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Sol, sommer og feriekoloni
Ordblindeforeningens feriekoloni blev igen i år en stor
succes.
Omkring 85 deltagere og frivillige – børn og
voksne, hyggede sig på Rågelund Efterskole på Fyn i
dagene den 25. til 28. juli.
På forsiden ser du to af de store drenge gøre klar til
en hyggeaften foran bålet med snobrød. I baggrunden
sidder fra venstre Karin Raun, Fyn, Tom West, Bornholm og Susanne Cording, Sydjylland.
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Formanden har ordet

Formanden har ordet

Erik K. Rasmussen, formand for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark

70 år
1942 – 2012

Da Edit Norrie i 20-års alderen
skulle skrive kærestebrev til sin
forlovede, blev hun klar over sit
handicap. Hun kunne ikke stave,
og det, syntes hun, var flovt. Derfor begyndte hun at udarbejde en
teknik, der kunne forbedre hendes
stavning. I 1935 havde hun aflagt
talepædagogisk eksamen og fået
lægelig autorisation til at undervise
og i 1939 oprettede hun OrdblindeInstituttet. Det første af sin art i
Europa.
I 1948 blev instituttet overtaget af Landsforeningen for
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Ordblindesagen i Danmark, der
var blevet stiftet i 1942 af elever
og forældre fra instituttet. Det blev
statsanerkendt, og statsstøtten blev
værdifuld.
Landsforeningen for Ordblindesagen bestod de første mange år
af forældre til ordblinde, psykologer, pædagoger og lærere, men
ved 50-års jubilæet i 1992, var der
ordblinde i foreningens bestyrelse.
Snart dukkede behovet for lokalforeninger op. De første blev
oprettet i Frederikshavn og Horsens. Efterhånden kom andre byer
til fra alle dele af landet.
I dag er der 12 lokal-/kredsforeninger og der er livlig debat om
hvordan foreningen kan blive mere
handlekraftig.
Vi må fremover se på foreningens struktur. Hvordan kan vi gøre
bestyrelsen mere effektiv, så den
kan tage fat på at løse nogle af de
ordblindes problemer. Hvordan
kan vi få en moderne og handlekraftig forening?
Vi skal ikke bruge så mange
kræfter på at få oprettet en bestyrelse med formand og kasserer i
de kredse, hvor bestyrelsen har
nedlagt sig selv. I Vejle er der
nogle initiativrige mennesker, som
ikke bruger tid på at oprette en
bestyrelse, men de er gået i gang
med at arrangere store møder. I
september har de arrangeret et
møde med Laila Boye. Der er tilmeldt over 70 mennesker til dette
møde.
Heldigvis er der mange lokale
frivillige, der er ser fremad. Der
arbejdes i vedtægtsudvalget og

i politisk udvalg med at finde en
fremtidig struktur. Opdelingen
i kredse vil måske afgå ved en
stille død. Måske vil foreningen
fremover bestå af en masse tillidsfolk, som ledes af en bestyrelse.
Ordblindeforeningen har de sidste år mistet store beløb i tilskud
fra tipsmidlerne. De få penge, der
er tilbage, har vi valgt at bruge på
aktiviteter som feriekoloni og rådgivningskurser. Derfor er det store
arrangement ved 70 års dagen aflyst og udskudt, til foreningen kan
fejre 75 års dagen.
Ordblindeforeningen er inde
i en overlevelseskamp. Vi skal
finde en ny og mere tidssvarende
måde at fungere på. Vi skal fortsat være til gavn og støtte for de
ordblinde. Der er nok af problemer at tage fat på. I nedgangstider
går det ud over alle, der ikke tør
råbe højt. Der skal kæmpes for
bedre undervisning af ordblinde
i Folkeskolen. Alle mennesker
med ordblindhed skal kompenseres fuldt ud til gavn for dem selv
og for samfundet. Den øvrige del
af befolkningen skal oplyses om,
hvad ordblindhed er.
Det er Ordblindeforeningens
opgave at udvikle sig selv og
bruge sine ressourcer til gavn for
de ordblinde og for samfundet.
Foreningen skal pege på de forringelser, der sker i den offentlige
service og den skal udpege de
steder, hvor ressourcerne bliver
brugt forkert. Der vil i mange år
fremover være brug for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
■

Ordblindeforeningen på Folkemøde

Ordblindeforeningen
på Folkemøde
Bornholm dannede midt i juni rammen om årets største folkelige, politiske
begivenhed. Mere end 20.000 mennesker besøgte de mange telte og
seminarer, og hele Danmarks politiske liv og stort set alle frivillige foreninger
var repræsenteret i en sand smeltedigel af debatter, arrangementer og
forestillinger. På årets folkemøde var et af målene, at civilsamfundet skulle
møde politikerne – og det blev der tale om i rigt mål
Af Lone Njor Hulth
Ordblindeforeningen var repræsenteret ved formand for Bornholms
kredsen Tom West og sekretariatsleder Lone Njor på Folkemødet,
der fandt sted i Allinge d. 14.-17.
juni.
I hele perioden var vores telt,
som vi delte med Osteoporose
foreningen, bemandet. Teltet lå
meget centralt på Allinge Havn og
var velbesøgt. Blandt de besøgende
var Børne- og Undervisningsministeren, folketingsmedlemmer,
erhvervsorganisationer, fagbevægelse, kommunalpolitikere, ledelser fra uddannelsesinstitutioner
og mange personer fra hele landet
med interesse for ordblindhed.
Kommunikationscenteret på
Bornholm havde velvilligt stillet sig til rådighed både fredag
og lørdag eftermiddag og fortalte
interesserede tilhørere om ordblindetests og it-værktøjer.
Der var kun mulighed for ganske få gange at forlade teltet for at
deltage i et par af de mange seminarer, som blev afholdt af politiske
partier, mediehus, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og mange
frivillige organisationer.

Men på et af seminarerne med
Børne- og Undervisningsministeren oplyste Christine Antorini
på foranledning af spørgsmål fra
Ordblindeforeningen, at der til
efteråret vil blive fremsat forslag
om, at en it-rygsæk (eller andre
it-hjælpemidler), som én gang er
blevet bevilget, skal følge barnet/
den unge/den voksne uden at skulle afleveres ved skole- og uddannelsesskift.
Også udviklingen af testbatteriet, som skal kunne bruges af
alle læsevejledere i 0. klasse, blev
drøftet på dette seminar.

Desværre måtte vi aflyse et planlagt arrangement med direktøren
for DI Lars Goldschmidt, konsulent
i 3F, Poul Christensen og Karl Åge
Andreasen (Ordblindeforeningen)
pga. sygdom hos Poul Christensen,
men vi håber at kunne arrangere et
lignende seminar med vore samarbejdspartnere til næste år.
Med 12.000 gæster og mulighed for uformelle samtaler med
ledende og menige politikere og
meningsdannere fra hele landet, er
Folkemødet en vigtig platform for
at synliggøre Ordblindeforeningen
og fremme dens arbejde.  ■
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Feriekoloni for ordblinde børn og deres forældre

Feriekoloni for ordblinde
børn og deres forældre
Tid og sted
Feriekolonien forgik igen i år på
Fyn fra den 25. til den 28. juli og
igen på Rågelund Efterskole ved
Odense. Ordblindeforeningen
stod selv for planlægning og alle
arbejdsopgaver. Feriekolonien har
været afholdt i 2 år og i år deltog
omkring 70 personer og 15 frivillige. Familier med ordblindhed
kunne søge og pladserne var meget
hurtigt fyldte op.
Programmet var alsidigt, en
vekslen mellem undervisning i ithjælpe-programmer for ordblinde,
ordblinde, der fortæller deres egen
historie som oplæg til gode samtaler mellem forældre og større børn.
En bevilling fra Socialministeriets Handicap-pulje på ca. 130.000
kr. gjorde det gratis at deltage.
Det var meget væsentligt at vore
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sponsorer gjorde det muligt at
skabe gode aktiviteter for børn og
voksne.

Deltagerne hjalp til med praktiske
opgaver som borddækning og opvask.

Aktivitet
Kolonien satte fokus på at styrke
netværket for ordblinde børn og
unge, samt deres forældre. Aktiviteterne den første kursusdag havde til
formål at ryste deltagerne sammen.
Der var lagkageløb, orienteringsløb
og andre sportsaktiviteter. Alle
dagene var der arrangeret aktiviteter for de mindste børn under 11 år.
Der var tur til Zoo, Legoklodser og
tegneværksted. For personer over
11 år blev der arrangeret foredrag
af ordblinde om ordblindhed. Den
nyeste it-teknologi blev gennemgået
for de unge og deres forældre.
Om aftenen arrangerede deltagerne selv underholdning og lejrbål.

Evaluering
Fra evaluering ved vi, at denne lejr
har givet deltagerne et frisk pust,
glade smil og latter fra en hverdag, hvor man som familie tit skal
anstrenge sig meget for at få plads
til det sjove.
På kolonien var det godt at være
sammen med nogle, der kendte til
ens usynlige handicap. Der blev
hygget, pjattet, leget, udvekslet
erfaringer, og vi fik ny viden, en
række oplevelser og nye bekendtskaber med hjem, så vi bedre kan
klare hverdagen i skolen og få mod
på at gå i gang med efterskoler og
ungdomsuddannelser.

