmefra
På hjemmesiden www.letbib.dk
kan brugeren søge inspiration i titler opdelt efter samme principper
som i bibliotekets letlæsningsområde. Materialerne vil være opdelt
efter piktogrammer både i skønlitteratur og i faglitteratur.
Hjemmesiden indeholder
desuden en formidlerdel med
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konceptets beskrivelse, et debatforum, markedsføringsmateriale,
anbefalinger, indretnings-forslag,
piktogrammer og logo. Konceptet
er et forslag til fri afbenyttelse for
alle landets biblioteker.
Hernings koncept
bruges nationalt
Konceptet skal nu udrulles og
implementeres hos de af landets
biblioteker, der mangler inspiration
til en mere målrettet betjening og

vejledning af læsesvage og som
ønsker at benytte sig af konceptets anbefalinger. Med ganske få
midler vil de kunne opnå synlige
forbedringer.
Projektet er gennemført med
støtte fra Styrelsen for Bibliotek
og Medier i 2010 og 2011. Konceptet er udviklet i samarbejde med
bibliotekerne i Horsens og Hillerød
samt NOTA, der er nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.
■

Nota skaber læsere

Nota skaber læsere
Af Linda Gjaldbæk Hansen,
kommunikationsmedarbejder, Nota
Nota – Nationalbibliotek for
mennesker med læsevanskeligheder – har fået Cedi, Center for
Digital Forvaltning, til at lave en
undersøgelse blandt Notas brugere. Undersøgelsen viser, at der
generelt er stor tilfredshed med
Notas services og med Notas
serviceniveau. Den gennemsnitlige tilfredshed på en skala fra 1-5
er henholdsvis 4,7 for personlig
betjening, 4,4 for muligheden for
at få kontakt og 4,4 for hjælp til at
finde materiale. Tilfredsheden er
dog mindre blandt brugere med
ordblindhed end blandt de øvrige
brugergrupper. Endvidere er yngre
brugere – herunder også andre end
dem med ordblindhed – mindre
tilfredse end ældre brugere.

brugerne lydbøger. Og derved bliver
lydbøger det medie, der når bredest
ud blandt Notas brugere. Sammenlignes Notas lydbogsbrugeres læsefrekvens med befolkningens som
helhed, som den ser ud i Danmarks
Statistiks kulturvaneundersøgelse,
er lydbogsbrugerne langt mere
frekvente brugere. 55 % af lydbogsbrugerne anvender lydbøger dagligt.
I befolkningen som helhed læser
kun 16 % skønlitteratur dagligt.
Baggrundenfor Notas
brugerundersøgelse
Undersøgelsen blandt Notas
brugere har haft til formål at
skabe grundlag for, at Nota bedre
kan tilrettelægge sine ydelser og
services over for brugerne. I sin
helhed giver undersøgelsen dels en

måling på brugernes tilfredshed
med den personlige betjening, dels
en måling af deres tilfredshed med
udvalget af materialer inden for
de fleste materialetyper. Derudover giver undersøgelsen også et
indblik i brugernes anvendelse
af materialet, i brugernes uddannelsesbaggrund, erhvervsstatus og
i brugernes adgang til og brug af
informationsteknologi.
■

Nota og E17 skaber læsere
Derudover viser undersøgelsen også, at Nota skaber læsere. I hvert fald anvender 88 % af

Fakta
Undersøgelsen bygger på 500
telefoninterviews med tilfældigt udvalgte brugere på
Nota. De indsamlede data er
suppleret med data fra Notas
produktions- og abonnementssystemer. Der er gennemført
indledende kvalitative interviews for at forberede spørgeskemaet. Du kan se hele
brugerundersøgelsen på Notas
hjemmeside www.nota.nu via
dette link: www.nota.nu/sites/
default/files/NOTA_
Brugerundersoegelse_0.pdf

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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Notas nye E17-Support
er hjælp til selvhjælp
Af: Linda Gjaldbæk Hansen,
kommunikationsmedarbejder, Nota
22. august lancerede Nota en ny
service for brugerne kaldet E17Support. Supporten er et tilbud til
alle brugere, der oplever problemer
i forbindelse med brugen af Notas
netbibliotek E17 og de services,
der er på E17.
»I takt med at tilbuddene på E17
er blevet mere og mere komplekse,
får vi også flere komplekse spørgsmål på telefonerne, og dem vil vi
gerne kunne besvare på den bedst
mulige måde«, forklarer biblioteksleder Lene Harder om baggrunden
for E17-Support.

brugeren ringer også her til telefon
39 27 44 44. Du får fat i E17-Support ved at taste 3. E17-Supports
bemanding består af både bibliotekarer og andre ansatte på Nota.
»Vi kan hjælpe med alt fra problemer med at logge på E17, over
navigation og søgning på E17 til
tekniske problemer med Notas
produkter. Derudover er E17-Support også en hjælp til selvhjælp i
forhold til at komme i gang med at
benytte services som for eksempel download og streaming«, siger
bibliotekar Nila Korzen, der er
tovholder på E17-Support.

