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Formanden har ordet

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

undersøgelse af folkeskolens 
afgangsprøve i 2014 at der var 16 
procent af eleverne i 9. klasse, der 
ikke havde opnået adgangskravet 2 
i både dansk og matematik.

I Dagbladet, Roskilde fra den 9. 
juli er der en opgørelse fra Vest-
egnens kommuner over de elever, 
der ikke har opnået karakteren 2 i 
både dansk og matematik ved den 
første prøve efter den ny folke-
skolelov. I Høje-Taastrup 14 %, i 
Vallensbæk 6,8 %, i Ishøj 15,5 %, 
i Glostrup 10,9 %, i Albertslund 
13,7 %, i Rødovre 10,4 % og i 
Brøndby 13,6 %.

I gennemsnit må 10 % af de 
unge, der forlader folkeskolen 
igennem et 15 uger langt ekstra 
målrettet undervisningsforløb i 
dansk, matematik og samfundsfag, 
for at få adgang til en faglig ud-
dannelse. 

Region Hovedstaden, erhvervs-
skolerne og VUC samarbejder 
sammen om at tilrettelægge disse 
kurser, men hvorfor har folkesko-
len ikke tilrettelagt disse kurser 
inden eleverne skulle til afgangs-
prøve i 9. klasse? Hvis VUC og er-
hvervsskolerne kan lære ordblinde 
og læsesvage elever at læse på 15 
uger, så kan de noget som folke-
skolen ikke har kunnet på 10 år. 

Der er 10 % unge, som er ude-
lukket fra at starte direkte på en 
erhvervsuddannelse. De må se på, 
at deres kammerater får et for-
spring på erhvervsuddannelsen. 
Det er ofte unge, der ingen støtte 
har i hjemmet. De har ikke brug 
for endnu et nederlag.

Da den tidligere regering fik lo-
ven vedtaget, var der ingen bereg-
ninger over hvor mange, der ville 
komme i klemme, men nu forelig-
ger tallene og nu må regeringen og 
folketinget reagere. 

Den tidligere regering har lovet 
at kikke på tallene og Venstre har 

lovet et serviceeftersyn af inklusi-
onen i folkeskolen, så det må være 
nemt at komme til enighed i folke-
tinget. De ressourcer, regionerne 
nu skal bruge på at undervise de 
læsesvage elever, kunne passende 
blive tilført folkeskolen, så de 
kunne forberede de unge ordentligt 
til prøven. Der mangler ressourcer 
til støttetimer. Der må stilles nogle 
minimumskrav til kommunerne 
om støttetimer til elever med læse- 
og skrivevanskeligheder. 

Virksomheder skriger på hånd-
værkere og hvis en elev kan bestå 
de faglige krav til et håndværk, er 
det vel lige meget om han har 2 i 
dansk og matematik. I dag findes 
der så mange IT-hjælpemidler, 
som kan afhjælpe dette problem. 
Derfor skal vi opfordre Folketinget 
til at tilføre folkeskolen nogle flere 
ressourcer, så eleverne kan få de 
nødvendige støttetimer. ■

I sidste nummer af Ordblindebla-
det bragte vi et brev skrevet af 
Lone P. Dolmer, Farsø Efterskole. 
I brevet giver hun udtryk for stor 
bekymring for de unge, der ikke 
kan opnå karakteren 2 i dansk og 
matematik.

Nu er de første undersøgelser og 
prøverne kommet. 

Tænketanken Kraka har f. eks. 
undersøgt godt 13.500 personer, 
der gennemførte en erhvervsud-
dannelse i 2011, og som afsluttede 
9. klasse i 2002 eller senere. Ca. 20 
procent af dem, der gennemførte, 
havde ikke opnået 2 i både dansk 
og matematik i 9. eller 10. klasse. 
De opfyldte derfor ikke det nu-
gældende adgangskrav. Der går nu 
2.600 glade og dygtige unge hånd-
værkere rundt med en erhvervs-
uddannelse, og det endda uden 
karakteren 2, men de har bestået 
de faglige krav til et håndværk.

Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd (AE) har opgjort i en 
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Ordblindeforeningens feriekoloni 2015

Af Per Jensen alias Arne 

De sidste år har Ordblindeforenin-
gen holdt sommerkoloni for fami-
lier hvor et eller flere af børnene 
og måske også far og/eller mor er 
ordblinde. Idéen med kolonien er 
at netværke med og møde andre 
ordblinde og dermed vise den 
ordblinde at han eller hun ikke er 
alene, og at der er hjælp at få. Sam-
tidig med at familien møder andre 
med samme problem, får man 
mulighed for at få undervisning i 
hjælpemidler og høre erfaringer og 
succeshistorier fra andre, der kan 
fortælle om deres oplevelser med 
at være ordblind. Og det allervig-
tigste er måske at mens mor og far 
bliver klædt på til at hjælpe deres 
børn og unge – og sig selv – , kan 
børnene og de unge være sam-
men med andre uden at føle sig 
»anderledes«. 

Denne kombination har vist sig 
at være en stor succes, og også i 
2015 har der været booket fuldt 
op den 22.-25. juli på Nislevgaard 
efterskole i Otterup på Fyn. I år 
var der rekordtilmelding på ca. 80 
personer, fordelt ligeligt mellem 
forældre/plejeforældre, og unge og 
børn. Og derudover var vi ca. 15 
frivillige hjælpere, inklusive et par 
gode kokke til at få det hele til at 
gå op, så vi havde nok at se til.

For os frivillige starter kolonien 
allerede »året før«, når den for-
rige slutter med evalueringer m.v. 
Forberedelserne med at kontakte 
foredragsholdere, finde ordblinde 
der vil dele deres historier, kon-
takte sponsorer m.v. er i gang over 
hele vinteren, og kulminerer ofte 
med en del stress for at få de sidste 

praktiske ting på plads i sidste 
øjeblik.

Derfor havde vi i år valgt at 
komme dagen før deltagerne 
skulle komme, så vi havde tid til at 
indrette os, fordele opgaver m.v., så 
vi var klar til at modtage deltager-
ne onsdag. 

Onsdag
Onsdag formiddag gik for mig 
med at hjælpe og forberede med at 
forbinde til efterskolens wi-fi og 
gøre klar til at jeg sammen med 
Birte kunne modtage når famili-
erne ankom fra kl. 13. Det var ikke 
klar sol i år, men alligevel meget 
lummert og fyldt med tordenfluer. 
Så der blev drukket en del vand 
ved indkørslen. 

Kl. 14 er folk samlet udendørs 
bag den nye spisesal, skolen har 
taget i brug. Ja, faktisk er det en 
helt ny bygning med klasselokaler, 
køkken, kontorer m.v. vi får som 
hovedkvarter og samlingssted. 
Erik byder velkommen, præsente-
rer de frivillige og informerer om 
de praktiske ting. 

Det første der skal ske er at der 
deles hold op til et såkaldt »Lagka-
geræs«.

Lagkageløbet er et slags orien-
teringsløb hvor familier, der ikke 
kender hinanden, skal finde rundt 
på efterskolen for at samle ind til 
at lave en lagkage. Det plejer at 
være en god måde at få rystet fa-
milierne sammen på.

Senere voterede dommerne over 
de enkelte holds lagkager og der 
blev skrevet ned, så kagerne kunne 
spises til eftermiddagskaffen. Jeg 
gik dog glip af at se og smage i 

år, da jeg forberedte til Christian 
Boch i foredragshuset.

Christian blev dog forsinket, så 
i stedet tog køkkenchefen Lene 
over, og lagde op til emnet »Foræl-
dre til ordblinde«. Hun fortalte om 
sin søn Mads, og familiens proble-
mer med at få Mads igennem sin 
skoletid, og videre med sin ud-
dannelse. Bagefter blev der valgt 
hold, hvor forældre og én frivillig 
pr. hold »netværkede« og delte hi-
storier og oplevelser sammen. De 
frivillige var også forældre til børn 
– nu unge – og kunne derfor også 
samle historierne ind, og bidrage 
med gode råd og idéer fra deres 
egne kampe.

Selv sætter jeg klasseværelset 
klar til at være tegnestue, og de 
mindste er straks i gang. Samtidig 
er der også lavet et Lego rum, så 
der er nok at tage fat på.

Efter aftensmaden læser Birthe 
op ved bålpladsen for de mindste, 
mens Christian Bock går i gang 
med foredrag om IT hjælpemidler 
for ordblinde i dagligdagen.

Om aftenen sendes så »Nattelu-
skerne« ud på et såkaldt natteløb. 
Det er ikke for mørkeræde, derfor 
mest for de unge fra 12 år og op. 
Det er et orienteringsløb, hvor de 
unge er delt op i hold, der skal 
finde og løse forskellige opgaver 
ved de enkelte poster i nattemør-
ket. Jeg slutter mig til Mie ved post 
1, hvor jeg kan sidde i varmen og 
lyset ☺ – inden jeg går i seng ved 
ca. 23 tiden. Meget træt :-)

Torsdag
Torsdag kl 9:30 efter morgenma-
den starter dagens aktiviteter. 

Ordblindeforeningens  
feriekoloni 2015

➤
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Ordblindeforeningens feriekoloni 2015

I år har Christian Bock slået sig 
sammen med Kristian Svendsen 
fra Hovedstadens Ordblindeskole. 
Da Kristian i år både havde sin 
kone, Susanne Mølmark – der er 
lærer og hans »sekretær« – og Finn 
Madsen fra 3F i Kastrup, var der 
lagt op til et brag af en dag!

Først sparrede de to Christian’er 
med og uden K – som en ordblin-
deversion af Kjeld/Dirch Ryg/
Kaas ? – og fortæller om deres 
egne kampe. Bock ś fortælling om 
sin egen kamp med læsningen og 
fremmedsprog – dog ikke tysk, da 
han som sønderjyde talte det per-
fekt☺ – gjorde stærkt indtryk. Og 
Svendsen’s »tale med hele krop-
pen« får selv de mindste til at høre 
efter. Igen en foredragsholder, som 
er helt i tråd med de ordblinde. 

Og Svendsen introducerede sin 
kone Susanne og Finn. 

Susanne fortalte om at være gift 
med en ordblind, på en underhol-
dende måde, og Svendsen kunne 
slet ikke lade være med at blande 
sig. Men det var ikke mindst Susan-
nes baggrund og erfaringer som 
skolelærer, der fik mange forældre 
til at stille spørgsmål. Flere af for-
ældrene var også pædagoger og læ-
rere, og alle var meget engagerede.

Finn Madsen fra 3F Kastrup 
afd. fortalte om sin arbejdsplads, 
KBH lufthavn. En masse rørende 
og skægge historier derfra, som 
ordblind. Han fortalte også om 
apps der kan hjælpe med at læse og 
skrive. Finn er en fantastisk levende 
fortæller, og jeg tror at han appel-
lerer lidt anderledes til forældrene, 
fordi hans udgangspunkt er arbejds-
pladsen, og de voksne’s problemer 

her. Der var nok en del fædre, der 
lyttede her ☺

Svendsen fortalte også om sin 
IT-café på skolen, hvor alle kan 
komme forbi. Se nærmere på E17 
eller på hans Facebook profil.

Efter aftensmaden gør vi så klar 
til en gang »olympiske lege«. Der 
skal bruges støvler, hulahopringe 
og æg (bolde). Alle skal være med, 
og bliver delt ind i 4 hold. Frivil-
lige, bl.a. Birte, Julie, Rikke, Ras-
mus, Emma og jeg selv, er instruk-
tører og dommere, og samler point 
sammen.