EKR ■

LA X A
Puks første U 9 1 G E 8
skoletid
Ø F 4
T K
3R
I
Puks første skoletid

Hvorfor bliver så mange ordblinde stadig svigtet i Folkeskolen?
Har folkeskolelæreren ikke tid til den enkelte? Er hun ikke opmærksom
på konsekvensen af ordblindhed eller er skolen ikke opmærksom på, hvorfor
ordblinde mangler lyst til at gå i skole? Næsten alle børn på feriekolonien kunne
fortælle historier om svigt i Folkeskolen. Puk Østergård fortæller her, som
repræsentant for de mange elever, hvordan hun blev svigtet
Puks første skoletid bliver forfærdelig. Puk er ordblind, men vil så
gerne lære at læse. Hendes iver for
at lære at læse misforstår lærerne.
De opfatter hendes som krævende
og urolig.
Når Puk får lektier for, kan hun
ikke huske dem og beder derfor
læreren hjælpe hende med at skrive dem ind i sin lektiebog, men det
har lærerne ikke tid til. Spørgsmålene til bogen »Ferdango« kan
hun ikke læse og kan derfor ikke
besvare spørgsmålene, når de skal
analysere teksterne. Dansklæreren
har ikke altid tid til at hjælpe med
spørgsmålene. Så på et tidspunkt,
da hun får en skideballe for ikke
at svare på spørgsmålene, bliver
hun så ked af det, at hun smider en
arbejdsbog i en sø på vej hjem fra
skole.
I engelsk prøver hun at få hjælp
ved sin sidemand, men det opfatter
læreren som om hun vil forstyrre
i klassen og sender hende ud for
døren. Matematiklæreren er den
eneste lærer der forstå Puk. Han er

Puk viser her mor Jette, hvordan
hendes nye app til mobiltelefonen virker.

selv ordblind og ved, hvad der er
Puks problem. Matematiklæreren
hjælper med at læse opgaverne. De
andre lærere kender ikke ordblindes problem. De siger til hende, at
hun skal prøve at tage sig sammen
og »prøve at komme ind i kampen«. På et tidspunkt bliver det for
meget og Puk låser sig inde på sit
værelse og vil ikke i skole.
Nogle af kammeraterne begynder også at drille, og kalde hende
for et lille pattebarn. Kammeraterne begynder at spørge på en meget nedladende måde. Hvem
der skal passe Puk i næste time? osv.
Da Puk og hendes familie flytter,
går Puk 3. klasse
om, men uden at Puk

indhenter læsningen. Med ekstra
dansk og vakslæsning tror alle, at
nu knækker Puk koden, men kun
med endnu et knæk på selvtilliden.
På et tidspunkt i 5. kl. bliver Puk
så ked af det, at hun gemmer sig
nede på toilettet. Kammeraternes
drilleri og lærernes misforståede
krav er blevet for meget. Matematiklæreren og skolelederen får
hende til at komme ud og nu sker
der noget. Puk bliver endelig tilbudt
en test for ordblindhed og

Puks første skoletid

efter sommerferien skal hun i en
speciel klasse, hvor hun får specialundervisning og undervisning i it.
Der får hun også en it-rygsæk som
Puk betegner som sine »briller«.
På feriekolonien var der en forældre, der hjalp Puk med at downloade en app til hendes smartphone,
så hun kan indtale en tekst og sende
den som SMS. Hun kan sende 10
hver dag gratis. Det var en meget stor hjælp for hende. Nu kan
hun nemt holde kontakt med sine
kammerater og derved opbygge og
vedligeholde sit sociale netværk. Og
Puk ved, at der er meget mere hjælp
at hente, så det glæder hun sig til at
få hul på.
For første gang i sin skoletid,
glæder hun sig til at komme i skole
efter sommerferien. Hun tror nu
på, at hun får lært at læse og at it
vil hjælpe hende med at løfte denne
byrde. En tung sten er i alle tilfælde
løftet fra Puks og mor Jettes liv.

EKR ■

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?
Her kan du tale din
tekst ind
• Boglig undervisning
• Mange forskellige værkstedsfag
• Udenlandsrejser
• Mulighed for afgangsprøver
Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

Ved hjælp af Dictus app, som Puk downloadede til sin smartphone på feriekolonien, kan hun nu indtale og sende
SMS beskeder til sine kammerater.

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon: 9865 1155
kontor@mejlbyefterskole.dk

www.mejlbyefterskole.dk

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

Undervisning på små hold.
Der er maksimalt 8
elever på vores
danskhold.

Timetal
9 timer dansk, 4 timer
matematik, 2 timer engelsk,
orienteringsfag
og masser af idræt.

Værdier

Faglighed, fællesskab, tillid,
tryghed og varme.
Det må gerne være SJOVT
at gå på efterskole!

Målsætning

Vi gør alt for, at
det unge menneske bliver
kvalificeret til at tage en
uddannelse.

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk

8

Ordblindebladet 3 · 2012

En inkluderende sommerhilsen

En inkluderende
sommerhilsen
Tue er rigtig glad, han har fået
en computer med hjælpemidler.
Amalie har i mere end et år haft
mavekramper hver dag og har
grædt inden skoletid. Frederik går
på efterskole og har endelig fået
en glad hverdag med både venner og overskuelig lektielæsning.
De tre elever har ikke så meget
mere tilfælles end at de alle har
læsevanskeligheder. Faktisk siger
de alle tre højt og tydeligt, at de er
ordblinde.
De har også alle tre været på
Ordblindeforeningens koloni på
Fyn. De har hygget sig og skabt
fællesskaber og konkurreret og
været kreative, præcis som mange
af deres jævnaldrende klassekammerater. Men i hverdagen har Tue,
Amalie og Frederik langt fra de
samme vilkår. De kommer nemlig fra hver sin landsdel, hver sin
kommune, hver sin skole.
De tre børns forældre har sammen med de andre 30 børns forældre udvekslet erfaringer, glæder og
sorger over den skolehverdag som
et ordblindt barn har i Danmark.
Og det er forstemmende at konstatere, hvor store forskellene faktisk
er.
Mens nogle kommuner stadig
mener, at ordblindhed slet ikke eksisterer, tilbyder andre IT rygsæk
og digital oplæsning i skoleklassen. Nogle elever bliver taget ud
af deres klasse flere timer hver
dag for at modtage specialundervisning, mens andre hænger i

periferien af den fælles undervisning.
Som forældre til ordblinde børn
kender vi alle kampene for at blive
taget alvorligt, for at få skolerne,
kommunen, læsekonsulenterne til
at tage vores bekymring alvorligt
og forstå, at det glade og videbegærlige skolebarn skal mødes og
imødekommes – så det ikke bliver
tabt.
Forskning viser at ordblinde
børn er velbegavede, men også at
de har det rigtig svært i den almindelige skoleklasse. Forskning viser
også at tidlig indsats er vejen til
succes, hvis vi skal få disse børn
til at blive veluddannede, solide
og stabile samfundsborgere, som
sagtens kan varetage komplicerede
og krævende jobs.
Men der er så mange eksempler
på børn og unge som bliver tabt i
skolesystemet, fordi der måske er
for lidt viden, for få penge, for lidt
målrettethed og for meget snak.
På sommerkolonien har en række workshops præsenteret fantastiske hjælpemidler for os, hjælpemidler, som kan gøre livet så meget
lettere for de ordblinde, værktøjer
som kan læse sms’er og tekster op
for den ordblinde og give mulighed
for at deltage i fællesskaber, som de
ellers har svært ved at skabe.
En ung mands kamp gennem
diverse skoler og dansklærere har
bjergtaget os alle, fordi hans egen
vedholdenhed og stædige kamp
har givet ham både en uddannelse

og et job. I dag kan han tale engelsk, klare sig selv, skabe venskaber, servicere kunder. Og i dag
har han så stor selvtillid, at han
kan stille sig op foran 100 ukendte
mennesker og fortælle sin helt
egen historie – trods de taleproblemer, som mange ordblinde også
slås med.
Det politiske svar på ordblindhed hedder i dag inklusion. Og
hvem vil ikke gerne være inkluderet – især når man er ung er
det noget nær den vigtigste oplevelse. Men som forældre bliver vi
nervøse, når der ikke tales åbent
om ordblindhed, når det stadig er
tabubelagt, når der stadig er kommuner som mener, at ordblindhed
slet ikke eksisterer. Når vores børn
får så forskellige tilbud. Og når vi
kigger på hinanden og konstaterer,
at vi alle er ressourcestærke og har
kæmpet os igennem systemerne,
bliver vi især bekymrede for dem,
som ikke har en mor eller far med
samme kampgejst. Hvor bliver de
mon af?
Hvis inklusionen skal lykkes og
vi skal holde op med at være urolige for vores børn, ønsker vi os en
central løsning på ordblindhed, på
tidlige tests og ensartet og kvalificeret opfølgning på resultater, så
landets ordblinde får fælles muligheder for hjælp. Tidligt i deres
skolegang.
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Neuropsykologisk
undersøgelse af ordblinde
Mange ordblinde er blevet udredt for læsevanskelighederne – i tidlig eller
senere alder. Ofte er der også andre vanskeligheder, som fortjener udredning,
for at man kan komme på rette hylde i job eller uddannelse