Bibliotekar Nila Korzen er tovholder på
E17-Support. Hun er glad for, at der nu
bliver bedre tid til at hjælpe brugerne
med de svære spørgsmål angående
Notas netbibliotek E17.
Foto: Anders Seierøe Mortensen.

indviklede spørgsmål vil dog blive
sendt videre til E17-Support – først
og fremmest, fordi personalet her
har bedre tid til at hjælpe brugeren:
»Nogle gange kan det være
svært at have tid til at få hjulpet
en bruger succesfuldt igennem at
downloade en lydbog for første
gang, når der er mange andre brugere i kø på telefonen. Derfor er
det dejligt, at vi nu har bedre tid til
det«, siger Nila Korzen.
■

Tast 3 for E17-Support
E17-Support følger bibliotekets
åbningstider (mandag kl. 9-15 og
tirsdag til fredag kl. 10-15), og

Bedre tid hos E17-Support
I dag varetager Biblioteket langt
de fleste af de tekniske spørgsmål,
brugerne har. Så længe det drejer
sig om simple forespørgsler, vil det
også være sådan fremover. De mere

Uddeling
af legat

Ordblindeefterskole
skifter navn

Medlemmer af Ordblinde/Dysleksiforeningen på Fyn har nu mulighed for at søge et legat.Legatet
uddeles to gange om året i februar
og august (i 2011 dog i oktober /
november). Kun skriftlige ansøgninger modtages – telefonisk
henvendelser frabedes.
Ansøgningsfrist 1. okt. 2011,
derefter 15. januar og 15 juli.
Ansøgningen skal indeholde
en kort beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til og sendes til:
Lene Baasch, Kivsmosevej 10,
5690 Tommerup.
Kun de ansøgninger, der bliver
imødekomne, får besked.
■

Den Økologiske Efterskole har
skiftet navn til Ryå Efterskole.
Som en Ordblindeefterskole har
det skabt forvirring, at vi har heddet Den Økologiske Efterskole.
Vi ligger tæt på åen Ryå og
har derfor valgt at kalde os Ryå
Efterskole.
Vi har fået nyt navn, men er stadig den samme skole:
- Vi er for elever med læse- og
stavevanskeligheder.
- Vi tilbyder en specialiseret undervisning i de boglige fag.
- Vi bruger meget IT.
- Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.
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- Vi har en brobygningsklasse,
der tilbyder meritgivende undervisning i samarbejde med Tech
College.
- Vi tilbyder mange valgfag, hvor
eleverne kan arbejde med områder,
der interesserer dem. (landbrug,
friluftsliv, billedkunst, musik/teater, træ/metal, heste mm.)
- Vi har en kvalificeret og god
vejledning af eleverne i forbindelse
med uddannelse og fremtid.
Se meget mere om skolen på hjemmesiden www.ryåefterskole.dk


Kurt H. Nielsen, Forstander ■

Anmeldelser
Sif, Søs og Fido

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

kan jeg anbefale, som god læsning
for børn eller måske højtlæsning.

Bent Johannesen ■

Børn kan
lære at læse

Buckle har et firma Ordkløveriet,
der er en konsulent- og kursusvirksomhed med speciale i pædagogik
og læring.

EKR ■

Læsespillet 1 og 2

Af Helle Dyr Fauerholt
I serien: Lydret Dingo
www.gyldendal.dk
Den handler om to piger og en
hund og hvad man kan komme ud
for af små ting. Den er godt skrevet og er med stor skrift, så den
er meget nem at læse. Der er fine,
flotte illustrationer. Jeg kan på det
varmeste anbefale den til nybegyndere og let øvede.

Bent Johannesen ■

En tyv hos Søs
Af Helle Dyr Fauerholt
I serien: Lydret Dingo
www.gyldendal.dk
Den handler om to piger og en
hund og hvad man kan komme ud
for af små ting. Den er godt skrevet og er med stor skrift, så den
er meget nem at læse. Der er fine,
flotte illustrationer. Jeg kan på det
varmeste anbefale den til nybegyndere og let øvede.