Fredag
Fredag efter morgenmaden star-
tede med en busafgang til »Gorilla 
Park Svendborg«. http://goril-
lapark.dk/da/svendborg for børn 
over 12 og de unge. Det er en 
»urskov« med svæve- og klatre-
baner mellem træer og forskellige 
forhindringer, man skal igennem. 
Efter en instruktion i brug af se-
letøj og klatring m.v., er man klar 
til at kaste sig ud i de i alt 8 baner 
med stigende sværhedsgrad. 

Imens var der hjemme på efter-
skolen foredrag fra Nota. Hanne 
demonstrerede – trods lidt proble-
mer med PC’er, lyd og download 
– Notas hjemmeside, download af 
lydbøger og Amis oplæseren. Vi 
fik gennemgået de forskellige for-
mater, mp3 og Daisy, og hvordan 
og hvornår man bør streame eller 
bør downloade.

Notas hjemmeside er i øvrigt 
ved at blive omsstruktureret, da 
det er forvirrende at der både tales 
om E17, og Nota.

Efter frokost talte Liselotte 
Kulpa fra »Nyt Mod – på at læse 
og skrive« fra Ballerup om sine 20 
års erfaringer med ordblindeun-
dervisning.

Det var specielt noget der in-
teresserede en del af forældrene, 
der selv har erfaringer fra under-
visningssektoren. Og foredra-
get udviklede sig til at være en 
slags »høring«, hvor LiseLotte 
havde nok at gøre med at svare på 
spørgsmål, kommentere og lytte til 
forældrene. 

De mindre børn havde foruden 
tegningerne og Lego værkerne 
også malet krus og trykt på hånd-
klæder, og det var udstillet i løbet 
af eftermiddagen. Og dommerne 
voterede hemmeligt☺

Om aftenen var der så 3-retters 
menu festmiddag, dækket op i den 
nye spisesal. En herlig middag med 
»det hele« – bl.a. var der en del 
forældre der holdt takketaler, så der 
var jo ikke et øje – eller glas – tørt.

Pludselig kom der besøg fra 
København. Linse fra »Bryggen« 
og Arne fra »Jul på Vesterbro« 
kom forbi! Arne havde dog travlt, 
da han var på vej til Grøn koncert i 
Odense med sin luft(ige) guitar, og 
Linse skulle videre til en frisør ...

Det var tydeligt at Arne var ble-
vet »ældre« end tiden på Vester-
bro, og også hans briller var blevet 
større siden ;-) Og også Linse 
kæmpede med ting der var vokset 
og med sin frisure i varmen. 

Men de holdt ud, og klarede en 
slags oscar-agtig prisuddeling hvor 
deltagere fik diplomer og gaver for 
de forskellige kunstværker, natte-
løb, lagkageløb o.s.v.
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En herlig afslutningsaften, og 
ligesom de forrige år, kom der en 
byge. I år var vi dog indendørs og 
bygen kom først om natten og næ-
ste morgen.

Lørdag var det tidligt op og 
igang med oprydning og rengøring 
på værelserne og fællesarealerne. 
Bagefter var det tid for en evalu-
ering, og vi fik noteret en masse 
konstruktive forslag til ændringer 
og tilføjelser ned til næste år. De 
voksne var delt i hold, og der var 
også et børneevalueringshold i år, 
som Maj stod for. Jeg kunne ikke 
lade være med at smile stort, da 
en pige evaluerede morgenturene: 
»Det var lidt for tidligt. Kan det 
ikke blive senere på dagen, eller 
om aftenen???« ☺

Her er nogle andre stikord fra 
evalueringerne:
•  Borks historie var rørende
•  Få de to Christianer mere ud og 

fortælle.
•  Et mindre problem med ikke 

ordblinde søskende
•  Det var indimellem for meget 

at kapere for visse voksne. Men 
man er glad for at have fået 
overblikket. 

•  Et forslag om at få flere fore-
dragsholdere, og en beskrivelse 
af budgettet. Man var interes-
seret i evt. at betale »ekstra«. Og 
evt. bidrag fra foreningen

•  Forslag om en støttemedlems 
type

•  Skole/forenings medlemsskab
•  Forslag om foredrag for skolelæ-

rere – evt. på skolerne. Lærerne 
er meget forskellige, nogle bræn-
der – andre ikke. 

•  En kommenterede at de udleve-
rede ordblindebladet til skole/
hjem samtale – det er ikke særlig 
udbredt på skolerne

•  Ros til foreningen: aktiviteter, 
god mad, over-all flot 

Angående kommentaren om støt-
temedlemstypen, udsprang den af 
en frustration foreningen har med 
medlemmer generelt:

Vi ser alt for mange familier, der 
ikke fortsætter medlemskabet, når 
deres børn er godt på vej. Det er vi 
meget kede af, for vi har brug for al 
den hjælp vi kan få – både økono-
misk, men også som rådgivere/bi-
siddere eller bare frivillige til arran-
gementer som f.eks. feriekolonien. 

Vi frivillige benyttede derfor 
lejligheden til at minde forældrene 
om dette☺ 

Mange gange kan en eller begge 
forældre jo huske deres egen må-
ske dårlige skolegang ... 

Derfor: Bliv i foreningen, find 
ud af hvordan du kan være med 
til at hjælpe andre ordblinde. Så 
hjælper du også dig selv!

Til sidst en lille farveltale fra 
formanden, diplomuddeling til alle 
– og fællesfotografering.

Og så var det ellers hjem og fla’e 
u’ efter en meget dejlig – men me-
get varm – ferikoloni 2015. 

Tusind tak til alle deltagere og 
frivillige for nogle dejlige dage i 
det fynske! ■

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: dbb@dbb.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

Jernbanegade 24
6270 Tønder
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Nota 
 – Nationalbiblioteket 
 for mennesker med 
 læsevanskeligheder
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 13 46 00
 E-mail: biblioteket@nota.nu 
 www.nota.nu
 www.e17.dk
 (netbibliotek)

ViHs (Videnscenter for 
Handicap, Hjælpemidler 
og Socialpsykiatri)
 Landemærket 9
 1119 København K
 Telefon: 72 42 41 00
 E-mail: bdj@socialstyrelsen.dk 
 www.socialstyrelsen.dk/ 
 handicap/ordblindhed 

Ministeriet for 
Børn og Undervisning
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 København K
 Telefon: 33 92 50 00
 E-mail: uvm@uvm
 www.uvm.dk

Ordblinde/Dyleksi
foreningen i Danmark 
 Blekinge Boulevard 2 
 2630 Taastrup
 E-mail: kontor@ordblind.org
 www.ordblindeforeningen.dk
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Betalingsmuligheder

Betalingsmuligheder 
Vedr. betaling af medlemskab/abonnement til Ordblindeforeningen

Der findes 3 måder at betale på:

1.  Dankort via hjemmesiden 
med mulighed for tilmelding 
til betalingsservice  
– der er desværre IKKE 
mulighed for at betale med 
MasterCard. 

2.  Betaling via banken på: 
NORDEA Reg. nr. 2273 
Kontonummer 9740 053 128 
 
HUSK at oplyse dit medlems-
nummer – nummeret står 
bagpå bladet eller man kan 
ringe til sekretariatet for at få 
det oplyst. 

3.  Elektronisk fakturering 
til dem som har et EAN 
nummer (13 cifre) eks. 
5798000XXXXXX.

HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

Vi giver 
aldrig op...
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Folkemødet 2015

Af Erik K. Rasmussen

Folkemødet på Bornholm blev 
igen i år en stor succes. Over 
90.000 mennesker deltog i mødet. 
Gaderne i Allinge var overfyldt 
med små hvide telte og fra hvert 
telt blev der sendt et budskab.

Ordblindeforeningen havde 
sammen med Netværkslokomoti-
vet lejret sig ind i teltet hos AOF. 
Et samarbejde, der styrker vores 
fælles kamp for mennesker med 
ordblindhed. 

Ved siden af os stod Eftersko-
leforeningen og de fri skolers 
lærerforening. Her holdt Birgit 
Dilling Jandorf foredrag om den 
nye tværgående ordblindetest og i 
vores telt talte Christian Boch om 
IT-hjælpemidler. 

Fra Ordblindeforeningen deltog 
2 fra hovedbestyrelsen og 6 fra 
den lokale forening på Bornholm. 
Vi uddelte brochurer og reklame-
gaver fra kl. 9 til kl. 18.00. Det 
gav anledning til mange samtaler 
og mange nye kontakter. Vi havde 
en gættekonkurrence. Publikum 

skulle gætte hvad, der stod på vo-
res bukser og forklæde. Så kunne 
de mærke hvordan det er, når 
man ikke kan læse et ord med det 
samme.

Men det egentlige budskab var 
den mislykkede inklusion i fol-
keskolen. Det viste vi ved at have 
medbragt en cykel med horn. Den 
skal forestille Klodshans’ ged. 
På denne måde kunne vi samle 
stor opmærksomhed og vi kunne 
fortælle historien om Klodshans. 
Klodshans fik ingen hjælp af sin 
far, og der kan drages paralleller 
til mange folkeskoler i dag. Der er 
kun lidt hjælp til mennesker med 
ordblindhed, efter den nye lov om 
inklusion. 

Folkemødet er et sted hvor 
personer fra forskellige kulturer 
forener sig. Synspunkter og for-
skellige holdninger brydes i den 
smukkeste demokratiske ånd. Ord-
blindeforeningen blev gjort synlig 
for mange tusinde mennesker og 
bidrog til folketingsvalgets fokus 
på en mislykket inklusion i folke-
skolen. ■

Folkemødet 2015 Ordblindeinstituttet 
tilbyder

•  vejledende  
læseundersøgelser

• læseobservation

•  supplerende  
undervisning

•  kurser for lærere i  
folkeskolen og  
forældre

•  supervision med  
deltagerbetaling

Nærmere oplysninger 
på tlf. 44 77 61 31 eller 
www.oi.dk

Ordblindeinstituttet er 
en specialskole under  
Ballerup Kommune for 
ordblinde elever.
Vi har 63 elever i fuld  
skolegang på 3.-10. 
klassetrin fordelt på 9. 
klasser.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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Det mener Ordblinde foreningen om inklusion i folkeskolen

27%	  

28%	  
21%	  

21%	  

3%	  

Er	  formålet	  med	  inklusion	  af	  børn	  med	  ordblindhed	  i	  
folkeskolen	  klart	  for	  dig?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	   Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Af Karen Hojer Bangert, Koordi-
nator i Ordblinde/Dysleksiforenin-
gen i Danmark

I foråret 2015 sendte Ordblindefor-
eningen et spørgeskema ud til alle 
medlemmer. Med 8 spørgsmål og 
2 kommentarfelter har vi sat fokus 
på emnet »Inklusion af børn med 
ordblindhed i folkeskolen«. 132 
medlemmer har svaret på skemaet. 
Heraf er 78 berørt af inklusion i 
folkeskolen.