Af Thøger Rasmussen,
cand. psych. aut., ph.d.,
selvstændig praksis
Ib Hedegaard Larsen har i seneste
udgave af Ordblindebladet givet
en glimrende oversigt over den
terminologiske og diagnostiske
forvirring, der præger ordblinde-/
dysleksiområdet. I denne artikel
vil jeg beskrive nogle af de typiske
kognitive problemer, ordblinde/
dyslektikere (herefter kaldet ordblinde) slås med – og som rækker
ud over læsevanskeligheder.
I min praksis foretager jeg ofte
undersøgelser af ordblinde, som
viser sig at have sådanne problemer. Problemerne kan medføre
dårlig funktion på job, i uddannelse eller privat – og medfører
nogle gange sygemelding og mistet
kontakt til arbejdsmarkedet eller
uddannelsesverdenen. Det er som
regel en sygemelding eller et dårligt forløb på en uddannelsesinstitution, der har udgjort baggrunden
for undersøgelsen.
Fokus livet igennem kunne
typisk været på læsevanskelighederne, fordi det er så pinagtigt, når
børn og unge ikke lærer at læse
og skrive godt. Hvis først der er
sket udredning, bliver det uendeligt meget nemmere at komme
videre i forhold til, hvad man skal
stille op – i forhold til læsning og
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»Hvis først der er sket udredning, bliver det uendeligt meget nemmere at komme videre i forhold
til, hvad man skal stille op – i forhold til læsning og
skrivning. Desværre er der ofte andre problemer,
som ender med at ramme den voksne ordblinde«

skrivning. Desværre er der ofte
andre problemer, som ender med at
ramme den voksne ordblinde.
I det følgende vil jeg beskrive
nogle af de typiske problemer, man
støder på i neuropsykologiske undersøgelser af ordblinde. Fælles for
problemerne er, at de i dagligdagen
ofte giver et fejlagtigt billede af, at
den ordblinde er langsom i opfattelsen – ikke er »den skarpeste
kniv i skuffen«.
Forringet ordmobilisering.
Der er ikke tale om begrænset ordforråd, ordene er der og
opleves ofte at ligge på tungen;
men det kniber med at få dem ud.
Man går lidt i stå, leder efter
ordene eller begynder at »hakke«.
Pres – hvis man fx skal stille sig
op i en forsamling og formulere
sig, eller hvis man skal føre en
særligt vigtig samtale – kan
forstærke problemet.

1

Forringet auditiv spændvidde. Spændvidden er
hjernens kapacitet til at holde
informationer »online«; hjernens
»buffer«. Kimsleg er et eksempel
på en opgave, der stiller krav til
visuel spændvidde – man skal
huske så mange genstande som
muligt, man har set. Men hos den
ordblinde er det den auditive
spændvidde, der typisk giver
problemer. Den øvre grænse for,
hvor megen information den
auditive spændvidde kan rumme,
er individuel, men den er helt
typisk nedsat hos ordblinde, nogle
gange svært. Evnen til at holde
telefonnumre og beskeder i
hovedet er sædvanligvis nedsat.
Hovedregning klares ofte dårligt
– det går væsentligt bedre med
papir og blyant. En flerleddet
instruktion kan være svær at
tilbageholde. For eksempel: »Du
skal først male bagvæggen, men

2
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inden vil jeg bede dig om at sætte
afdækningstape rundt om dørkarmen og kontakterne, og hvis
VVS’eren dukker op, så sig lige til
ham, at denne gang må han vente
med at montere sine radiatorer til
vi er færdige med malerarbejdet«.
For så vidt tre simple instruktioner,
men for den ordblinde risikerer
den sidste vedr. VVS’eren at glippe
– den auditive spændvidde er for
snæver; der er for lidt plads i
»bufferen«. VVS’eren ender med
ikke at få beskeden, og den
ordblinde svend (eller lærling)
bliver så bagefter bebrejdet, at nu
var det jo lige blevet fortalt, hvad
han skulle.
Forringet verbal arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen er hjernens evne til at
»jonglere« og sammensætte de
informationer, der er kommet ind i
spændvidden (bufferen) – og evt.
også trække informationer ud fra
langtidshukommelsen og få det
hele sat sammen. At begå sig i en
diskussion i fx en gymnasieklasse
vil være et typisk eksempel. Man
skal tilbageholde, hvad den ene og
den anden har sagt, samtidig med,
at man skal trække sin egen viden
frem fra langtidshukommelsen
– og dernæst kunne holde ikke
bare denne viden op mod de
andres argumenter, men også
holde de andres argumenter op
mod hinanden samtidig med, at
man skal holde rede på sit eget
argument!

3

Forringet ustruktureret
verbal indlæring og hukommelse. Det plejer at gå meget godt
for ordblinde med at genkende
verbalt materiale. Har man fx
skrevet indkøbsseddel og glemt
den på køkkenbordet, og ½ time
senere i supermarkedet kun får
købt halvdelen af det, man skulle,
vil man typisk kunne genkende alt
det, man skrev ned, straks man ser
indkøbssedlen igen. Verbal
hukommelse kan også gå

4

»Fælles for problemerne er, at de i dagligdagen
ofte giver et fejlagtigt billede af, at den ordblinde
er langsom i opfattelsen – ikke er ’den skarpeste
kniv i skuffen’«

nogenlunde godt, hvis der en vis
struktur, fx i form af stikord. Har
man skrevet »supermarked,
planteskole, posthus, boghandel«
op vil det ofte være nok til, at man
rent faktisk kan huske detaljerne i,
hvad det var, man skulle de
enkelte steder, blot ved at se disse
overskrifter. Stikordene »udløser«
så at sige erindringen. De egent
lige problemer opstår gerne først,
hvis man som ordblind er tvunget
til at indlære og huske verbalt
materiale, uden struktur eller
støtte af nogen art: Der bliver
typisk problemer, hvis det, der skal
indlæres, mere eller mindre
kommer væltende, og man bagefter bliver bedt om »frit fra leveren« at gengive så meget som
muligt af man husker.

blev efter sin HF-eksamen udredt for læsevanskeligheder, som
havde været et problem hele livet,
og blev således først som voksen
diagnosticeret ordblind (»specifik
læseforstyrrelse«). HF-eksamen
blev bestået med gennemgående
lave karakterer; idræt og billedkunst trak op i eksamensresultatet. Senere uddannet pædagog;
herefter en række pædagogjobs
i daginstitutioner. På tidspunktet for min undersøgelse har NN
været sygemeldt i nogle måneder
pga. »stress«; formodentlig har
begyndende depression også gjort
sig gældende. I en nylig psykologvurdering har der været rejst
mistanke om gennemgribende udviklingsforstyrrelse, evt. tilstand

Kognitivt er der dog heldigvis
ikke kun problemer forbundet med
ordblindhed. Der er oftest også
gode funktioner – og i flere tilfælde ligger disse funktioner
over gennemsnittet i forhold
til normalbefolkningen. Det
vil jeg illustrere med en
case fra min praksis. Det
er et dramatisk eksempel,
fordi der er så stor kontrast mellem problemerne på den ene
side, og styrkerne
på den anden side;
men mange ordblinde vil alligevel
kunne nikke
genkendende til
profilen.
En 34-årig
pædagog (NN)
Ordblindebladet 3 · 2012
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i autismespektret, eller personlighedsforstyrrelse.
Der har angiveligt været fødselskomplikationer. Informationerne er af forskellige grunde vanskelige at efterspore, men NN skulle
have været »blåt barn«, og der
skulle have været foretaget genoplivning. Noget kunne dermed tyde
på anoksisk episode (episode med
iltmangel) ved fødslen, samt evt.
hjerte- og respirationsstop. Kravlede aldrig, men gik og talte til
normal tid. Der var problemer med
stammen i tiden inden skolegangens påbegyndelse. Var skravlet og
ængstelig barndommen igennem,
og klarede sig bogligt generelt dårligt i skoleårene.
Privat er NN gift; parret har
to mindreårige børn. Ud over
læseproblemer klager NN over at
blive ekstremt træt efter samvær
med andre mennesker; mættes
generelt hurtigt ved sådant samvær. Har ofte behov for at trække
sig – gå for sig selv og lave noget
på egen hånd – også i familiesammenhæng. Har svært ved at
begå sig i mødesammenhæng,
i diskussioner; samt svært ved
(også nu som voksen) at modtage
kollektive beskeder. Beskeder
glemmes også hurtigt. Der er problemer med talbehandling, hvis
det er hovedregning. Korttidshukommelsen betegnes generelt
som »en si«, men er god til at »se
ting« og »husker i billeder«. Er ligeledes god til at tegne. Altid haft
brug for håndgribelige instruktioner, når noget skule forklares.
Endvidere er der klager over »lav
stresstærskel«; ringe nattesøvn; at
uforudsigelighed vanskeligt håndteres; samt generelle problemer
med overblik.
Jeg tester hernæst NN neuropsykologisk. Verbal arbejdshukommelse og auditiv spændvidde
ligger det tungt med. Her ligger
præstationerne på det niveau, den
ca. 5-6 % ringest fungerende del
af befolkningen har – der er ikke
»bufferkapacitet« nok til at rumme
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»Kognitivt er der dog heldigvis ikke kun problemer
forbundet med ordblindhed. Der er oftest også
gode funktioner – og i flere tilfælde ligger disse
funktioner over gennemsnittet i forhold til normalbefolkningen«