Bent Johannesen ■

Pipin får en gås
Af Lene Møller
I serien: Lydret Dingo
www.gyldendal.dk
Bogen handler om en dreng og en
pige, som bliver sendt ud for at plukke blåbær til deres mor. Man hører
også om en gås. Den er godt skrevet.
Tydelig og klar og med stor skrift.
Godt illustreret med billeder. Den

Af Karin Buckle
Forlag: av form a/s
Hammershus 8a, 7400 Herning
Karin Buckle har skrevet en spændende bog, der hjælper børn og forældre med at finde den helt rigtige
indlæringsmetode for den enkelte.
Bogen bruger en ny analysemetode, som kan afdække børns
forskellige muligheder for at lære.
Hertil kommer Karins mange års
erfaringer, som tager udgangspunkt i hjerneforskning.
Bogen henvender sig til forældre, der har følelsen af, at deres
barn har brug for en anden metode
for at opleve fremskridt. Nogle af
undervisningsmetoderne bryder
med den måde vi selv er blevet
undervist efter.
En tidligere elev udtaler i bogen.
»Jeg fik lært at læse og stave! Ikke
ved at få specialundervisning eller
deltage på læsehold, men ved at
hun lod mig vælge lige den bog,
jeg var motiveret for«.
Det er vigtig at få afdækket, hvilken forudsætninger den enkelt har
for at lære. Det er ikke altid barnet,
der er noget galt med, men den anvendte undervisningsmetode. Ved
hjælp af specielt spørgeskema kan
læreren finde ud af, hvilken undervisningsmetode, der skal anvendes.
Man kan læse mere på hjemmesiden www.ordkloeveriet.dk Karin

Af Maria Bache Andersen. Hvert
spil indeholder en solid æske med
60 spilleplader, 209/228 opråberkort, 250 dækbrikker, et ark til
banko-tjek og en lærervejledning.
Kr. 872,50 pr. spil. Forlaget
didactica – www.didactica.dk
Læsespillet er et nyt materiale til
begynderundervisningen i læsning,
samtidig med at det »understøtter
den fortsatte læsning på mellemtrinnet samt specialundervisning
og arbejdet med tosprogede elever«
skriver fagbladet »Folkeskolen«.
»Spillene giver mulighed for at
motivere elever med forskellige
læringskompetencer og kan anbefales til læseundervisningen«, skriver
bladet »Folkeskolens« anmelder og
fortsætter: »Spillene er et inspirerende supplement til arbejdet med
sprogets og læsningens delelementer. Et arbejde, som sammen med
læseforståelsen er helt grundlæggende for læseundervisningen i
indskolingen«.
Det er bankospil, hvor børnene
i »Læsespillet 1« kan arbejde med
vokaler, store og små bogstaver,
lydrette ord med op til fem bogstaver og ord med to stavelser. I
»Læsespillet 2« lærer børnene om
ord med vokalændringer, ord med
de bløde konsonanter, stumme
bogstaver og ng-lyden.

LT ■
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Anmeldelser
Legender

Jack og Lygten
– historien om græskarlygten
Af Kirsten Ahlburg
Special-pædagogisk Forlag
58,00 kr. – ekskl. moms
De tre tønder
– historien om Sankt Nicolaus
Af Kirsten Ahlburg
Special-pædagogisk Forlag
58,00 kr. – ekskl. moms
Kirsten Ahlburg skriver nogle
dejlige og let læselige bøger til
Special-pædagogiske forlag. Hun
har skrevet 2 bøger, som fortæller
baggrunden for henholdsvis myten
om julemanden Nicolaus og historien om græskarlygten. Bøgerne er
lette udgaver af kendte klassiske
legender fulde af drama og spænding på lix 6-8.
Historien bag den kendte græskarlygte, som vi pynter med til
Allehelgendagene. Baggrunden
for traditionen overrasker nok
mange af os. Fanden vil have
Jacks sjæl, men bliver snydt 2
gange. Jack dør, men bliver hverken lukket ind i himlen eller hos
Fanden. Han bliver sendt tilbage
til jorden med et stykke gloende
kul. Han bruger en roe som lygte,
når han vandrer rundt og skræmmer folk. Historien om Jack stammer fra Irland. Den følger emigranterne til USA, hvor de skar
lygter af græskar, fordi de ikke
havde roer. Græskarlygten blev
kaldt Jack Lanterne. Det blev starten på Halloween.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Historien om julemanden stammer fra den gode mand Nicolaus,
der altid hjalp andre, hvor han
kunne. Han blev kendt for sine
gaver og gode gerninger. Nicolaus
bliver en meget gammel mand med
langt hvidt skæg. Folk får hjælp
lige til det sidste, og han fortsætter med at hjælpe efter sin død.
En skøn duftende olie kommer fra
hans kiste. Det er en helbredende
olie, som kan gøre folk raske. Nicolaus bliver helgen og kendt i hele
verden. Mænd begynder at klæde
sig ud som ham – i dag kender vi
alle den røde kappe og det langt
hvide skæg. De deler æbler og slik
ud til børn. I Danmark begynder vi
at alle ham julemanden.
EKR ■