Undersøgelsens grafer fra be-
rørte medlemmers svar taler for 
sig selv: Inklusion i Folkeskolen 
opleves generelt utilfredsstillende. 
Inklusion er et hedt debatemne, 
som beskæftiger mange i forenin-
gen. Hvad er inklusion egentlig? 
Gavner inklusion mit barns skole-
gang? Og hvad skal der egentlig til 
for, at inklusion lykkes? Graferne 
sammen med de mange kommen-
tarer om hvad der skal til for, at 
elever med ordblindhed inkluderes 
i folkeskolen, danner baggrund for 
denne artikel, som beskriver hvor-
dan inklusion i folkeskolen opleves 
af medlemmerne i Ordblinde/Dys-
leksiforeningen i Danmark.

Formålet med inklsuion 
af børn med ordblindhed 
i folkeskolen
Den første graf viser en usikker-
hed omkring, hvad formålet med 
inklusion er. 

Er formålet med inklusion af børn 
med ordblindhed i folkeskolen 
klart for dig? 

Den tidligere regering og kom-
munerne har tre specifikke mål for 
inklusion1: 
•  Andelen af elever der inkluderes 

i den almindelige undervisning 
skal øges til 96 %. 

•  Andelen af elever der får 2 eller 
derunder i læsning, retstavning 
og matematisk problemløsning i 
afgangsprøverne skal reduceres. 

•  Elevernes trivsel skal fastholdes. 

Men hvad er formålet, altså be-
grundelsen for inklusion? Det er 
kort sagt, at færre elever skal ud-
skilles fra den almindelige under-
visning og det lokale fællesskab.2 
Dette er løst ved, at færre elever 
skal tilbydes et specialtilbud. Dvs. 
en elev har først ret til et specialtil-
bud, hvis eleven er vurderet til at 
have behov for støtte i 9 timer per 
uge eller derover. Har eleven behov 
under 9 timer, skal eleven inklude-
res i den almindelige klasse. 

Skolelederen har forskellige 
muligheder for at støtte en elev 
med ordblindhed og disse er vel-
beskrevet i Skolelederforeningens 
»Vejledning til Skoleledelsen: Spe-
cialundervisning- og anden special-
pædagogisk bistand i Folkeskolen«.3 
Her henvises til, at elevernes ret til 
at modtage den fornødne støtte ikke 
er ændret med den nye lov. §5 stk. 
5 i Folkeskoleloven: »Der skal i for-
nødent omfang gives supplerende 

Det mener Ordblinde-
foreningen om inklusion  
i folkeskolen
- Undersøgelse om inklusion af børn med ordblindhed i folkeskolen

 1  Emu.dk’Inklusion handler om socialt og fagligt fællesskab’ – http://www.emu.dk/modul/inklusion-handler-om-socialt-og-fagligt-f%C3%A6llesskab
2 http://www.emu.dk/modul/inklusion-i-praksis 
3  http://www.skolelederne.org/skoleledelsen/vaerktojer/vejledning-til-skoleledere-om-specialundervisning-og-anden-specialpaedagogisk-bistand-i-folkeskolen-22

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  
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Det mener Ordblinde foreningen om inklusion i folkeskolen

undervisning eller anden faglig 
støtte til elever, som af anden grund 
har behov for støtte«. 

Støtten kan ifølge Skolelederfor-
eningen gives i form af: 
•  Undervisningsdifferentiering
•  Holddannelse
•  Supplerende eller anden faglig 

støtte
•  Tolærerordning
•  Undervisningsassistenter
•  Personlig assistance

Ifølge den nye folkeskolelov er 
det altså skoleledelsens ansvar, at 
en elev med ordblindhed får den 
støtte der er nødvendig for, at en 
elev med ordblindhed kan inklude-
res i folkeskolen.

Inklusion i folkeskolen, 
ja eller nej
Ser vi på kommentarerne i spørge-
skemaundersøgelsen, er det netop 
mulighed for ekstra støtte og hold-
dannelse i den almindelige skole, 
som mange forældre til elever med 
ordblindhed efterspørger. 

Andre medlemmer ønsker ikke, 
at deres barn inkluderes i den 
almindelige klasse, da de mener, at 
deres barn vil have større glæde af 
et specialtilbud:

Sammenlignes de to her viste 
grafer, ses en markant forskel om 
hvordan forældre oplever inklusion 
og om de tror på, at inklusion kan 
være det rigtige for deres barn: 
3 % mener, at inklusion betyder 
bedre undervisning for deres barn. 
I øjnefaldende er det, at 19 % af 
forældre faktisk tror på, at inklu-
sion kan bidrage til bedre under-
visning af deres barn. 

Har inklusion betydet bedre 
undervisning for dit barn med 
ordblindhed?

Kan inklusion bidrage til bedre 
undervisning af dit barn med 
ordblindhed?

Ordblindeforeningens medlemmer 
er altså til dels positive overfor 
inklusionstanken. Dog er der over-
vejende utilfredshed med måden 
hvorpå elever med ordblindhed er 
blevet inkluderede. 

Vi mangler kompetencer, 
ressourcer og fysiske 
rammer 
Den store utilfredshed med inklu-
sion i folkeskolen, som den opleves 
lige nu, skyldes en mangel på de 
rette kompetencer, ressourcer og 
fysiske rammer på skolerne. Man-
ge forældre efterlyser specialviden 
om dysleksi. Får et barn tildelt eks-
tra støtte, gives denne støtte ikke 
nødvendigvis fra en lærer, som har 
de rette kompetencer.

Ligeledes kniber det med viden om 
de hjælpemidler, som af mange be-
skrives som den ordblindes briller. 
I stedet for, at hjælpemidlerne er et 
redskab, som gør hverdagen nem-
mere, bliver hjælpemidlerne for 
mange elever endnu en byrde der 
slæbes rundt på og som blot skaber 
yderligere frustration. Desværre 
oplever mange medlemmer, at 
skolen ikke har den rette viden om 
it-hjælpemidler og at hjælpemid-
lerne derfor ikke bruges.

Er barnet ordblind, har det IKKE be-
hov for at være én blandt 27 andre, 
til trods for flere lærerressourcer. 
Eleven profiterer MEGET mere af at 
blive taget ud i nogle timer i små 
niveaudelte grupper hvor der i RO 
arbejdes intensivt.

Et par timer 
ordblindetræning.

Flere timer i 
dysleksiklassen.

Jeg ville ønske, mit barn kan selv 
vælge om hun har lyst til at blive 
i folkeskolen eller tage på en ord-
blindefterskole, men det er ikke 
muligt på nuværende tidspunkt… Vi 
har de sødeste lærere, som gerne 
vil tage hensyn til vores barn, men 
de kommer til kort, fordi de ikke har 
styr på teknikken og ikke ved nok 
om ordblindhed.

Jeg tror ikke, at vores søn kan have 
gavn af inkludering i folkeskolen, 
men ville få troen tilbage på sig 
selv, hvis han blev overflyttet til en 
ordblindeskole eller ordblindeklas-
se, så han kom blandt ligesindede, 
som ikke tror man er dum når man 
ikke kan læse.

47%	  

36%	  

14%	  

2%	   1%	  

Har	  inklusion	  betydet	  bedre	  undervisning	  for	  dit	  barn	  
med	  ordblindhed?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	   Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Mange lærere mangler faglig viden 
om dysleksi og læsepædagogiske 
redskaber til at løse opgaven.

32%	  

28%	  

21%	  

10%	  

9%	  

Kan	  inklusion	  bidrage	  7l	  bedre	  undervisning	  af	  dit	  barn	  
med	  ordblindhed?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	   Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

En-to timers dagligt med en 
professionel ordblindelærer 
ville have været guld værd.

Kompetente speciallærere 
og ikke bare dansklæreren, 
som ikke kan håndtere IT eller 
ordblindeundervisning.

… at han får den støtte og vejled-
ning fra lærere der ved hvordan 
han skal bruge sine hjælpemidler, 
så de kan lære ham det.

➤

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  
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Det mener Ordblinde foreningen om inklusion i folkeskolen

Disse og mange flere udsagn om 
manglende kompetencer understre-
ger undersøgelsens resultat: 89 % 
af forældre til børn med ordblind-
hed svarer »Nej« til spørgsmålet: 
»Mener du, at lærerne har de rette 
kompetencer til at undervise børn 
med ordblindhed?«

Mener du, at lærerne har de rette 
kompetencer til at undervise børn 
med ordblindhed?

Ud over, at der på folkeskolerne 
i Danmark mangler viden om 
dysleksi, hjælpemidler og under-
visningsmetoder, mangler skolerne 
ressourcer til, at de kompetencer 
der er på skolen, kommer elever 
med ordblindhed til gode.

Mange forældre oplever altså slet 
ikke at få den støtte, de it-hjæl-
pemidler og de støttetimer de har 
behov for. Grafen til spørgsmålet 
»Har jeres skole ressourcer nok til 
at arbejde med ordblindhed i dag-
ligdagen« besvares lig dette udpluk 
af undersøgelsens kommentarer, 
med 85 % af besvarelserne er et 
»Nej«.

Har jeres skole ressourcer nok 
til at arbejde med ordblindhed i 
dagligdagen?

Som kommentarerne og grafen 
viser, er der overvejende enighed 
om, at de fysiske rammer, som fx 
muligheden for at benytte sig af sit 
hjælpemiddel, ikke er i orden.

Er de fysiske rammer for inklusion 
i orden?

Gavner inklusion  
barnets trivsel?
Er kompetencer, fysiske ram-
mer og ressourcer ikke i orden, 
kan det være med til, at en elev 
ikke er glad for at gå i skole. 23 
% af de berørte forældre me-
ner, at inklusion har skabt bedre 
sociale relationer og 20 % mener, 
at inklusion har været med til at 
gøre deres barn gladere. En hel 
del mener ikke, at det socialt set 
gør en forskel, om deres barn går 
i den almindelige folkeskole eller 
i et specialtilbud. Og rigtig mange 
mener faktisk, at inklusion i fol-
keskolen ikke har gjort deres barn 
gladere eller givet barnet bedre 
sociale relationer.

At romaner klassen skal 
læse også er tilgængelig 
i elektronisk form.

54%	  35%	  

9%	  

2%	  

Mener	  du,	  at	  lærerne	  har	  de	  re4e	  kompetencer	  :l	  at	  
undervise	  børn	  med	  ordblindhed?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	  

59%	  
26%	  

4%	  
11%	  

Har	  jeres	  skole	  ressourcer	  nok	  5l	  at	  arbejde	  med	  
ordblindhed	  i	  dagligdagen?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	  

Vi har fået udleveret VAKS mate-
riale, men skal selv varetage un-
dervisningen hjemme, da der ikke 
er ressourcer til det på skolen.

At de folk der bliver brugt i 
støttetimerne, ikke bruges 
for meget til vikar.

Flere ressourcer til 
skolerne, primært til 
støttetimer.

At de fik en computer 
stillet til rådighed.

Klasselokaler der 
tager forbehold for 
it-rygsæk-eleverne, 
stik, printer osv.

It hjælpemidler skal være til rådig-
hed. Computeren skal være hurtig, 
således at eleven føler det som et 
godt og nemt hjælpemiddel.

27%	  

41%	  

15%	  

13%	  

4%	  

Er	  de	  fysiske	  rammer	  for	  inklusion	  i	  orden?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	   Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Der mangler en indsats ift. at løfte 
børnenes selvværd – de har typisk 
oplevet faglige nederlag, før ord-
blindhed blev diagnosticeret, som 
er gået ud over deres sociale rela-
tioner. Vi oplevede nogle gevaldige 
sociale konflikter i specialundervis-
ningen, hvor lærerne desværre ikke 
virkede kompetente/uddannede til 
at løse dette …

Samtidig er vores speciallærer ikke 
helt klædt på til opgaven (mangler 
grundviden i programmerne som 
CD-ord og Nota) og kan derfor ikke 
oplære andre lærere og os forældre.