mere end begrænsede informationsmængder ad gangen.
Der er problemer med at gentage sætninger, jeg læser højt, og
som gradvist bliver længere og
længere. Der er problemer med at
gentage rækker af etcifrede tal,
jeg læser op, og hvor rækkerne
øges med et ciffer ad gangen. Der
er også problemer med at gentage
etcifrede talrækker bagfra, og til
sidst læser jeg tal op, hvorefter
NN skal rangordne dem (gentage
dem i stigende rækkefølge) – også
dette falder meget svært. Gentagelse af sætninger jeg læser op,
som bliver længere og længere, er
også vanskelig. Ligeledes er der
meget ringe præstationer i enkle
hovedregningsopgaver. Gives
der mulighed for at bruge papir
og blyant, er problemerne meget
begrænsede. Det går omvendt meget bedre, når der er tale om den
visuelle spændvidde. På et bræt
er der fæstnet en række ensartede klodser (kuber), og jeg peger
på sekvenser af klodser. Først to
klodser, så tre, fire, fem osv. Hver
gang jeg har peget på klodserne,
skal NN pege på de samme klodser – i den samme rækkefølge.
Bagefter skal der peges på klodserne i den omvendt rækkefølge
(bagvendt) i forhold til den rækkefølge, jeg har peget i. NN klarer
sig her helt normalt. Spændvidden
er således alene nedsat, når der er
tale om auditiv eller verbal information – for visuel information er
den velfungerende.
Visuokonstruktiv og visuoperceptuel funktion samt visuel

problemløsning er NN særdeles
stærk i. Her falder præstationerne
på det niveau, som den ca. 6-7
% bedst fungerende del af befolkningen har. Testene er visuelt
baserede: I én præsenteres NN for
matricer, hvor man skal indsætte
en manglende brik i matricen for
at få logikken i matricen til at gå
op. I en anden test præsenteres
NN for billeder af færdige »puslespil«; puslespillene er sammensat
af brikker med forskellige farver
og geometriske former. NN skal
så udpege, hvilke enkelte brikker, der er indgået i puslespillet.
I en tredje test præsenteres NN
for forlæg, geometriske mønstre.
Mønstrene skal eftergøres; det sker
ved at vende og dreje terninger
og skubbe dem sammen; terningerne har forskellige sider (røde,
hvide og diagonalt røde og hvide).
At præstationerne på alle disse
tests er så gode skal tilskrives, at
de er »renset« for indhold, som
NN netop har så svært ved. I disse
tests er det muligt at bruge først og
fremmest de visuelle færdigheder,
hvor styrkerne ligger.
Hernæst går vi videre til at
teste indlæring og hukommelse.
Den visuelle indlæring og hukommelse er glimrende; en abstrakt figur skal kopieres (eftertegnes) på
grundlag af et forlæg, og senere
skal den huskes (gentegnes) –
uden nogen støtte. NN excellerer.
Den verbale indlæring og hukommelse ser det noget anderledes ud
med. Støttes den, er den OK: I en
test læser NN først en mængde
ord, og skal bagefter søge at huske

Neuropsykologisk undersøgelse af ordblinde

dem ved, at jeg beder om, at ordene fra én kategori ad gangen
huskes: »Nu vil jeg gerne høre,
hvilke navne på blomster, du kan
huske… musikinstrumenter…
byer…« – og så videre. Men hvis
der ingen støtte er i forbindelse
med den verbale indlæring og hukommelse, er præstationen ringe.
En remse på 10 almindelige ord
indlæres meget trægt med mange
fejl, og da de senere skal huskes (uden støtte), er der også for
mange udeladelser.
Konklusionen på undersøgelsen af NN bliver, at der ikke er
holdepunkt for gennemgribende
udviklingsforstyrrelse, herunder
forstyrrelse i autismespektret, og
heller ikke holdepunkt for personlighedsforstyrrelse. Derimod peger alt i retning af specifik udviklingsforstyrrelse, dette i form af
ordblindhed (dysleksi) med de typiske sideproblemer, der desværre
ofte knytter sig til ordblindhed.
Problemerne er ikke forklarlige
ud fra stress – stress er snarere
udløst af problemerne. Det kan
ikke ganske afvises, at der har
været hjerneskade i forbindelse
med fødslen, men på grundlag af
testprofilen må det konkluderes
at være tvivlsomt. Diffuse hjerneskader i forbindelse med fødsel,
typisk forårsaget af iltmangel, vil
karakteristisk forårsage generelle
kognitive problemer, og det er der

»Hjernens udvikling i fostertilstanden har der
været megen fokus på, herunder de hormonale
forhold i fostertilstanden. I en del tilfælde forekommer det, at man kan relatere ordblindhed til
fejlagtig udvikling af hjernebarken i hjernens sprogrelevante områder«

ikke tale om hos NN. Forringelserne er specifikke, og de står i
kontrast til de overordentlig gode
præstationer på ikke-sproglige
(visuelt baserede) tests.
På mange måder er det skæbnesvangert, at NN er endt som
pædagog, som er et fag, der
involverer uhyre megen verbal
kommunikation: Børnenes snak;
forældrenes snak; pædagogernes
indbyrdes drøftelser og informationsudveksling om børnene og
aktiviteterne; møder med diskussioner og planlægning, osv. Et
idealjob for NN ville indebære, at
mundtlig kommunikation kunne
begrænses. Den mundtlige kommunikation, der måtte være vigtig
for arbejdets afvikling, bør kunne
finde sted som kommunikation
på tomandshånd, hvor NN og
samtalepartneren er i stand til at
sidde over for hinanden og holde

øjenkontakt. Så ville problemerne
kunne minimeres (alle benytter
sig langt mere end de aner af at
aflæse mimik, når de taler med
andre mennesker, men for ordblinde kan det være særligt vigtigt
at støtte sig til dette. Ordblinde
finder det fx ofte forvirrende at
blive tiltalt bagfra, hvor de ikke
kan se den, de bliver tiltalt af). Et
idealjob for NN skulle være lagt
an på de visuoperceptuelle og visuokonstruktive styrker: Overblik,
planlægning, systematik, tegning,
konstruktion osv. Hvis man igen
skulle i gang med »Hvad kan jeg
blive?« kunne jobs som fx arkitekt, teknisk tegner, guldsmed eller andet håndværk være områder,
hvor potentialerne kunne udnyttes. Men der ville stadig være meget at tage hensyn til, ikke mindst
i et udannelsesforløb, som gerne
skulle tilrettelægges særskilt.

Figur a. Skade i gyrus supramarginalis (illustrationen: »supramarginal gyrus«) i venstre
hjernehalvdel er hos næsten
alle senhjerneskadede meget
ødelæggende for den auditive
spændvidde. Et af de største
problemer for ordblinde – ud
over læse- skrivevanskelighederne – er forringet auditiv
spændvidde, og det mener man
bl.a. kan skyldes, at udviklingen af netop denne afgrænsede
del af hjernen har slået fejl.
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For eksempel ville klasseundervisning på en teknisk skole ikke
være optimalt, eller skulle i hvert
fald støttes.
Der er flere teorier om årsagen
til ordblindhed. Neurobiologiske
og genetiske årsagsforklaringer
er nu helt dominerende, og dette
med rette. Genetiske faktorer har
længe været anerkendt; der er forhøjet risiko for ordblindhed, hvis
tidligere slægtled eller søskende er
ramt. Hjernens udvikling i fostertilstanden har der været megen
fokus på, herunder de hormonale
forhold i fostertilstanden. I en del
tilfælde forekommer det, at man
kan relatere ordblindhed til fejlagtig udvikling af hjernebarken i
hjernens sprogrelevante områder.
Det vil føre for vidt her at komme
ind på denne forskning. Jeg vil
kort nævne ét eksempel: Den auditive spændvidde (se ovenfor) kan
man ikke lokalisere til at blive

varetaget af et isoleret område
i hjernebarken; det står klart, at
mange dele af venstre hjernehalvdel er involveret i, at den fungerer
ordentligt. Men man har identificeret ét område, som man mener
i særlig grad er involveret; gyrus
supramarginalis (engelsk: »supramarginal gyrus«; Figur a). Ødelægges området efter fx en hjerneblodprop, bliver den auditive
spændvidde nærmest ophævet.
Området ligger lige op ad andre
dele af hjernebarken, der er kritisk
involveret i læsefunktionerne;
gyrus angularis (engelsk: »angular gyrus«), og en af teorierne er,
at når et område af hjernebarken
bliver »ramt« under hjernens udvikling og færdigmodning, vil der
være forhøjet risiko for, at »naboområderne« også bliver ramt.
Misforhold i de dele af hjernebarken, der er involveret i læsning,
vil således typisk være kombineret

med misforhold i andre dele af
hjernebarken, der ligger få centimeter derfra.
Årsagen til, at nogle ordblinde
omvendt har evner, som ligger over
gennemsnitligt niveau (ligesom
NN har), er ikke afklaret. Man
har teorier om det såkaldte »trading off princip«: Undertrykkes
eller forstyrres dele af hjernen i
udviklingen og færdigmodningen,
vil andre dele styrkes, således at
slutresultatet bliver ujævnt fordelt
evner med nogle evner væsentligt
under og andre evner væsentligt
over gennemsnittet – ligesom hos
NN.
Neuropsykologisk undersøgelse
af ordblinde kan bidrage til at
afdække ressourcer og begrænsninger hos den ordblinde – med
videre perspektiv til uddannelses- og erhvervsvalg, herunder
hvis karriereskift i voksenalderen
overvejes.
■