Når det brænder

Politiet kommer

Produceret for
Dansk Videnscenter
for Ordblindhed.
Med støtte fra
Undervisningsministeriets tips- og
lottomidler

Af Kirsten Ahlburg
Special-pædagogisk Forlag
www.spf-herning.dk
Når man ringer til politiet kan det
være en mandlig eller kvindelig
politibetjent, der kommer ud. Bogen er godt skrevet og handler om,
hvad politiet kommer ud for og lidt
af de opgaver, som de har. Skriften
er meget tydelig og klar og bogen
godt illustreret med billeder. En
meget let læselig fagbog. Den
indeholder også faktabokse med
yderligere oplysninger om emnet.
Jeg kan på det kraftigste anbefale
bogen.
Bent Johannesen ■

Af Kirsten Ahlburg
Special-pædagogisk Forlag
www.spf-herning.dk
Når det brænder lyder der en alarm
og brandmanden skal ud og slukke
ilden. Bogen fortæller om det at
være brandmand på en fin måde.
Den er godt illustreret med billeder. Skriften er tydelig og klar med
stor skrift. Så den er let læselig
med gode faktabokse, der fortæller mere om emnet. Jeg kan varmt
anbefale bogen.
Bent Johannesen ■

Ordblind og IT

Dansk videnscenter for Ordblindhed har sammen med Claus Ørsted
Film 2010 fremstillet en DVD om
IT på to efterskoler. Filmen der
vare en halv time viser, hvordan
skolerne benytter it-hjælpemidler
i undervisningen. Den viser,
hvordan eleverne bliver rustet
socialt og fagligt og giver dem
mod på at komme i gang med en
ungdomsuddannelse.
Mange unge og voksne danskere med læse- og skrivevanskeligheder har det svært i uddannelsessystemet. De får lavere
karakterer end deres jævnaldrende
kammerater, flere dropper ud af
ungdomsuddannelserne.
Står du og overvejer at tage på
efterskole, eller er du bare i tvivl
om, hvordan du skal komme videre
i din uddannelse, så er denne DVD
bestemt et godt supplement til dine
overvejelser.
EKR ■

Læserbreve

Kommentar til Socialordfører
(V) Anne-Mette Winthers
udtalelse i Ordblindebladet
omhandlende handicaptillæg
I artiklen »Ordblinde må klare sig med IT-rygsæk« må socialordfører Anne-Mette
Winthers udsagn opfattes som en præcisering af Venstres indstilling til handicappede
med dysleksi, hvilket er chokerende, arrogant og elitært
Det er samtidig en ydmygelse af
hårdtarbejdende studerende med
dysleksi, men de er forhåbentlig
igennem årene blevet både hærdede og modstandsdygtige overfor
Anne-Marie Winthers udsagn,
som de genkender fra deres tid i
folkeskolen.
Det er således ikke, hverken
overraskende eller påfaldende at
Anne-Mette Winther som folkeskolelærer viderefører folkeskolens og sine holdninger til
ordblinde studerende. Men som
socialordfører for Venstre kunne
man forvente at horisonten var
blevet udvidet til eksempelvis
også at omfatte FNs Handicapkonvention, som Danmark har
tiltrådt. Konventionens formål er
at bidrage til, at mennesker med
funktionsnedsættelser opnår lige
muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker har inden for områder som uddannelse,
arbejde og det sociale liv. Konventionens artikel 24 omhandlende
uddannelse anfører:
c)	at der foretages en rimelig
tilpasning ud fra den enkelte
persons behov
d)	at personer med handicap får
den nødvendige støtte i det
almindelige uddannelsessy-

stem til at lette deres effektive
uddannelse.
e)	at der ydes effektive individuelle
støtteforanstaltninger i omgivelser, der giver størst mulig
akademisk og social udvikling
i overensstemmelse med målet
om fuld inkludering.