… vejledning til brug 
af it-hjælpemidler og 
opdateringer.

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  
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Det mener Ordblinde foreningen om inklusion i folkeskolen

Har inklusion givet dit barn bedre 
sociale relationer?

Har inklusion i folkeskolen været 
med til at gøre dit barn gladere?

Ja tak, til et service-
eftersyn og opråb til,  
at regeringen tager 
ansvar
Som nævnt tidligere i artiklen, er 
elevens ret til støtte ikke ændret. 
Jf. § 5 stk. 5 i Folkeskoleloven. 
Selvfølgelig findes der også gode 
historier om vellykket inklusion af 
elever med ordblindhed. Men som 
undersøgelsen viser, modtager en 
del af vores medlemmer ikke den 
støtte, de har behov for og trives 
derfor ikke i folkeskolen.

Vores nye undervisningsmi-
nister Ellen Trane Nørby vil 
foretage et »serviceeftersyn« 
på folkeskolerne og undersøge, 
om pengene reelt fulgte med, da 

Inklusionsloven i april 2012 blev 
vedtaget. Ordblindeforeningen er 
meget positiv over denne opmærk-
somhed på inklusion i folkeskolen 
og vi håber, at der også vil blive ta-
get ansvar, så vi får en lovgivning, 
som er tilpasset elevernes behov. 
Vi savner, en garanti for, at der på 
skolerne er lærere med kompeten-
cer fx. pædagogisk diplomuddan-
nelse med fokus på dysleksi og at 
der er ressourcer og rammer til, at 
den almindelige skole kan rumme 
elever med ordblindhed. Om en 
elev så har behov for støtte i mere 
eller mindre end 9 timer, skal vi 
have tilbud, som gør det muligt, at 
hver eneste elev når sit bedste.

Spørgeskemaundersøgelsen er ud-
arbejdet i samarbejde med Nanna 
Sofie Andersen, studerende ved 
SDU – Syddansk Universitet og 
Jens Martinus Pedersen, ekstern 
lektor ved Institut for Marketing 
& Management, SDU – Syddansk 
Universitet.
Spørgeskemaundersøgelsens 
resultater kan findes på Ordblin-
deforeningens hjemmeside. ■

13%	  

17%	  

47%	  

11%	  

12%	  

Har	  inklusion	  givet	  dit	  barn	  bedre	  sociale	  rela9oner?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	   Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

25%	  

22%	  33%	  

10%	  

10%	  

Har	  inklusion	  i	  folkeskolen	  været	  med	  9l	  at	  gøre	  dit	  barn	  
gladere?	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	   Nej,	  langt	  fra	   Hverken/eller	   Ja,	  i	  høj	  grad	   Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
·  Få skoleglæden  

tilbage!
På Sdr. Feldings 

Efterskole kommer 

skoleglæden tilbage!

Josefine, Freja og Frederikke:

Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding 
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

Nej,	  meget	  langt	  fra	  

Nej,	  langt	  fra	  

Hverken/eller	  

Ja,	  i	  høj	  grad	  

Ja,	  i	  meget	  høj	  grad	  

✔
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Gratis Ungelejr 2015

Gratis Ungelejr 2015

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar til ungdomsuddannelse  -  særligt brobyg-
ningsforløb til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport (+svømning) 

Efter sidste års succes inviterer 
vi også i år til gratis ungelejr for 
unge medlemmer af Ordblinde-
foreningen i alderen 18-25 år. I år 
inviterer vi også unge fra vores 
nordiske venskabsforeninger i 
Norge, Sverige, Finland og Island. 
Ungelejeren vil have fokus på at 
dele erfaringer om det at være 
ordblind og hyggeligt socialt 
samvær. 

Tidspunkt: Fredag d. 6. november 
kl. 17 – søndag d. 8. november kl 
15.30.

Sted: København, Danhostel 
Copenhagen City, H.C. Andersens 
Boulevard 50, 1553 København 

Pris: Vi dækker kost og logi. Husk 
lommepenge og 
penge til transport.

Tilmelding: For til-
melding har vi brug 
for navn, adresse, 
e-mail- adresse, 
telefonnummer og 
alder. Giv gerne 
besked hvis der skal 
tages hensyn til fx 
allergi.

Tilmelding efter først til mølle og 
senest d. 11. oktober. 
Ring på 36 75 10 88 eller skriv til 
kontor@ordblind.org

Vi glæder os til at møde jer. ■
Med venlig hilsen

Julie og Maj
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En personlig fortælling 

En personlig fortælling 
Af Jeanette Poulsen, 

Jeg læser lige nu en master i 

Sports Psykologi i Liverpool. Jeg 

faldt over en TED talk omkring 

dysleksi og skrev efterfølgende 

vedhæftet artikel.

Da jeg selv har haft brug for at 

høre andres historie omkring 

at håndtere deres ordblindhed, 

tænke jeg, at jeg gerne ville 

dele min med andre som mulig-

vis kunne få gavn af den ...

En projekter kaster omkring 500 
ord op på lærredet, hvor hvert 
eneste ord står klart og tydeligt 
for mig, mens lyden af min egen 
stemme fylder mit hoved, da jeg 
inde i mig selv siger ordene højt. 
Mine øjne glider hen over teksten, 
for ordene som fylder mit hoved 
stemmer godt nok overens med 
dem på lærredet, men mine øjne 
glider for hurtigt, da det blot er 
enkeltstående ord som giver gen-
klang i mit hoved. Jeg gør alt for 
skabe mening og sammenhæng og 
det lykkedes også til en vis grad. 
Men på grund af frygten for, at jeg 
ikke når at læse alle ordene inden 
teksten forsvinder, lader jeg mine 
øjne køre videre. Mine håndfla-
der bliver klamme og jeg får det 
varmt. Tiden er gået. Jeg nåede at 
læse alle ordene højt for mig selv, 
men det går op for mig, at jeg intet 
kan huske fra de sidste syv linjer. 
Mit hjerte banker lidt hurtigere end 
normalt, da vi i par skal diskutere 
teksten. Jeg skynder mig at snakke 
om noget af det, som stod i begyn-
delsen af teksten; dér nåede jeg at 
skabe sammenhæng …

Sådan har det været siden jeg 
lærte at læse. Jeg har altid læst 
langsommere end andre, men sta-
dig hurtigt nok til at ingen lagde 
mærke til det i folkeskolen når vi 
skulle læse højt. Da jeg ikke ville 
skille mig ud, lærte jeg at gen-
kende ordene, så jeg uden store 
problemer, kunne læse en tekst 
højt. Mit problem var dog, at jeg 
blot læste ordene op, men ikke fik 
skabt meningen. For mig er det 
to processer. Det her er blot en af 
de strategier jeg har lært mig selv, 
for at overkomme min følelse af at 
være dårligere til ord og bogstaver 
end de andre – nok fordi jeg var 
bange for at føle mig anderledes 
og dårlig. Mine strategier virkede. 
Ikke mange lagde mærke til at jeg 
læste langsommere og jeg glemte 
det faktisk selv. Meget hurtigt var 
det ikke kun bevidste strategier, 
men bare min oplevelse, – det var 
jo sådan det var. 

Jeg kom fint igennem både fol-
keskole og gymnasiet, men min 
forståelse af mig selv var dog, at 
jeg ikke var ret god til hverken 
at læse og skrive, og det har altid 
gjort mig flov, og det er nok også 
derfor at jeg har gjort alt for at 
skjule det. Mit billede af mig selv 
var, at jeg var dårligere end de 
andre. Og jeg kategoriserede mig 
selv som »dummere« eller mindre 
klog end mine klassekammerater, 
fordi det tog mig længere tid at 
læse og forstå. 

Som sagt var det nu engang 
sådan min verden så ud, jeg læste 
jo i det tempo jeg nu gjorde. Men 
en dag på andet år af min universi-
tetsuddannelse fortalte jeg en nær 
ven om mit problem og han fore-
slog, at jeg fik foretaget en dysleksi 
test, så jeg kunne få den rette støt-
te. I slutningen af mit andet år på 
universitetet bliver det konstateret 

at jeg er ordblind. Det var svært for 
mig at forstå og være i, da jeg ikke 
så mig selv som ordblind. 

Bogstaverne flyver ikke rundt 
på papiret når jeg læser og min 
følelse af at være dårligere og en 
smule dummere blev markant 
stærkere, da jeg følte jeg plud-
selig var sat i bås som ordblind. 
Ingen vidste rigtig noget om det, 
og de som gjorde, vidste at jeg var 
ligeglad med at jeg var ordblind, – 
men det gjorde ikke min følelse af 
at være dårlig og dum mindre. 

Jeg besluttede mig dog for, det 
ikke skulle være en begrænsning 
for mig, så jeg valgte alligevel at 
flytte til England for at læse min 
master. Jeg vidste at det ville blive 
en mundfuld for mig, og jeg har 
mødt mange udfordringer det 
sidste årstid, men jeg er også ved 
at indse at jeg måske slet ikke er 
dummere end alle de andre. Jeg er 
bare mig, med de udfordringer jeg 
nu har og det er okay … Så må jeg 
jo arbejde med det, i stedet for at 
ønske at tingene var anderledes, 
for det er nu sådan her det er. 

Følgende video har været med 
til at give mig en bedre forståelse 
af hvad dysleksi er og jeg håber at 
den kan hjælpe andre:

http://ed.ted.com/lessons/what-
is-dyslexia-kelli-sandman-hurley ■
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En stor hjælp fra det svenske kongehus til Dysleksien / En rose

For normaltbegavede unge med 
skrive og læsevanskeligheder. 

Vi tilbyder:
- Et godt fællesskab
- Nye, spændende liniefag
- Mulighed for afgangsprøve
- Meritgivende brobygning
- Flotte faglokaler
- ...og meget, meget mere!

Åbenråvej 14, 6270 Tønder 
7472 4433, 

ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17

eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”
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Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

Af Tom West, ordblindeforeningen

Den svenske konge Carl Gustaf 
gav dysleksien en stor hjælp, ved 
den svenske prins Carl Philips 
giftermål med Sofia Hellqvist. 
Kongen roste sin søn i sin tale for 
at være ærlig omkring sit handi-
cap, med at læse og skrive.

Et handicap han deler med sin 
søster Kronprinsesse Viktoria.

Kongen var stolt over Carl Phi-
lips mod med at forklare sit pro-
blem. Kong Carl Gustaf selv har i 
mange år været præget af mange 
misforståelser fra sit folk. Hans 
tilbageholdenhed og til tider usikre 
fremtoning, skyldes meget hans 
dysleksi. Det har dog hjulpet på en 
større forståelse, efter den åbenhed 

kongen har vist overfor sit pro-
blem. Alle husker nok da han i en 
klippevæg skulle skrive sit navn, 
og kom til at stave det forkert. 

Nu vil jeg håbe at denne åben-
hed over for problemet at kunne 
læse og skrive vil gavne Dyslek-
siforeningen i Sverige og mit håb 
går endog så langt som til at det 
hjælper til en større forståelse for 
problemet i Danmark.

Det norske kongehus har jo i 
rigtig mange år støttet op omkring 
det norske Dysleksiforening på 
grund af kongehuset meget nære 
kendskab til dysleksien.