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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Ordblindes selvværd skal styrkes

Ordblindes selvværd
skal styrkes
Ordblinde kan følge med i skolen, hvis de får de rette hjælpemidler
Af Mikkel Kamp
Ordblinde skal have den samme
undervisning som alle andre. De
skal bare have få nødvendige hjælpemidler til rådighed. Det mener
Lena Utoft, læselærer og ordblind.
Da ordblindhed er delvis arveligt, er forældrene de første, der
kan hjælpe et ordblindt barn.
»Det første, man må bede forældrene om, er, at de ved skoleindmeldelse fortæller, om der er
ordblindhed i familien. Det er også
vigtigt, at de fortæller, om der er
problemer med at høre eller se
eller noget med taleudviklingen.
Bare ved den simple information
kan man fange mange af de ordblinde«, fortæller Lena.
En del forældre er ikke klar
over, at de selv havde problemer
med bogstaverne.
»Mange
forældre fortrænger de
oplevelser,

18
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de har haft med læsning og stavning, fordi det er traumatisk for
dem. De kan ikke formidle, at de
er ordblinde. De har glemt, at de
har haft store problemer«, siger
Lena Utoft.
Næste punkt er at give børnene en bærbar, talende computer.
Problemet for mange ordblinde er,
at de godt kan tænke et bestemt
bogstav inde i hovedet, men når de
skal skrive det med blyant, er det
nogle gange et helt andet bogstav,
der ender med at stå på papiret.
»Børnene skal lære at bruge
tifingersystem på computeren,
fordi det er lettere end at skrive i
hånden. Så kan de lære at bruge
blyanten senere. Der findes systemer, der er beregnet til børn. Hvis
de lærer det, er de ude over nogle
af de problemer og frustrationer,
det giver, at »g« og »m« for dem er
ens. Det er de, fordi de har pukler begge to«, siger Lena.
Da ordblinde lærer at
læse senere end

andre, skal de have skolebøgerne
på både bånd og bog. På den måde
kan de følge med i den almindelige undervisning og få den samme
viden som resten af klassen. Samtidig styrker det både læselysten
og læseevnen.
»Når de har bog og bånd sammen, får de lyst til at læse teksterne under billederne. Det giver en
skjult læsetræning«, fortæller hun.
De stærke sider skal styrkes
Lena mener, at ordblinde skal styrkes i de stærke sider, de har.
»Hvis en ordblind interesserer
sig for teknik, skal han have alt
om teknik. Det er vigtigt at styrke
hans viden på de områder, han interesserer sig for, og på den måde
øge hans selvværd«, siger hun.
Den specialviden vil med tiden
smitte af på andre områder.
»Mange ordblinde har ikke en
bred viden. De finder et smalt område, hvor de får stor viden. Hvis
man som lærer bliver ved med at
fylde viden på, så kommer synergieffekten,
så smitter det af på
den brede viden«,
fortæller Lena.

Ordblindes selvværd skal styrkes

Specialiseringen gælder dog kun
for fritidslæsning. Samtidig skal
børnene læse for at kunne modtage
undervisning i skolen.
»Det er klart, at hvis klassen
skal lære om Gorm den Gamle,
skal den ordblinde ikke læse om
Superman, men om Gorm den
Gamle«, siger Lena Utoft.
Hun mener, at ordblinde er i
farezonen for at blive udsat for
mobning, men at læreren kan gøre
noget for at forhindre det.
»Det er vigtigt, at læreren formulerer for klassen, at nogle er
stakåndede, når de løber, andre
er ikke, nogle er langsomme til at
klatre, mens andre er langsomme
til at lære at læse. Det skal blive
anerkendt i klassen, at vi er forskellige. Så har læreren jo også
fået taget toppen af mobningen«,
siger Lena.
Forældrene har også deres del
af ansvaret. De skal sørge for
at læse med deres barn cirka et

kvarter hver dag. Samtidig skal
de holde styr på elevens computer.
»Forældrene skal være ansvarlige for, at eleven kan bruge sin
computer. Dette gælder kun, hvis
de er i stand til det. Læreren kan
ikke bruge 100 år til at hjælpe eleven med at bruge computeren. Han
skal jo undervise klassen«, siger
hun.
Læreren skal, ifølge Lena, også
fungere som rådgiver. Hun mener,
at ordblindes overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne
ofte er mere besværlig, end den
behøver at være.
»Efter den ordblinde er kommet
ind på en ungdomsuddannelse, bør
han inden for den første måned
få en samtale med rektor eller en
afdelingsleder. Den ordblinde skal
fortælle om problemet, og de skal
i fællesskab planlægge et studieforløb, der tager hensyn til det«,
slutter hun.
■
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Luk op for genialiteten

Luk op for
genialiteten
Thomas Blachman besøgte Gylling Efterskole og følte sig hjemme fra første
sekund. »Dysleksi er Guds gave«

Af Nina Kirk Jacobsen,
Gylling Efterskole
I mødet med den altid talende og
tilsyneladende gennemgående
bramfrie Thomas Blachman opstår
overraskelsesmomentet. En yderst
følsom, behagelig og ydmyg mand!
At der i Thomas Blachman eksisterer stor genialitet og en unik form
for musikalitet, kan der ikke sås
nogen tvivl om. Denne mand, som
mange danskere sikkert kender fra
adskillige sæsoner af X-faktor, er
i denne sammenhæng en repræsentant for noget helt andet, et helt
unikt univers.
Thomas Blachman har gennem
hele sit liv levet med diagnosen
»dysleksi«, men for ham er dette at
betragte som »Guds gave«. »Ordblindhed er en alternativ form for
begavelse«, det er her, der findes
og skabes store genier. Der eksisterer en helt særlig nuancerigdom,
som giver de ordblinde mulighed
for at vælge »kongevejen« mod at
nå deres ypperste potentiale.
Ifølge Thomas Blachman er
ordblinde igennem deres liv på vej
opad den røde løber for netop at nå
deres himmerige.
Men kunne det tænkes, at det
ikke er så lige til for alle ordblinde
at nå frem til denne følelse?
De fleste ordblinde, som er nået
frem til efterskolen som platform,

20

Ordblindebladet 3 · 2012

har indtil da mødt megen modstand og manglende forståelse. Om
dette vil Thomas Blachman skabe
revolution. Hele ordblindeopfattelsen skal revolutioneres, her skal
der skabes positivitet og anerkendelse.
»Som ordblind tænker man tusindvis af tanker i minuttet, der arbejdes i millisekunder og med 500
km. i timen, hvor »almindelige«
mennesker kun har kapacitet til at
køre med 180 km. i timen«.
Thomas Blachman supplerer
samtidigt med at nævne, at et af
de første skridt må være at lave en
liste med alle genier, der har levet
gennem tiden – og været ordblinde. Listen bliver ikke kort og vil
blandt andre indeholde Einstein,
Niels Bohr, H.C. Andersen og Walt
Disney.
Ud af dette ønsker Thomas Blachman at illustrere og repositivere
opfattelsen af dysleksi.
»De ordblinde har potentiale
til at blive genier, de skal have at
vide, at det er, fordi de er genier,
at de ikke forstår det, og ikke at
det er, fordi de er idioter, at de
ikke forstår det. De er for intelligente, har for skarp en hjerne,
der arbejder på for højt et plan,
så måske skal der i virkeligheden
skrues en smule ned for intelligensen for at lære at læse? Det, der
står i teksten, det, som »normale«

mennesker ser, læser og forstår,
dette kan være umuligt for en
dyslektiker udelukkende at skulle
forstå på denne ene måde, og er
det overhovedet det, der er efterstræbelsesværdigt?«.
Under besøget på Gylling Efterskole udtrykker Thomas Blachman
det således:
»Associationsgenerering! Hver
gang en ordblind bliver udrustet
med en tekst, opstår et univers af
kreative dimensioner. Hvor der
i normalen kun er et svar og en
mulighed, er der i den ordblindes
univers milliarder. Bogstaver bytter plads, omformer sig, associerer sig selv, og ord skaber idéer til
handling. På trods af at en tekst
uden tvivl har et konkret budskab,
er det alt det irrelevante, der har
noget særligt at byde på. Dette skal
dyrkes og give ordblinde en forståelse og glæde ved denne unikke og
helt særlige nuancerigdom«.
For Thomas Blachman har det
været en sand berigelse at være
ordblind. Det er fra barnsben, at
han har lært sig selv at kende gennem associationsuniverset, hvor
ting smadrer sammen, og alting
konstant kombineres på nye måder.
Det skal nydes at være et frithængende menneske, der kontinuerligt
har haft en indre udvikling med
latent materiale i konstant vækst,
der har været med til at skabe det