foretages i kommunalregi og er en
langvarig proces.
Helle Koch Skaanning
Borggårdsparken 14a,
7080 Børkop ■

Jeg vil gerne understrege, at der i
»BEK nr. 455 (Tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelser med varig funktionsnedsættelse m.v.)« står i Kapitel 7:
§ 21. Styrelsen kan bestemme, at
der gives tillægsstipendium efter
lovens § 7.stk.3, ud fra
1)	en vurdering af arten og graden
af funktionsnedsættelsen, og på
baggrund heraf
2)	en vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for den
uddannelsessøgendes evne til at
påtage sig erhvervsarbejde, som
andre uddannelsessøgende.
Lovgivningen pålægger at vurderingen skal sammenholdes med
andre studerendes evne til at påtage sig arbejde. Det vil sige evnen
til at varetage et job samtidig med
studiet. Statens Uddannelsesstøtte har ingen kompetence til en
arbejdsevnevurdering. En sådan

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

Ring efter brochure
Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179
5240 ODENSE NØ
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Nyt fra kredsene
København
Frederiksberg
Amager
Vi er godt i gang med at planlægge
efterårets og vinterens arrangementer. Vores liste ser foreløbig
sådan ud:
1. Bowling
2.	Foredrag med foreningens
it-ekspert Rolf Nielsen
3. Nota
4. Nymodens maskiner
5. Juletur i Tivoli
6. Medlemshvervning.
Kredsens medlemmer modtager
brev i forbindelse med arrangementerne.

Bent Johannesen ■

Nordjylland
Vi er så heldige, at Erik Arendal
fra Hjælpemiddelinstituttet har
sagt ja til at holde et foredrag i
kredsen.
Arrangementet finder sted onsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Bymidtens Aktivitetscenter i Års.
Aftenens tema vil være: »Hjælpemidler til ordblinde i skole, uddannelse og erhverv«.
Vi håber mange vil komme og
høre om de mange hjælpemidler,
der kan være med til at gøre hverdagen lettere. Alle er velkomne.

Inger Pihl ■

Vejle
Foredrag om
Ordblindhed i Folkeskolen
Holdes af Susanne Dalum på Hedensteds bibliotek Østerbrogade 26
den 5/10 kl. 19.
Der fortælles i foredraget blandt
andet om:
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•	Hvordan man bevarer
selvrespekten
•	Hvordan man kan opnå at føle et
ligeværd med andre
•	Andres mening om det at man
gerne vil have en uddannelse
•	Hvordan man bevarer modet og
lysten til livet
Humor og ironi er også med, når
emnerne bliver:
•	Hvordan det er at leve med et
læse/skrive handicap
• Hvordan man skaffer sig viden

• Hvordan man får hjælp
•	Hvordan den læsende og ordblinde oplever situationer forskelligt
•	Hvordan man fastholder håbet
og målet - sommetider på trods
Udstilling af Susanne Dalums billeder foregår på Hedensted bibliotek mellem den 29. september og
til den 31. oktober.
Susannes billeder er inspireret
af livets op og ned ture samt de
ord, bøger der stadig fylder meget i
hendes liv. Se mere på
www.susannedalum.dk
■

www.kragelund-efterskole.dk

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22

Annoncer

Har du læse og stavevanskeligheder - så er vi skolen,
der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
bl.a.:
Vi tilbyder
Små niveaudelte
i dansk,
• 2• lærer
ordning hold
i dansk,
matematik
og
engelsk
matematik og engelsk
• Mulighedfor
for afgangsprøver
• Mulighed
afgangsprøver
• 10.
klassesmed
meritgivende
• 10.
klasse
håndværkerlinje
og studielinje
brobygningsforløb
• Meget
• Megetidræt
idræt
• -•og- og
meget
meget mere
mere

IT er
vores
IT erenenintegreret
velintegreret del
del afafvores
undervisning.
undervisning

Hvis du
vil
vide
Hvis
du
Hvis
du
mere...
vil vide
vil
vide
mere...
mere...
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Læse- og skrivestøtte

Bliv selvkørende med ViTre !
Med ViTre får du mange fordele

Letforståelig oplæsning
Oplæsning direkte fra scanner
De bedste ordforslag
Gratis opgraderinger
Til skole, hjem og arbejde
Lær nye sprog med talestøtte
Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)

Højtlæsning

Skrivestøtte

Scan og Læs

med ViTal

med ViseOrd

med ViTex

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer

ScanDis annonce til bagsiden af ordblindebladet 2011 Release A4.indd 1
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