I Danmark har vi jo den glæde 
at have H.K.H. kronprinsen, som 
protektor for den danske Ordblin-
de/Dysleksiforening ■

En stor hjælp fra 
det svenske konge-
hus til Dysleksien

En rose
Vi er en familie i Hinnerup, som ønsker at »give en rose« til 
tidl. forstander ved Gylling Efterskole og nu leder af Kompe-
tencecenter for Ordblindhed, Bent Jacobsen. Han har været 
særdeles motiverende, hårdtarbejdende og opsøgende ift. men-
nesker og problemer relateret til ordblindhed. Han er altid tyde-
lig, handlekraftig, venlig og ambitiøs i sit arbejde og personlige 
fremtoning, det har haft stor positiv betydning 
for vores familie med ordblind søn, men også 
for tusinde af andre i samme situation, og 
for vores samfund med stadig større fokus på 
kompensation for dysleksi. Han er et sjældent 
utrætteligt menneske, han skal have en rose! ;-)
 
 Mvh.
Familien Bjerre Andersen, Hinnerup
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Prins Carl Philip vil stoppe mobning

Vi er en efterskole for normaltbega-
vede unge med læse- eller stavevan-
skeligheder. Vi optager 70 elever og 
de er fordelt på 6 bo-områder.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
·  5 niveauer i dansk, engelsk og 

matematik-to-lærerordning i de 
obligatoriske fag

· Masser af bevægelse og sund mad
· 3 vejledere
· 10. årgang med brobygning
· Spændende og afvekslende valgfag
· Lejrskoler

Ærtebjergvej 71, Tjæreby
4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152 

forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk

 

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

Tlf.: 5814 1152  Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 

  
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 matematik 

-to-lærerordning i de obligatoriske fag 

-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  

 

 

 

 

Efterskole for 
elever med 
læse- og stave-
vanskeligheder
•  Mange dansk timer
•  Håndværk, praktiske og 

kreative fag
•  Læse- og skrivestøttende IT
•  Oplevelser og udfordringer
•  Tryghed, venskab og nye 

kammerater
•  Modning og udvikling
•  Erhvervs- og uddannelses-

afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk

Prins Carl Philip  
vil stoppe mobning

Af Lene Skriver Bak, Billed-bladet

Prins Carl Philip er selv 
ordblind og vil nu hjælpe 
andre i samme situation 
mod at blive mobbet. 
Prins Carl Philip kæmper selv med 
ordblindhed og har derfor taget 
initiativ til et seminar om netop 
ordblindhed i Stockholm, som 
skal handle om at vove at tale om 
dysleksi, som ordblindhed hedder, 
og om at finde nye veje til at hjælpe 
dem, der lider af ordblindhed.

– Fokus på dysleksi er ikke bare 
vigtigt for mig, men også for de 
hundredetusindvis af svenskere, 
der lider af dysleksi, sagde prins 
Carl Philip, skriver den svenske 
avis Expressen.

Prins Carl Philip har  
prøvet det på egen krop
Ligesom sin far, kong Carl Gustav, 
og storesøster kronprinsesse Vic-
toria kæmper prins Carl Philip selv 
med ord og bogstaver.

Og derfor kender han til den 
daglige kamp. Derfor er fokusset 
ikke kun vigtigt for ham, under-
streger prins Carl Philip:

– Det er vigtigt for de elever, 
som hver dag kæmper med bog-
staver og tal, som danser rundt i 
skolebøgerne. For dem, der bli-
ver gjort til grin, når de begår fejl 
og for dem, der kæmper meget 

hårdere end deres kammerater for 
at opnår samme resultat i skolen. 
Jeg ved, hvordan det er. Jeg var en 
af dem, sagde prins Carl Philip, da 
han åbnede seminaret.

Prins Carl Philip  
siger stop
Det er netop skoleeleverne, prins 
Carl Philip vil have taget hånd om. 
Det skal være slut med at blive 
mobbet, fordi man har svært ved at 
stave og læse.

– Intet gør mig mere ked af det, 
end når nogen udpeges som dum 
på grund af deres dysleksi. Jeg ved, 
hvordan det føles. At blive krænket 
gør desuden, at man bliver mere 
usikker. Det forværrer dysleksien 
og det bliver en negativ spiral. Der-
for sætter jeg nu foden ned offent-
ligt. Jeg gør det for mig selv, men 
også for de andre, der har dysleksi. 
Sammen kan vi bryde den negative 
spiral, sagde prins Carl Philip.

Og alle skal tage et ansvar. 
Eksperterne, forældre, skolen, 
politikere, myndighederne – men 
også kammeraterne, lod prins Carl 
Philip forstå:

– Vi skal have nultolerance for 
mobning og for elever med dys-
leksi, for desværre er dysleksi i dag 
en af årsagerne til mobning, og at 
nogen føler sig udenfor.  ■

 Foto: 
Pelle T. Nilsson
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Drømmer du om at få kørekort?

Drømmer du om  
at få kørekort? 
Så kontakt Specialkøreskolen under 
PTU, der har mange års erfaring 
i at undervise mennesker med 
særlige behov i at få et kørekort. 
Specialkøreskolen tilrettelægger så-
vel teoriundervisning som selve den 
praktiske kørsel, så alle kan deltage. 

Med ordblindhed kan det være 
en stor udfordring at tage kørekort. 
Det kan derfor være en fordel at 
tage kørekort i en køreskole, som 
kender til problemstillingerne og 
kan tilbyde undervisning, der til-
godeser behovene med f.eks. eks-
tra hjælp til teoriundervisningen. 

»Afhængig af elevernes bag-
grund tilpasser vi undervisnin-
gen. Teoriundervisningen er 

afvekslende og lærestyret og 
foregår på små hold. Eleven er 
velkommen til at følge holdet flere 
gange og har vedkommende brug 
for at fået dele gennemgået sær-
lig grundigt, er det muligt at købe 
enetimer efter behov,« siger Britt 
Jars, der er leder af Specialkøre-
skolen, og fortsætter:

»Vi er vant til at gentage ma-
nøvrerne i trafikken rigtig mange 
gange og på forskellige måder, 
ligesom vi er vant til, at det kan 
være nødvendigt at eleven tilegner 
sig teorien gennem den praktiske 
køreundervisning.«

Nogle elever får deres kørekort 
i løbet af få måneder og andre bru-
ger lidt længere tid på dette, men 
fælles for dem er, at kørekortet 
efterfølgende giver dem en stor fri-
hed såvel i forhold til arbejde som 
til privatliv.

»Det er ikke altid, at jeg har lige 
meget fysisk overskud, så det kan 
godt være svært at komme rundt 
og klare sig selv, men med en bil 
og eget kørekort har jeg fået en hel 

Kan hjælpe med alt det prak-
tiske i forbindelse med at få 
et kørekort, dvs. både med 
rådgivning omkring teori- og 
køreundervisning samt med, 
hvad du bør gøre, før du går i 
gang med at tage kørekort. 

Specialkøreskolen råder 
over almindelige skolevogne 
og skolevogne med mulighed 
for forskellige former for ind-
retning, hvis du tillige skulle 
have behov for dette.

Specialkøreskolen har 
afdelinger i Rødovre og Aar-
hus.

Læs mere om dine mulig-
heder på: http://www.ptu.dk/
koereskole-ordblind/

Har du spørgsmål, så kon-
takt endelig PTU på 36 73 90 
31 eller sjo@ptu.dk

Specialkøreskolen

anden frihed. Nu kan jeg besøge 
min kæreste og venner eller måske 
søge et arbejde, da jeg er blevet 
mere mobil,« lyder det glad fra 
Pernille Hansen, der har cerebral 
parese og som havde god gavn af 
muligheden for mange gentagelser.

Det tog Pernille fem måneder 
at få sit kørekort, og hun får her i 
sommer en Skoda Fabia, hvilket 
hun glæder sig utroligt meget til. ■
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EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens afgangsprøver 
(FSA), spændende valgfag, 

IT som en naturlig del af 
hverdagen og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

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

Af Mogens Schmidt,  
Netværkslokomotivet, Vejle

Fra august 2015 skal elever i Vejle 
Kommune, som er under mistanke 
om ordblindhed, testes ved hjælp 
af Undervisningsministeriets nye 
ordblindetest, ordblindetest.nu. 

Der har ikke tidligere eksisteret 
en tværgående national ordblinde-
test, og man har således manglet 
ensartet praksis for, hvordan man 
identificerer elever med ordblind-
hed. Det har bl.a. skabt vanskelig-
heder, når elever har skullet skifte 
fra skole til skole og fra skole til 
ungdomsuddannelse, fordi man 

ikke har brugt den samme praksis. 
Ligesom det for nogen har været 
en kamp at få anerkendt deres ord-
blindhed. Det rådes der nu bod på 
med ordblindetest.nu, der bidra-
ger til en mere sikker og ensartet 
identifikation af ordblindhed på 
tværs af kommunegrænser og ud-
dannelser.

Ordblindetesten er målrettet ele-
ver fra 3. klasse og hele vejen op 
gennem grundskolen til de videre-
gående uddannelser.

Selvom det således først er fra 
august ordblindetesten skal anven-
des, opfordrer Vejle Kommunes 
afdeling for Uddannelse & Læring 

til, at man allerede nu bruger te-
sten ikke mindst i forhold elever, 
der til august skal påbegynde en 
ungdomsuddannelse, da det kan 
lette deres adgang til få bevilliget 
f.eks. en it-rygsæk.

Det er Undervisningsministe-
riet, som i samarbejde med Social-
styrelsen, Center for Læseforsk-
ning på Københavns Universitet 
og Skoleforskningsprogrammet 
IUP ved Århus Universitet har 
udviklet den tværgående ordblin-
detest. ■

Vejle Kommune bruger den nye  
nationale ordblindetest fra august 2015 



22  Ordblindebladet 3 · 2015

Foreninger: For svært at klage over specialundervisning

Rådgivning af medlemmer
Af Erik K. Rasmussen 

Mange forældre ringer til Ordblindeforeningen for at få rådgivning og 
sekretariatet yder gerne denne rådgivning for vores medlemmer. Vi vil 
også gøre opmærksom på, at der findes en udmærket bog. Den 2. udgave 
af bogen »Ordblindhed« er skrevet af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge 
Andreasen og kan købes hos alle boghandlere. 

Socialstyrelsen har også udarbejdet en meget fin hjemmeside, webside, 
som hedder HTO. Her kan man finde svar på mange af de praktiske spørgs-
mål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed. ■

Foreninger: For svært at  
klage over specialundervisning
Af Rasmus Walther Jensen,  
Berlingske Nyhedsbureau 

Antallet af klager over 
specialundervisning 
er halveret på tre år. 
Siden 2011 har forældre 
skullet sende klagen til 
skolens leder i stedet for 
et klagenævn.

Færre forældre klager over den 
specialundervisning, som skole-
lederen på barnets skole tilbyder 
deres barn.

I 2010 endte 428 klager i Klage-
nævnet for Specialundervisning, 
og sidste år var antallet faldet til 
139. Det skriver Jyllands-Posten.

Faldet får dog hverken Lands-
foreningen Autisme eller ADHD-
foreningen til at hæve armene over 
hovedet. Tværtimod. Ifølge for-
eningerne er faldet et udtryk for, 
at det er blevet sværere at klage, 

og at forældrene ikke tør klage til 
skolelederen selv, som de har skul-
let siden 2011.