Luk op for genialiteten

personlige universitet, hvor man
som menneske styrkes og skriver
sin egen historie.
Thomas Blachman refererer til
sin egen opvækst:
»Jeg er opvokset i et jødiskdansk miljø. Slægten på min fars
side er jødisk og immigreret fra
Rusland i 1911. Forskellen på den
jødiske og den danske mentalitet
i familien var, at som jødisk blev
alt italesat, alt var ord, ord, ord, og
man var eller følte aldrig ingenting, hvorimod den danske mentalitet mere lagde op til, at hyggen
blev ødelagt, hvis der blev talt om
problematiske følelser«.
Den jødiske kultur har givet
Blachman en realitetssans og masser af opbakning. Her var konstant
fokus på at dyrke potentiale tidligt.
Dette mener Blachman er essentielt også i arbejdet med dysleksi.
De ordblinde skal kende alle deres
muligheder for derefter at dygtiggøre sig og udleve deres sande
enorme potentiale.
Men er det så enkelt, som Thomas Blachman kan få det til at
lyde? Den store genialitet de ordblinde besidder, hvorledes transformeres denne til den virkelige
verden?
»At sidde hele livet på periferien
af fatteevnen skaber en autoritetsnedbrydende evne, hvor man
lærer at lytte til sig selv. Det vigtige er jo, om læreren lærer at lytte
til eleven og anerkende de kreative
fortolkninger«.

ordblinde«, hvor fabulationsevnen
langt overstiger gennemsnittets, og
et enormt nærvær eksisterer.
Den fremtidige løsning for
netop at skabe de optimale omstændigheder for ordblinde må
ifølge Blachman være at lade
efterskolerne være »efter skole«.
De ordblinde skal opmuntres til at
»gå hele vejen«, have forløst deres
potentiale, og de skal lære at leve
med sig selv. Definitionen på, hvad
der skal læres, skal affattes således, at denne vil indeholde fag som
kreativitet, association, intuition,
abstraktion, selvbevidsthed. Her
vil den ordblinde elev opleve genkendelse, da alle disse fag allerede
er eksisterende i dennes univers.
Alle »ikke-ordblinde« har ifølge
Thomas Blachman meget at udvinde af de ordblinde. Vi vil alle
have gavn af en magisk og fantastisk kunstnerisk tankegang, som
netop kan være det, der skaber en
ny og udvidet bevidsthed, hvor liv,
sjæl og verden væves ind i en udvidet rationalitet, der udspringer af

hjernens og hjertets observation af
vores virkelighed. De ordblindes
blændende univers.
Thomas Blachman betegner sig
selv som værende ligeså meget
idiot som geni. Han udlever dog
denne side af sig selv med stor
fornøjelse og finder, at den meget
muligt er en vigtig præmis i et
idiotisk samfund.
Livet har ligeledes lært Blachman at acceptere, at han må leve
med mindreværdsfølelsen for
netop at kunne udleve det storhedsvanvid, som de fleste danskere netop kender ham for.
Det lyksalige vanvid, der findes
imellem genialiteten og idiotien, er
de ordblindes force og berigelse.
Thomas Blachman er en pioner
på en revolutionerende rejse i et
ordblindt, men rigt univers.
På Gylling Efterskole lærte vi
Thomas Blachman at kende som
et ordgeni, et beskedent og yderst
tiltalende menneske, der dog ikke
er bange for at anerkende sig selv
og sit værd – på godt og ondt. ■

»Ordblinde er konger af nuet«
Thomas Blachman, manden som
sorterer sine bøger i farver, da det
visuelle er en altafgørende del af
hans univers, manden som har
omdøbt tangenterne på klaveret
til hele alfabetet, så han i sine
kompositioner skaber alverdens
kendte og ukendte ord, han ser
behovet for at skabe en renæssance
indenfor ordblindeopfattelsen, han
vil have afskaffet idealiseringen
af »det normale menneske« og i
stedet have affirmeret »de geniale
Ordblindebladet 3 · 2012
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Ordblinde får styr på
ord og tal i Ordmobilen
Navneord, udsagnsord, tillægsord. Hvordan er det nu lige, det er ?

Fire hoveder lægges i blød i VUC
Sønderjyllands grønne ordmobil
denne tirsdag aften ved FDE-center i Padborg. Ordblindelærer Dorthe Sommer Pedersen genopfrisker
hurtigt det med grammatikken
– og gruppen fortsætter ivrigt med
at spille »Hvem vil være millionær?« om ord.
Gruppen, der normalt tæller
fem personer, mødes hver uge i
Padborg. De kommer fra tre forskellige lokale virksomheder, og
de har det til fælles, at de alle er
ordblinde.
- For mig passer det rigtig godt
at mødes efter arbejdstid. Så er jeg
færdig på jobbet og endnu ikke
gået i gang med noget andet, fortæller Carsten Nielsen, der arbejder hos JLS-Man.

ude på arbejdspladsen. Og selv
om det kan være let at få tilbudt
målrettet og fleksibel undervisning
som ordblind, kan det være svært
at banke på døren til den grønne
autocamper.
- Men kom bare an. Vi tager godt
imod alle, forsikrer kursist Solveig
Andersen, der sammen med de
øvrige kursister mindes, hvordan
deres første tur i ordmobilen var.
- Jeg turde ikke sige noget, men
i dag snakker vi om alt muligt og
kan få nogle gode grin undervejs,
tilføjer Solveig.
På banen med børnenes lektier
Undervisningen har de fire lærere,
der kører ordmobilen tilrettelagt,
så alle kan være med. Kursisterne
har hver sin computer spækket

Fakta
VUC Sønderjyllands Ordmobil
blev første gang sendt ud i december 2008. Den ombyggede
autocamper er nok et af Danmarks mindste klasselokaler,
men rent teknologisk er den
stor. Ordblinde kursister bliver
her introduceret til og fortrolig
med den teknologi, der kan
hjælpe dem i dagligdagen – og
videre på arbejdsmarkedet.
Lærerne bag rattet i VUC
Sønderjyllands ordmobil
modtog i april VUC Uddannelsespris 2012. Prisen på 25.000
kroner uddeles en gang om året
af VUC Lederforeningen og
Bestyrelsesforeningen for VUC.

Testet på arbejdspladsen
Inden deltagerne får tilbud om undervisning
i Ordmobilen, er de
blevet testet ordblinde af VUC’s
konsulenter.
Det sker

VUC Sønderjyllands grønne ordmobil
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Solveig Andersen, Michael Nissen og
Carsten Nielsen er blandt de kursister,
der for tiden modtager undervisning i
VUC Sønderjyllands grønne autocamper; ordmobilen.

med hjælpeprogrammer, der eksempelvis kan læse teksten op, så
man kan teste, om det man skriver
i en diktat er rigtigt eller forkert.
Og de hjælpeprogrammer betyder alverden.
- Noget af det vigtigste, jeg har
lært, er de muligheder, vi som
ordblinde faktisk har. Det er jo
nærmest umuligt at kende til, hvis
ikke nogen fortæller en det! Med
de værktøjer, jeg har i dag, kan
jeg for eksempel være på banen,
når børnene laver lektier, fortæller
Carsten Nielsen.
Michael Nissen tilføjer: – Ja, den
viden betyder alverden. Jeg kan helt
sikkert kun anbefale at man benytter sig af ordmobilens tilbud, hvis
det overhovedet kan lade sig gøre.

VUC Sønderjylland ■

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
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Der er hjælp at hente
efter endt uddannelse
Helle Holm er nyuddannet laborant. Med motivationen i top og en god portion
gå-på-mod glæder hun sig til at prøve nye kræfter med jobsøgningen. Derhjemme står en nyindkøbt computer og venter på de læse- og staveprogrammer, der
nu er på vej – bevilget til hende af kommunen

Af Hanna Fritzson,
kommunikationsmedarbejder,
Kommunikationscentret
Uden hjælpemidler føler Helle
Holm sig »ordamputeret«. Lidt
ligesom én med amputeret ben jo
også ville mangle sin protese.
»Jeg har det så dårlig med at
sende jobansøgninger, hvor der er
stavefejl i. Og jeg ved jo godt, at
når en virksomhed modtager 500

ansøgninger, så er det dem med
stavefejl, der ryger ud til højre«,
siger Helle.
Gennem SU-styrelsen havde
hun fået bevilget en »it-rygsæk«
med læse- og staveprogrammer. Og hun ærgrer sig over, at
hun blot nåede at skrive nogle få
fejlfrie ansøgninger, inden hun
på grund af afsluttede studier var
nødt til at aflevere sine it-hjælpemidler tilbage.
It-hjælpemidler til låns
Hjælpemidler fra det offentlige
system bliver nemlig bevilget som
udlån af forskellige instanser og
efter forskellige lovgivninger. Til
erhverv og private formål er det
kommunen, der ansøges hos.
Da Helle blev jobsøgende, henviste jobcentret Helle til Kommunikationscentret i Hillerød, hvor
en teknologikonsulent afdækkede
Helles vanskeligheder og sendte en
anbefaling til kommunen.
»Jeg havde tidligere fået at vide,
at når man har fået job, kan
man søge hjælpemidler
gennem firmaet, men
at det ellers var op ad

bakke at få bevilget noget kommunalt«, siger Helle.
Men ansøgningen gik direkte
igennem. Og nu ærgrer det hende
lidt, at hun ikke har søgt hjælpemidler til job og private formål
noget før, så at de havde stået klar
til hende efter endt uddannelse.
Det fortalte teknologikonsulenten
at man kunne, og det ville hun
gerne have vidst, da hun studerede.
»Jeg var før blevet testet for min
ordblindhed, og havde papirerne
med mig. Og fordi jeg havde fået
SPS (SpecialPædagogiskStøtte) fra
SU-styrelsen, gik det hurtigere at
få bevilget hjælpemidlerne«, fortæller hun.
Drømmejobbet som
industrilaborant venter
Men nu ser Helle fremad, fuld af
fortrøstning i venten på læse- og
staveprogrammerne. En stilling
som industrilaborant venter et
sted derude, og hun giver ikke op
før hun har nået sine drømmes
mål.
»Jeg er meget viljestærk. Er det
noget jeg vil, så holder jeg fast