»Vi får mange henvendelser fra 
forældre, som enten ikke kender 
reglerne for at klage og ikke er 
blevet vejledt, eller som ikke tør 
gå imod skolelederen. Jeg forstår 
egentlig godt, at skolelederne ikke 
har lyst til at sende et barn på spe-
cialskole og dermed miste penge 
til skolen – det går jo ud over hele 
skolen. Det er reglerne, der er tå-
belige,« siger Heidi Thamestrup, 
formand for Landsforeningen 
Autisme, til Jyllands-Posten.

I ADHD-foreningen oplever for-
ældrene lignende problemer med 
klagesystemet. Direktør Camilla 
Lydiksen fortæller desuden, at 
mange forældre afholder sig fra at 
klage, fordi de bange for at miste 
den hjælp, deres barn får.

I tidligere årsrapporter har Kla-
genævnet for Specialundervisning 
skrevet, at faldet i antallet af klager 
kan skyldes de nye regler, som 
trådte i kraft i 2011.

Både formanden for landets 
skoleledere, Claus Hjortdal, og 
tidligere undervisningsminister 
Christine Antorini (S) mener, at 
faldet kan ses som et udtryk for en 
bedre dialog mellem skolelederne 
og forældrene.

De udelukker dog ikke, at det 
også kan skyldes, at forældrene 
opgiver at klage. Christine Anto-
rini oplyser til Jyllands-Posten, at 
Klagenævnet for Specialundervis-
ning er gået i dialog med KL og 
Skolelederforeningen om, hvad der 
er baggrunden for faldet. ■
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Fingernemt – nyt multisensorisk læse-stavemateriale

Fingernemt – nyt multisensorisk  
læse-stavemateriale til elever i  
risiko for at udvikle ordblindhed
Nyt multisensorisk læse-stavemateriale bibringer elever i risiko for ordblindhed 
et stærkt fonologisk fundament. Materialets særlige tappeteknik gør læsningen 
og stavningen mere overskuelig, idet den dels hjælper eleverne med at fastholde 
ords bogstavlyde og stavelser i arbejdshukommelsen, dels giver eleverne en taktil/
kinæstetisk fornemmelse for, hvad der sker, når bogstavlyde sættes sammen. 

Af Thomas Mose, Mikael Højbjerg 
og Helga Conradsen, forfattere til 
»Fingernemt«

Skolestarten og dermed også læse-
indlæringen er for de fleste børns 
vedkommende forbundet med stor 
glæde. At få bogstavernes lyde til 
at smelte sammen til ord og sæt-
ninger er således med til at åbne en 
helt ny verden for barnet: Barnet 
får adgang til skriftsproglig viden 
og fortællinger. 

Det er dog desværre ikke alle 
børn, der oplever samme glæde og 
spænding ved mødet med skrift-
sproget. Nogle børn har svært ved 
at få lydene til at smelte sammen 
til ord eller udfordringer med ar-
bejdshukommelsen, og dette kan 
være de første tegn på ordblinde-
vanskeligheder.

Tidlig identifikation  
er vigtig – men det er 
handling også
Ofte kan vanskeligheder med at 
lære at læse nemlig spottes ret 

tidligt. Det har vi bare ikke haft så 
stort et fokus på endnu i Danmark 
– i hvert fald ikke på det mere 
formaliserede plan.

1. februar i år kom den første 
nationale ordblindetest, som kan 
tages fra 3. klasse og helt frem til 
de videregående uddannelser, og 
der er yderligere nye tests på vej til 
indskolingen. Det bliver formentlig 
dynamiske tests, der har til formål 
allerede fra 0. klasse at identificere 
de børn, som er i risiko for at ud-
vikle ordblindhed. 

Lige så vigtigt det er at identifi-
cere et barn i læsevanskeligheder, 
lige så afgørende er det at sætte 
ind med den rette indsats så tidligt 
som muligt. Dels er det vigtigt at 
afhjælpe læse-skrivevanskelig-
hederne, så barnet ikke sakker 
alvorligt bagud fagligt, dels er det 
vigtigt at undgå nederlagsoplevel-
ser, som i værste fald kan følge 
barnet resten af livet. 

Læse-stavematerialet 
»Fingernemt« 
Med Fingernemt har vi ønsket 
at udvikle et læse-stavemateri-
ale, der imødekommer barnets 
vanskeligheder og støtter dets 
læse-staveudvikling på en ny 
måde. Tappeteknikken og det 
fonologiske fundament, som 
barnet får gennem arbejdet med 

Fingernemt-materialet, kan være 
med til at mindske risikoen for at 
udvikle store læsevanskeligheder. 

Herudover har vi ønsket at 
udvikle et materiale, der anviser, 
hvordan tappeteknikken og andre 
relevante strategier kan understøtte 
barnets brug af kompenserende it-
hjælpemidler. 

Systematisering, over-
indlæring, direkte un-
dervisning samt succes i 
læringsprocessen
»Fingernemt« bygger på veldo-
kumenteret viden om, hvordan 
man kan nedsætte risikoen for, 
at børn i indskolingen udvikler 
ordblindhed. 

Det handler først og fremmest 
om, at undervisningen koncentre-
rer sig om, at børnene får udviklet 
deres fonologiske opmærksomhed 
og deres funktionelle bogstavkend-
skab, samt at de undervises grun-
digt i udnyttelsen af skriftsprogets 
basale lydprincip. 

Centrale elementer i Finger-
nemt-materialet er systematisering 
og gentagelse/overindlæring. 

Systematikken kommer først og 
fremmest til udtryk ved, at materi-
alet er opbygget efter en rolig pro-
gression, hvor ordene i et passende 
tempo bliver sværere og hele tiden 
følger det samme læringsmønster. ➤
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Overindlæringen 
kommer til udtryk 
ved, at eleverne ar-
bejder indgående med 
hver bogstavlyd. Hver 
øvelse bygger på de 
foregående øvelser, og 
de indlærte bogstavly-
de repeteres gennem 
hele materialet. 

Direkte undervis-
ning er desuden et 
nøgleord i arbejdet 
med »Fingernemt«. 
Direkte undervisning betyder, at 
intet i undervisningen må være 
underforstået eller usagt. Eleverne 
må altså ikke overlades til selv at 
opdage sammenhængen. 

Endelig er succes i læringspro-
cessen vigtigt for alle børn. Gen-
nem den systematiske træning og 
rolige progression oplever barnet, 

at det kan lære bogstavernes lyde, 
og at det kan lære at sætte dem 
sammen til en sammenhængende 
lydstreng.

Multisensorisk 
undervisning
»Fingernemt« bygger endvidere 
på den multisensoriske under-
visningsmetode, som ligeledes er 

stærkt forsknings-
mæssigt understøt-
tet. Multisensorisk 
undervisning er 
betegnelsen for 
undervisning, der 
inddrager så mange 
indlæringskanaler/
sansemodaliteter 
(se, høre, føle og 
gøre) som muligt 
samtidig. Det sær-
lige ved materialet 
»Fingernemt« er, at 

næsten samtlige opgaver inddrager 
de nævnte indlæringskanaler på 
samme tid. Det vil sige, at barnet 
både ser, hører, føler og gør de ord, 
der trænes i hæfterne – understøt-
tet af materialets særlige tappetek-
nik, også kaldet fingerstavning. 

Tappeteknikken 
Anvendelsen af tappeteknikken er 
det bærende princip i materialet 
»Fingernemt«. Teknikken går ud 
på, at hver finger repræsenterer 
en bogstavlyd. Tag fx ordet is. 
Ordet består af bogstavlydene /i/ 
og /s/. Pegefingeren repræsenterer 
bogstavlyden /i/, og langefingeren 
repræsenterer bogstavlyden /s. 
Disse fingre trykkes skiftevis mod 
tommelfingeren, samtidig med at 
bogstavlydene udtales. Til sidst 
føres de anvendte fingre sammen 
mod tommelfingeren, og ordet 
udtales. 

Se tappeteknikken illustreret 
herunder: Venstre hånd er tap-
pehånd. Tommelfingeren bruges 
til at tappe på, og de øvrige fingre 
repræsenterer hver én lyd:

i    s    -> is

Barnet tapper sin pegefinger ned 
på tommelfingeren og siger bogs-
tavlyden for i. Langemand tapper 

Materialet »Fingernemt« er udgivet på Special-pædagogisk for-
lag. Bag materialet står Helga Conradsen, som er læsekonsulent 
ved PPR, Aabenraa Kommune, samt Mikael Højbjerg og Thomas 
Mose, der er ordblindelærere på VUC Vest/Ordblindetræning.dk

Fingernemt består af fire dele, tre engangshæfter og en Bog til lærer 
og elev med en it-del: 
•  Hæfte 1 – BogstavPræsentation: Finn Fingernem lærer bogstaver 

og hvordan han kan tappe lydene til ord. Hæftet kan også bruges 
som grundmateriale for bogstavpræsentationen i 0. klasse. 

•  Hæfte 2 – BogstavRepetition: Finn Fingernem repeterer bogsta-
ver og lærer at tappe og lydere flere lydrette ord.

•  Hæfte 3 – Flere fingernemme øvelser: Finn Fingernem tapper 
flere lydrette ord, tostavelsesord og ord med konsonantklynger

•  Hæfte 4 – Tappeteknikken kobles til it-hjælpens skrivestøtte og 
skriveproces: Finn Fingernem skriver på pc og iPad. 

Pris: 5 hæfter koster 100 kr. Bogen til lærer og elev koster 28 kr.
På hjemmesiden www.spf-herning.dk – søg Fingernemt – ligger 
følgende sider til gratis download:

•  Sider til før- og efterevaluering, fx et Fingernemt Bogstavtjek 
•  En side til elevens læringsmål
• Et illustreret alfabet
• Supplerende opgavesider
• Info-folder til lærer
• Info-folder til forældre
Derudover en videopræsentation af tappeteknikken.

Fakta
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bogstavlyden for s. Til sidst samler 
barnet de to lyde til ordet is. 

Se også teknikken illustreret i 
filminstruktionen på:  
www.spf-herning.dk – søg Finger-
nemt

Erfaringer med undervis-
ningen i Fingernemt
Vores erfaringer med undervisning 
i »Fingernemt« er, at barnet får et 
solidt fonologisk fundament, og 
at det relativt hurtigt lærer at læse 
og stave lydret. Herudover er det 
vores erfaring, at materialets tap-
peteknik støtter barnet i at fast-
holde ords bogstavlyde og stavelser 
i arbejdshukommelsen, ligesom 
teknikken giver barnet en taktil/
kinæstetisk fornemmelse for, hvad 
der sker, når bogstavlyde smelter 
sammen til en sammenhængende 
lydstreng. 

Endvidere oplever vi, at bar-
net bliver bedre til at anvende og 
udnytte it-hjælpens skrivestøtte. 
Dette fordi barnet har fået et 
stærkt fonologisk fundament, og 
fordi tappeteknikken hjælper bar-
net med at fastholde bogstavlydene 
i den rigtige rækkefølge. ■

En skøn bemærkning fra kolonien sidste år:
Efter et foredrag med Kristian Svendsen, hvor vi bl.a. 
hørte om, hvordan man kan tale til sin mobil, så der 
bliver skrevet en tekst, som man derefter kan sende 
som en sms. Det er jo rigtigt smart.
Da jeg bagefter var ude og få mig en smøg, kom der 
en dreng på 8-9 år over til mig og han fortalte stolt at 
han nu havde fået det program på sin mobil. Drengen 
siger stolt til sin mobil »Jeg er på ordblindekolonien 
og det er skægt«, og stolt viste han mig beskeden på 
sin mobil.
Har du også sådan et program på din mobil? Spørger 
han mig om. »Nej«, siger jeg så. »Må jeg se din mo-
bil« spørger han. Jeg viser så min mobil til ham og han 
siger: »Den mobil har min farmor også«. »Nå«, siger 
jeg så og griner, for jeg er farmor, men min mobil er 
min 2 år gamle mobil.