Helle Hom er nyuddannet laborant og på jagt efter drømmejobbet som industrilaborant
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– selvom det kommer til at tage
tid«, siger hun.
Helle håber på, at blot en af
virksomhederne hun søger ansættelse hos, kan se udover hendes
ordblindhed og vurdere hende på
den faglighed og kompetence, som
hører jobbet til.
»Min ordblindhed vil jo på ingen måde påvirke det, jeg skal stå
og lave med mine hænder. At der i
en rapport fx står »standartrække«
i stedet for »standardrække« ændrer jo ikke på, at tallet ud til højre
er rigtigt«, siger hun.
Kammeraternes drillerier i
folkeskolen om, at hun nok bare
var »dum« fordi hun ikke kunne
få styr på det skriftlige, har hun
lagt bag sig. Med sit eksamensbevis har Helle bevist overfor
omverdenen, noget hun altid selv
har vidst. At hun »kan« på niveau
med andre. Og det vil hun blive
ved med – med de nye hjælpemidler. ■

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager 70 elever og
de er fordelt på 6 bo-områder.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

· 5 niveauer i dansk, engelsk og

Har du læse- og
stavevanskeligheder
- så er vi skolen,
der gør noget ved det

matematik-to-lærerordning i de
obligatoriske fag
Masser af
sund mad
Ærtebjergvej
71,bevægelse
Tjæreby, 4230og
Skælskør
3 vejledere
årgang
medforstander@efterskolensolbakken.dk
brobygning
Tlf.:10.
5814
1152 Mail:
Vi tilbyder bl.a.:
Spændende og afvekslende valgfag
• 2 lærer ordning i dansk, matematik
Lejrskoler
Hjemmeside:
efterskolensolbakken.dk

·
·
·
·
·

og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• Mulighed med håndværkerlinje
og studielinje brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge
med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager
70 elever
og de er fordelt
6 bo-områder.
Ærtebjergvej
71,påTjæreby

4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152
forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk
tilbyde
dig:
Vi kan bl.a.

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

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik

Fakta
Mellem studier og job?
•	Ansøg din kommune om
it-hjælpemidler til erhvervsmæssige og private formål.
•	Du kan søge om læse- og
staveprogrammer til privat formål og de nødvendige it-hjælpemidler til
erhvervsformål.
•	Undgå unødvendig ventetid
– ansøg i god tid.
•	Læs mere om dine muligheder i lov om social
service og lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
•	Har du spørgsmål – kontakt
jobcentret, din kommune eller et kommunikationscenter
nær dig.

-to-lærerordning i de obligatoriske fag
-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere
-10. årgang med brobygning
-spændende og afvekslende valgfag
-lejrskoler

EN NY CHANCE!
Succes • Bliv bedre til at læse
og skrive • Oplevelser • Bliv
fagligt dygtigere • Læring •
Venskaber for livet • Idrætsfag
(fx. motorcross, klatring,
fodbold, ridning, maratonløb)
• Kreative fag (fx. billedkunst,
glasmaling, smykkefremstilling)

Læs mere om os på WWW.RAAGELUND.COM
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Økonomisk potentiale eller spild af ressourcer

Økonomisk potentiale
eller spild af ressourcer
Statskassen kan spare 1,8 mia. kr. ved at bare 5 procent af de ikke erhvervsaktive ordblinde »flyttes« fra offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse.
Det fremgår af en undersøgelse, som Det Digitale Råd i samarbejde med
Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) har ladet
udarbejde. Det kan gøres ved en målrettet
indsats i 0. klasse for at finde og hjælpe
de to ordblinde elever, der statistisk
er i hver eneste klasse
Af Helene Jürgensen, cand.mag.
og Lena Utoft, MA i pædagogisk
IT, Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark
Ordblindhed, dysleksi, er en specifik indlæringsvanskelighed, som
er af neurologisk oprindelse. Der
er tale om en forstyrrelse i visse
sproglige funktioner, som er vigtige for at kunne udnytte skriftens
principper ved kodning af sproget.
60 % af ordblinde menes også at
have vanskeligheder ved at forstå tal. Dysleksi og dyskalkuli er
livsvarige handicap, som ikke kan
kureres. Men man kan lære at leve
med sine handicap og kompensere
for dem, så man kan gennemføre
en uddannelse og deltage i arbejdsog samfundslivet på de samme
vilkår som alle andre børn, unge
og voksne i Danmark.
Men det kræver en særlig indsats – af den enkelte, af skoler og
uddannelsesinstitutioner, af arbejdsmarkedet – og ikke mindst af de
politikere, vi vælger til at lede vores
samfund. Og den indsats har hidtil
ikke været tilstrækkelig. 40 procent
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af alle ordblinde
står i dag uden
for arbejdsmarkedet.
I en tid, hvor
den politiske
debat kredser
om at øge udbuddet af (velkvalificeret) arbejdskraft, savner det
enhver logik, at vi
forlods diskvalificerer en
stor gruppe børn, unge og
voksne med dysleksi fra
uddannelser og arbejdsmarkedet.
Sagen er den, at det slet ikke
behøver at være sådan. Også i
Danmark ved vi, at med den rigtige
pædagogiske støtte og med brug af
it-hjælpeværktøjer, kan ordblinde
blive selvhjulpne læsere. Med
adgang til eksempelvis lydbøger,
elektroniske tekster og it-hjælpemidler vil de ordblinde, som i øvrigt har evnerne til det, være i stand
til at fortsætte den grundlæggende
skolegang med en ungdomsuddannelse og/eller en videregående
uddannelse – og dermed blive en

del af det ordinære arbejdsmarked
med den efter- og videreuddannelse, som er et ufravigeligt krav
til nutidens og fremtidens medarbejdere. For en enkelte betyder det
livskvalitet, for arbejdsmarkedet
større udbud af kvalificeret arbejdskraft og for samfundet sparede
overførselsindkomster og et højere
skatteprovenu.
Ifølge rapporten vil det være
muligt at øge beskæftigelsesgraden for ordblinde med fem procent
(dvs. ca. 7000 mennesker) ved at

Økonomisk potentiale eller spild af ressourcer

forbedre deres læse- og skrivefærdigheder. Med de forbedrede færdigheder kan de ordblinde bestride
mere alsidige stillinger på det danske arbejdsmarked, hvilket automatisk vil føre til, at flere kommer
i arbejde og væk fra de offentlige
overførsler. Af rapporten fremgår
endvidere, at hvis de ordblinde
bliver mere selvhjulpne læsere og
gennemfører en opkvalificering,
vil de kunne øge deres erhvervsindkomst med fem procent.
Med andre ord vil en målrettet indsats for de ordblinde gavne
både de ordblinde selv, fordi der
givetvis vil opstå en højere erhvervsfrekvens, og det vil gavne
samfundsøkonomien, fordi mange
ordblinde vil blive flyttet fra overførselsindkomsterne til ordinær
beskæftigelse.
Alt i alt viser beregningerne, at
et løft af de ordblinde vil kunne
medføre en årlig forbedring af de
offentlige finanser på 1,8 milliarder i form af de øgede skatteindtægter, og en reducering af overførselsindkomsterne.
Undersøgelsen peger ikke på,
hvordan de ordblinde skal opkvalificeres. Det er op til folkeskolen,
ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelserne at lave en handlingsplan,
der er med til at skabe en hensigtsmæssig undervisning for de
ordblinde.
Og lige netop her står vi med
den store, aktuelle udfordring:
Folketinget har netop vedtaget en
ændring af folkeskoleloven, så de
fleste ordblinde elever nu skal inkluderes i de almindelige klasser.
Og der er sat gang i udviklingen
af tests, så afdækning af dysleksi
i 0’klasse samt senere på tværs af
hele uddannelsessystemet kan gennemføres.
Det helt afgørende er imidlertid, om alle landets kommuner nu
vil tage opgaven alvorligt, udarbejde en plan for at gennemføre
en indsats, så alle børn i risiko
for at udvikle dysleksi testes i 0.

klasse og hjælpes i deres klasser
til at gennemføre folkeskolen på
lige fod og sammen med kammeraterne.
Mange af disse børn skal have
hjælp af it-værktøjer. De findes og de udvikles stærkt i disse
år – ingen skole har længere en
undskyldning for at anbringe
ordblinde elever i isolationens og
uvidenhedens skammekrog – alle
skal have adgang til viden digitalt.
Alt for mange ordblinde børn
har gennem tiden oplevet alt for
mange unødvendige nederlag i Folkeskolen. Alt for mange ordblinde
unge fik ikke den uddannelse, som
de med deres evner i øvrigt kunne
have klaret. Og alt for mange ordblinde voksne er på overførselsindkomst. I fremtiden får vi brug
for alle kvalificerede hænder og
hoveder – også dem med dysleksi.
Alt andet er det rene ressourcespild
og udtryk for kortsigtet, kommunal
suboptimering. ■
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Anmeldelser
Pelle Erobreren

Af Martin Andersen Nexø
Voksen lydbog
Lydbogens længde:
37 timer og 40 minutter
Bogen handler om en svensk dreng
Pelle og hans far Lassefar, der
kommer til Bornholm den 1. maj
1877 for at komme væk fra fattigdommen og arbejdsløsheden, som
var i Sverige.