Hvad børnene kan 
finde på at sige ...

En dag skulle min søn og jeg hente mit barnebarn 
Jakob, som går i første klasse, fra skolen. Da vi kom, 
stod der en masse børn og talte sammen, pludselig 
siger Jakob stolt: »Det er min farmor, og hun læser 
med sine ører«, jeg havde fortalt, at jeg hører lydbø-
ger fordi jeg ikke er så god til at læse, så jeg brugte 
ørerne.

En dag da jeg var sammen med Jakob på 7 år, spurgte han på engelsk: »Hvordan går 
det farmor? Jeg svarede: »Det går godt« ligeledes på engelsk. Jakob gloede længe 
på mig og sagde: »Gud farmor har du også haft engelsk i skolen? Det troede jeg ikke 
man havde dengang du gik i skole«. Ak ja, hvor gammel tror han lige man er.
»Farmor, hvad var dit ynglingsfag da du gik i skole?« spørger han så. »Frikvarter og 
matematik« svarer jeg. »Det er også mine« sagde han. Jeg spørger ham så, hvad han 
vil være når han bliver stor »Matematikprofessor« svarede han. Og jeg som troede, 
at alle drenge vil være brandmand, politimand eller fodboldspiller.
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Den gode historie

Af Pia Dan, Kastrupgårdsskolen 

Vi hører og læser tit om ting, som 
ikke lykkes, om kommuner og 
skoler, som ikke formår at tilgo-
dese de svageste elever, elever med 
særlige behov. Vi glemmer, at der 
også findes gode historier.

På Kastrupgårdsskolen, i Tårnby 
kommune, har vi gennem en år-
række udviklet vores anden spe-
cialpædagogiske bistand, 
så alle børn tilgodeses og 
undervises med henblik 
på at blive så dygtige 
som muligt. For at spotte 
og tilgodese elever med 
særlige behov, herun-
der ordblinde elever, har 
det været vigtigt for os 
at forebygge, uddanne 
lærerne og have kompen-
serende materialer som 
computere, skannere og 
evt. ipads .

Ud fra de timer, som 
kommunen tildeler skolen 
til anden special pædago-
gisk bistand, fordeler vi 
ressourcerne på følgende 
måde:
•  AKT-timer for 0.-9. klasse
•  Familieklassetimer – hovedsage-

lig for 0.-3 .klasse
•  Ressourcelærertimer for 0.-4. 

klasse
•  Ressourceklassetimer for 5.-9. 

klasse (dansk, matematik og 
engelsk)

Ud over ovenstående tilgodeser, 
forebygger og tilrettelægger skolen 
også:
•  Fastlagte timer i 0. klasse af læ-

seve jleder og matematikvejleder
•  Mini-læseløft for udvalgte elever 

i slutningen af 0. klasse vare-
taget af 0. klasselærerne under 
vejledning af læsevejlederen.

•  Læseugler, en lektion hver dag 
i 20 uger på tværs af 1. klas-
serne, hvor eleverne holddeles i 
op til 6 hold, som undervises af 
førsteklasselærerne, en 2-sprog-
lærer, en læsevejleder og en 
ressourcelærer.

•  Læseløft til udvalgte elever i 1. 
klasse i op til 20 uger fra januar 
og frem – eleverne undervises af 
en uddannet læseløftlærer.

Når en elev, på trods af ovenstå-
ende tilbud, stadig har problemer 
med langsom og upræcis omsæt-
ning af bogstaver og bogstavføl-
ger til sproglyde og scorer lavt i 
DVO- testen, i starten af 3. klasse, 
foretages en individuel test med 
efterfølgende kursus i materialet 
VAKS, et materiale lavet spe-
cielt til ordblinde elever. Eleven 
testes igen efter endt kursus, og 
der arbejdes nu mere intens med 
computeren som kompenserende 
værktøj. Ligger eleven i gruppen – 
dyslektiske vanskeligheder- tilmel-
des denne Nota/El7 og trænes i at 
downloade bøger, bruge oplæsning 
og stavehjælp.

Scorer samme elev lavt i af-
kodning, i den Nationale test i 4. 
klasse, tilbydes han/hun at få taget 
den Digitale ordblindetest – dette 
med henblik på fortsat at tilgodese 
eleven i ressourceklasseregi, med 
korte målrettede kurser og med-
henblik på støtte i forbindelse med 
en eventuel videregående uddan-
nelse. 

Der udarbejdes en SMTTE- og 
handleplan på eleven, 
så eleven kan følges 
tæt resten af skoleti-
den. Eleven tildeles 
en computer til brug 
i klassen og hjemme, 
hvis han/hun ikke har 
en hjemme ellers et 
USB-stik, som let kan 
transporteres frem og 
tilbage.

Vores største ud-
fordring lige nu er 
velfungerende compu-
tere, I pads og adgang 
til veldokumenterede 
gode programmer til 
ordblinde elever . Vi 
skal arbejde i Google 
drev og her benytte 

app writer, som ikke har de samme 
gode funktioner som cd-ord f.eks. 
har. Lærerne mangler fortsat støtte 
og vejledning i, hvordan de tilgo-
deser den ordblinde elev sammen 
med 25 andre elever samt støtte og 
vejledning i at inddrage compute-
ren i undervisningen.

Kommunen har i mange år haft 
ordblindeklasser på en anden kom-
muneskole, hvor ordblinde ele-
ver har kunnet visiteres til fra 6. 
klasse. Der er nu nogle nye tiltag 
på vej, og dem glæder vi os til.

Jeg synes, vi er godt på vej, men 
når det så er sagt, er der stadig me-
get, vi kan blive bedre til. ■

Den gode historie
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Oplevelser med skolerne  
i Tårnby kommune
Birte Jensen, kredsformand for stor-
københavn, Ordblindeforeningen 

Jeg fik god hjælp, da jeg gik i 
folkeskolen i Tårnby fra 1968 til 
1978. Jeg havde store vanskelig-
heder med læsning og skrivning, 
derfor fik jeg hjælp. Men da mine 
2 børn gik i skolen i 1994 fik de 
ingen hjælp. Skolesystemet havde 
afskaffet hjælpen og jeg måtte 
sende dem til en privat skole.

De seneste år har jeg været råd-
giver for medlemmer af Ordblin-
deforeningen i kreds København. 
Jeg har hjulpet mange forældre og 
deres børn med ordblindhed til en 
bedre undervisning på skolen. 

På en skole i Tårnby kommune 
fik jeg for år tilbage forevist en 
ordblindetest fra VUC. Det var 
en test som bruges til voksne. Der 
findes en del tests for folkeskolen 

bl.a. en test kaldet DVO-testen. 
Det var meget rystende for mig, 
at skolen ikke kendte noget til de 
mest almindelige tests for børn 
med ordblindhed. Det er desværre 
ikke ualmindeligt at nogle skoler 
nedprioriterer ordblindeunder-
visningen i disse år. Borgmester 
Henrik Zimino i Tårnby kunne 
ikke gøre rede for den manglende 
undervisning på dette tidspunkt.

Efter at den ny arbejdstidsaftale 
for lærerne er trådt i kraft, har der 
været meget uro. Der har ifølge TV 
2 Lorry været meget oprør blandt 
forældre og lærere. På en af sko-
lerne er der endda ifølge pressen 26 
lærere, der har opsagt deres stil-
linger. Derfor er det dejligt at læse 
ovennævnte artikel fra Kastrupga-
ardsskolen, som viser, at der er ved 
at være en plan for ekstra støtte til 
børn med ordblindhed. ■

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

EDA
Af Pernilla Søderberg. Repræ-
sentant for Sverige og adjunkt og 
doktorand i pædagogik.
Oversat af EKR 

Planlægningen er i gang til næste 
store konference All-European 
Dyslexia Conference 2016. Op-
lægget kommer til at ligne det vi 
havde i Væxjø 2013 men vi flyt-
ter denne gang til Modena (ved 
Bologna i Italien) 

Den foreløbige dato er bestemt 
til den 22-24. september 2016. 
Hold øje med yderligere info.

Vi har planlagt en Word Dysle-
xia Awareness Day som afholdes 
torsdag efter den første mandag i 
oktober hvert år, altså i samarbejde 
med at vi i Sverige og de fleste 
andre europæiske lande har deres 
en uge for mennesker med ord-
blindhed.

Formålet med en speciel in-
ternational dag, er at kunne gøre 
opmærksom på problemet med 
mennesker med ordblindhed, men 
formålet er også at hjælpe de lande, 
der endnu ikke har fået nogen 
formel organisation for mennesker 
med ordblindhed.

For at støtte medlemsorgani-
sationerne i deres arbejde med 
dysleksi-ugen vil EDA sende en re-
præsentant til EDAs oktobermøde 
i Athen den 03.10.15.

EDA arbejder også med at ud-
vikle en formel organisation, der 
skal påvirke og søge indflydelse 
i de internationale organisationer 
som f. eks. EU-kommissionen. Det 
er også vores opgave at udvikle vo-
res hjemmeside og der igennem at 
gøre opmærksom på de problemer, 
som mennesker med ordblindhed 
har i uddannelsesforløbet.

Besøg endelig vores hjemmeside 
og kom gerne med tips og syns-
punkter, primært om vores nyhe-
der, der kan ses på Facebook. ■
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Ny taxametermodel skal give bedre tilbud til elever med særlige behov

PRESSEMEDDELELSE 

Ny taxametermodel skal 
give bedre tilbud til elever 
med særlige behov 
Regeringen fremsatte 26. marts i år et lovforslag om en ny og enklere taxame-
terbaseret model for tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bi-
stand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Fremover får skolerne et 
fast tilskud pr. elev i stedet for løbende at skulle søge om støtte. Modellen skal 
føre til bedre tilbud til elever med særlige behov.

I dag skal frie grundsko-
ler, ef ter skoler og frie 
fagskoler lø ben de søge 
om tilskud til special-
undervisning for hver 
enkelt elev med særlige 
behov. Det giver en stor 

administrativ byrde for 
den enkelte skole, ligesom 

det skaber en usikkerhed om-
kring, hvor mange penge skolerne 
kan forvente at få i tilskud til 

undervisningen. 
Derfor fremsætter 
regeringen i dag et 
lovforslag om en 
ny taxameterba-
seret model for 
tilskud til special-

undervisning og 
specialpædagogisk 

bistand. Modellen be-
tyder, at frie grundskoler, 

efterskoler og frie fagskoler 
fremover skal have et fast 

tilskud årligt til special-
undervisning pr. elev i 
stedet for som tidligere 
at skulle indsende ansøg-

ninger for hver elev. Det 
giver skolerne en større 

sikkerhed i forhold til deres 

årlige budget, da tilskuddet der-
med baseres på kendte elevtal og 
ikke enkeltansøgninger. 