Man følger Pelles kamp for at
komme i skole, så han kommer ud
af fattigdom og han lærer sin far
at skrive og læse, da han aldrig
har gået i skole. Kampen for retfærdighed, oprør og kampen om
at leve et godt liv og ikke mindst
om sammenhold og kærlighed
til sin underkuede og »stædige«
gamle far. Lydbogen, som er fire
bøger, der er indlæst, fortæller
om en drengs kamp fra lille til
voksen mand.
Jeg har læst første del som letlæsning bog på ordblindeskolen
og jeg har set filmen, som jo er en
kendt film af Bille August. Men
jeg kunne godt tænke mig at høre/
læse hele serien, men kunne ikke
finde de sidste tre bind som letlæsningsbøger – så var det en løsning
med lydbøger.
Den er fantastisk god og en behagelig stemme, der læser op.

Birte Jensen ■

Ondskaben

Af Jan Guillou
Ungdoms lydbog
Lydbogens længde:
13 timer og 13 minutter
Fortællingen om en ung dreng, der
kommer på kostskole. Han kommer fra et hjem, hvor der er meget
vold. Fortællingen handler om venskab, uvenskab og regler – stor set
det at blive voksen. En spændende
bog for unge mennesker, der skal
ud i livet.
Bogen findes også på let læsebog.

Birte Jensen ■

Ta’ på Vrigsted Efterskole - mere end ord
8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag eller EUD-rettet 10. klasse
Spændende valgfag inden for sport/gymnastik, musik/performance, natur/adventure,
kunst/håndværk

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-efterskole.dk
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Læserbreve

Det nytter at teste …
I forbindelse med, at vi i pressen har læst, at regering overvejer, at læseteste
alle børn i de mindre klasser for ordblindhed/læsevanskeligheder, har jeg lyst
til at fremsende følgende, for at fortælle, at det virkelig kan nytte at teste og
gøre en indsats ved ordblindhed

For vores to drenge Kristoffer og
Alexander, som nu er henholdsvis
16 og 19 har det nyttet at teste og
gøre en indsats. Allerede i indskoling og de små klasser var vi
sammen med lærerne opmærksomme på, at de havde vanskeligheder med læsning og stavning,
og de blev derfor begge testet ved
læsepædagog og psykolog gennem
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) i Viborg Kommune og
blev testet til at være ordblinde i
forskellig grad.
Herefter satte Viborg Kommune/skolerne ind med alle de
tilbud de havde; udover at følge
den almindelige undervisning var
det ekstra specialiseret undervisning enten på klassen, på små hold
på tværs af årgang individuelt eller med få andre; det kunne også
være med ekstra lærer i klassen.
Det var for det meste i skoletiden,
men kunne også være ekstra-timer
efter skole eller i fri-mellem-timer.
Det var enten ved egen lærer eller
skolens speciallærer på området.
De fik stillet Pc’er med læse-/stave-programmer, scanner m.m. til
rådighed og selvfølgelig ekstra-tid
m.m. til eksamener. Dette gennem alle årene i mere eller mindre
grad efter behov og altid i et meget
konstruktivt samarbejde mellem
os, skolen, læsepædagog, PPR og
drengene.
I 3. og 8. klasse fik Alexander
et 3-måneders intensivt forløb i
kommunens dysleksiklasse og

Kristoffer fik det i 5. klasse. Med
de begyndende kraftige nedskæringer i kommunerne for en del år
siden, blev der reduceret kraftig
i tilbuddene; heldigvis for os var
drengene allerede godt på vej/
hjulpet med de tilbud de havde
fået.
Alexander var den, som var
mest ordblind, og vi valgte derfor,
at han tog 10. klasse på ordblindeefterskole i Gylling. Kristoffer tog
10. klasse på »almindelig« efterskole men med opmærksomhed og
hjælp til ordblindhed. Begge steder
med særdeles god hjælp.
Alexander har i sommer afsluttet HG og er nu elev ved Jysk og
Kristoffer er lige startet i 1. G på
almindelig gymnasium.
Drengene har altid været glade
for at gå i skole, og det har betydet meget, at lærerne har været
med til, at skabe den holdning, at
ordblindheden og de til tider sjove
læse- og stavefejl det giver, ikke
var noget man drillede med, men
bare en del af Kristoffer og Alexanders personligheder.
Vi kan se, at de har forbedret
deres skrive og især læsefærdigheder kraftigt igennem årene, og
det har været tydeligt, at det især
har »rykket«, når de fik hjælp, som
var specielt rettet til ordblinde. Vi
kan også se det på deres karakterer,
som er steget jævnt i alle fag igennem årene. Stavning er dog stadig
en svær opgave, og vi oplever i
dag, at de for en dansk stil kan få

2-4 for det skriftlige og 10-12 for
indhold.
Den største indsats ligger dog
hos drengene selv. Uden en masse
ekstralæsning og træning (også i
sommerferien – hvilket de stadig
gør), så var de ikke nået så langt.
Og som forældre skal der også sættes tid og energi af til at motivere,
træne, læse, gå til møder m.m.
Men det inspirerer og gør det meget lettere, når skolerne, lærerne
og kommunen er medspillere.
Med venlig hilsen
Kim Jensen,Else Marie Møller,
Kristoffer og Alexander
Møller Jensen
Nørremarksvej 3A
8800 Viborg ■
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Nyt fra kredsene

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Nordjylland

Midtsjælland
Hvert år afholdes der Sundhedsdag
i Roskilde. 31 forskellige foreninger udstiller materiale om deres
virke. Ordblindeforeningen Midtsjælland har været med i mange år.
Vi får snakket med utrolig mange
mennesker og vi får fortalt, at der
eksisterer en Ordblindeforening.
På billedet ses de aktive personer
fra venstre er det Erik, Susanne,
Lise, Lene og Grit.

Erik K. Rasmussen ■

Efter en meget stille sommerperiode havde vi bestyrelsesmøde den
5. september. Her fik vi kendskab til
Jens Jørgen Pedersen, som er ordblind, 51 år. Han har nu ved hjælp
af tekniske hjælpemidler skrevet en
bog »Drengen fra 1961«, som beskriver opvæksten i Oue. Han var så
heldig at have en unik lærer i skolen
nemlig Ole Lund Kirkegaard, kendt
for blandet andet Orla Frøsnapper.
I samarbejde med VUC Vesthimmerland arrangerer vi en

aften i oktober med Jens Jørgen
og Susanne Dalum. Medlemmer
vil få direkte besked om sted og
tidspunkt og mødet vil også blive
meddelt på foreningens hjemmeside.

Inger Pihl ■

Storkøbenhavn
Kommende arrangementer kan ses
på vores kredsside på
www.ordblindeforeningen.dk

Birte Jensen ■

Nordsjælland
Vi inviterede torsdag den 20. september 2012 til informationsmøde
om inklusion af ordblinde elever i
folkeskolen. Det var tidligere forstander Karl Åge Andreassen fra
Ordblindeinstituttet i Ballerup, der
fortalte om inklusion i folkeskolen.
Vi holder generalforsamling
i Nordsjællandskredsen. Torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19.00
i Frivillighedscenteret, Klaverfabrikken Fredensvej 12C, 3400
Hillerød.

Maj Mortensen ■

Bornholm
Vi har planer om at prøve at lave
det møde med Laila Boye, som
desværre ikke blev til noget i foråret på grund af sneen.
Der har været enkelte rådgivningsarbejder, som desværre ikke
alle har givet nye medlemmer.
Bestyrelsesarbejdet har fundet sine
faste rammer.

Tom West ■
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Uddeling af legat
Medlemmer af Ordblinde/
Dysleksiforeningen på Fyn har
nu mulighed for at søge et legat.
Legatet uddeles to gange om året
i februar og august.
Kun skriftlige ansøgninger modtages
– telefoniske henvendelser frabedes.
Ansøgningsfrist 15. januar og 15 juli.
Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og 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 ■

Nyt fra kredsene
Information fra kredsene
Information om de aktuelle nyheder og aktiviteter
i kredsene kan altid ses på hjemmesiden:
www.ordblindeforeningen.dk under de enkelte kredse

– 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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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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