»Det er vigtigt, at de frie grund-
skoler, efterskoler og frie fagskoler 
er med til at løfte opgaven med at 
skabe god undervisning for elever 
med særlige behov. Derfor vil vi 
give skolerne en større frihed til at 
organisere og tilrettelægge special-
undervisning og støtte til elever 
med særlige behov ved at gøre det 
enklere at få tilskud. Når skolerne 
hele tiden har overblik over deres 
ressourcer, kan de bedre planlægge 
undervisningen med udgangs-
punkt i, hvad eleverne har behov 
for,« siger undervisningsminister 
Christine Antorini.

Derudover vil regeringen æn-
dre loven, så den giver hjemmel 
til et femårigt forsøg med at give 
eleverne på efterskoler og frie 
fagskoler med et samlet særligt 
undervisningstilbud mulighed for 
at nøjes med at gå til prøve i dansk 
og matematik. I dag skal undervis-
ningspligtige elever på efterskoler 
og frie fagskoler med et samlet 
særligt tilbud principielt til prøve 
i alle prøvefag, hvis de ønsker at 
aflægge grundskolens prøver. 

Det kan være en udfordring 
for elever med særlige behov, og 
dermed kan den nuværende lov-
givning afskære eleverne fra at 
komme ind på en erhvervsuddan-
nelse efter indførelsen af et krav 
om et karaktergennemsnit på 2,0 i 
de to fag. 

Med lovforslaget vil regeringen 
gøre det enklere og mere smidigt 
for elever i et samlet særligt un-
dervisningstilbud på efterskoler og 
frie fagskoler at komme ind på en 
erhvervsuddannelse. Samme ad-
gang til at tilbyde enkeltfagsprøver 
i dansk og matematik indføres på 
frie fagskolers almene kurser.

Endelig indeholder lovforslaget 
en forlængelse og justering af den 
midlertidige tilskudsordning for 
inklusion på frie grundskoler for 
perioden fra den 1. august 2015 
frem til og med den 31. decem-
ber 2016. Med forslaget følges der 
op på finansloven for 2015, hvor 
forlængelsen og justeringen er 
indregnet.

Det foreslås, at loven træder i 
kraft den 1. august 2015. Lovfor-
slaget har virkning for fordeling af 
tilskud fra skoleåret 2016-17. ■
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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

Ordblindetræning.dk 
v/ Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere

Ordblindetræning.dk har tre kerneydelser: 

-  Vi udreder læse- og stavevanskeligheder og tester børn og unge 
for ordblindhed 

-  Vi afholder weekendkurser (eneundervisning) for ordblinde børn 
og unge, hvor barnets forældre også deltager. 

-  Vi afholder kurser for lærere i vores materiale: ”Fonologik”.

Mikael Højbjerg    Thomas Mose

Ordblindetræning.dk 
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg N 
Tlf. 30 63 78 04

Nyt fra kredsene 

Netværk i  
Frederikshavn
Den 30. marts havde AOF Nord 
ORDskolen v/ projektleder Inge-
lise Svanborg inviteret Ordblinde-
foreningen til et møde med et par 
mødre til ordblinde børn – Anette 
og Karina. 

Søren og undertegnede var 
spændte på, hvad de havde i tan-
kerne. 

Anette og Karina fortalte om 
deres oplevelse med deres børns 
skolegang. Begge børn var blevet 
testet ordblinde i Esbjerg, men sko-
len ville ikke eller kunne ikke give 
den forventede undervisning. 

Mon ikke flere forældre havde 
samme oplevelse?

Anette og Karina havde mange 
gode forslag. Så der blev indkaldt 
til et møde for »Forældre til børn 
med læse/stavevanskeligheder« 
den 20. maj. Denne titel er også 
navnet på Facebook gruppen. Pt. 
er der 62 medlemmer.

Karina var i Nordjyske Stifts-
tidende med sin historie og ellers 
blev der indkaldt over Facebook og 
opslag på skolerne.

ORDskolen var og er grundpil-
len i dette netværk, man stiller 
lokaler og ekspertise til rådighed.

Spændingen var stor den 20. maj 
kl. 19 – kom der nogen? Så det var 
dejligt, at der mødte 10 forældre 
op, flere med samme triste fortæl-
ling om deres børn.

Snakken gik godt, mange for-
slag kom på bordet. ➤
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(Hovedstadens Ordblindeskole).
Østbanegade 9 (i kælderen)
2100 København ■

Østjylland
Barn, voksen, uddannelse
Hvad vil jeg være, når jeg bliver 
stor? 
Computer, støtteprogrammer.
Støttemuligheder for børn og 
voksne.
Problemer med læsning, skrivning 
og/eller matematik.

Telefonrådgivning hver tirsdag 
mellem kl. 17.00-18.00
Man kan også møde op:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28, st. tv
8000 Århus

Lena Utoft telefon 22 20 49 60
Rasmus Lerbak telefon 41 60 85 41
Annette Marke telefon 25 18 81 91
Anne-Marie Sørensen telefon  
40 94 88 25 ■

Folkemødet
Små og store oplevelser på Folke-
mødet på Bornholm 2015.
I år var jeg splittet mellem dels 
DH ś telt, som jeg havde lovet at 
hjælpe med til at rejse og tage 
ned og meget andet forefaldende 
arbejde – og dels AOF's telt, hvor 
Ordblindeforeningen havde valgt 
at være i i år. Det blev til 5 dage; 
onsdag til søndag fra kl. 8 til 20 
hver dag. Så efter ca. 60 timer på 
folkemødet med arbejde tog Maud 
og jeg en dag fri.

Jeg fik en snak med Lærefor-
eningens formand Anders Bondo 
Christensen, hvor jeg huskede ham 
på vores samtale på sidste års Fol-

kemøde.
Vi talte sid-

ste år om de 
mange læreres 

Hvad er formålet med netvær-
ket, hvilke aktiviteter ønskede man 
og hvor tit skulle man mødes?

Idéerne var mange. Foredrag 
med Christian Bock på ORDskolen 
er fastlagt til den 10. september.

Biblioteket kunne bruges, Ord-
blindeforeningen kan stille med en 
kompetent person, som har indsigt 
i regler og love og kan evt. bruges 
som bisidder. NOTA blev naturlig-
vis også nævnt.

Flere forældre efterlyste et kur-
sus til deres ordblinde børn, så de 
blev fortrolige med den hjælp til 
læsning og stavning, der findes. 
Det første kursus er allerede i 
gang, ORDskolen stiller lærer og 
lokaler til rådighed – mod betaling.

Mandag den 8. juni kom 4 børn 
i alderen 8-11 år. De blev undervist 
bl.a. i »Fingernemt«, et materiale 
fra www.ordblindetræning.dk 

Kurset løber foreløbigt over 8 
lektioner á 45 min. Derefter vil 
man evaluere kurset. Indtil videre 
virker kurset meget positivt på 
børnene – forældrene får glade 
børn hjem! Så det er hensigten at 
starte flere hold op i august, da der 
er flere ordblinde børn, som foræl-
drene gerne vil have på kursus.

Der er andre forældrenetværk 
i gang andre steder i landet, så en 
kontakt til disse var også en idé.
Det er imponerende, at der på så 
kort tid kan etableres et netværk, 
som så hurtigt fungerer.

Ordblindeforeningen er kun 
»en flue på væggen« i denne sam-
menhæng, Så vi vil følge det på 
sidelinjen og være behjælpelig om 
nødvendigt.

Inger Pihl ■

København
Vi skal gøre opmærksom på, at 
der er IT-net café med Kristian 
Svendsen, der hjælper med ord-
blinde hjælpemidler. Det er den 
første onsdag i måneden fra kl. 
19.00- 21.00 på:

manglende kundskaber og oriente-
ring om den nye skolestruktur.

Jeg spurgte, om han mente det 
gik bedre nu? Anders mener der 
stadig er lang vej endnu.

Jeg spurgte, om han ikke var 
fortvivlet over de mange lærere der 
har givet op over for systemet.

Jo jeg er, sagde han på vej til 
næste møde. 

Jeg mødte Café Hack værten 
Søren Dahl, der står bag udsendel-
sen, der sendes på P4 hver søndag. 

Jeg takkede ham 
for hans tydelige 
tale med de klare 
endelser på ordene. 
Han takkede for de 
pæne ord, men var 

forbavset, han var ikke vant til den 
slags rosende ord. Han svarede at 
han gjorde sig umage med at tale 
tydeligt og netop at have endelser-
ne med på ordene. Det skader ikke 
at tale tydeligt og gavner i hvert 
fald de 27% , der er dårlige læsere 
i Danmark – der iblandt de ca. 5% 
ordblinde.

Bertel Haarder holdt en tale i 
vores nabo telt, men her var det 
ikke muligt at komme med spørgs-
mål eller kommentarer. Dagen 
efter mødte jeg ham så, og kunne 
takke ham for de meninger han 
havde givet udtryk for i sit fore-
drag. Bertel slog til lyd for at pen-
gene følger eleven – også de, som 
har et anderledes behov. Og at det 
var et problem, at privatskoler ikke 
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Information

Information om de aktuelle 
nyheder og aktiviteter i 
kredsene kan altid ses på 
hjemmesiden: 

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse

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

modtog elever med behov for en 
anderledes indlæring. 

Bertel Haarder lagde meget 
vægt på at eventuelle hjælpemidler 
følger eleven. Jeg gjorde ham op-
mærksom på at de ting, han havde 
nævnt, er og har været Ordblinde-
foreningens ønske igennem mange 
år. Bertel mener, at vi er nær en 
løsning på de problemer nu.

Derfor skulle han ikke slippe 
for en rosende bemærkning fra 
Ordblindeforeningen og mig. I øv-
rigt var der en sikkerhedsmand få 
cm. fra mig hele tiden under vores 
samtale, og en sekretær skrev alt 
op, der blev sagt.

PS. De tre publikumspræmier er 
nu afleveret og takkebreve er afle-
veret til sponsorerne.

Tom West ■

Nyt fra sekretariatet 

Ny medarbejder 
Hej! Jeg hedder Christina Voldby 
Sünksen. 

Jeg er den nye på sekretariatet 
hos Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark og skal være på konto-
ret mandag og onsdag. Jeg har før 
ansættelsen arbejdet som frivillig 
bisidder/rådgiver for foreningen. 

Jeg vil hovedsageligt arbejde 
med rådgivning af bisiddere, 
rådgivere og forældre til børn og 
unge med ordblindhed. Jeg skal i 
samarbejde med Karen lave en ma-
nual for bisiddere/rådgivere og jeg 
skal være med til at få opbygget 
et større bisidderkorps, så vi kan 
komme ud og hjælpe mange flere 
børn og unge.

 Jeg vil i samarbejde med kred-
sene og forældregrupper tilrette-
lægge netværksmøder, hvor jeg vil 
holde foredrag for at øge forældres 
viden om især regler og mulighe-
der på folkeskole- og privatskole-
området. 

Med tiden skal jeg have udbyg-
get min viden til også at dække 
voksne.

Jeg er gift med Sven og vi har 2 
drenge sammen. Asbjørn på 12 år, 
som er ordblind og går på Ordblin-
deinstituttet i Ballerup, og Benja-
min på 9 år, som er læsesvag og 
går på almindelig folkeskole med 
4 timer individuel støttetimer med 
læsevejleder.



Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 

Lette e-bøger
til unge og voksne

www.letbog.dk
Her kan du hente vores lette
e-bøger til unge og voksne.
Det er helt gratis for alle!


