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Ordblindeforeningens telefontider
Sekretariatet har åbent for telefoner man-tirsdag og tors-
fredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 12.30-15.00. 
OBS: Telefonerne er lukket om onsdagen.

Du er også velkommen til at skrive til os via kontakt 
knappen på vores hjemmeside eller på mail: kontor@
ordblind.org

Er du medlem og har brug for rådgivning/bisidder kan 
du klikke på danmarkskortet til højre på vores hjemme-
side under kreds og klikke på rådgiver- og bisidderkorps.

Ordblindeforeningen er en medlemsforening og det 
kræver derfor et medlemskab for at kunne få udvidet 
rådgivning.

Feriekolonien og de nye  
reformer og vejledninger
Feriekolonien blev igen i år et hit og foreningen har fået 
skænket en støttesang samt fået donation til DU – Dys-
leksi ungdom.

Der er netop kommet et nyt inspirationsmateriale til 
arbejdet med ordblinde i grundskolen, og der har gen-
nem det sidste års tid været reformer og vejledninger 
som Anders Bredstorff belyser i en personlig vurdering 
på side 10.
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Formanden har ordet

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

forældre har søgt støtte, fordi 
de har følt, at skolen ikke kunne 
hjælpe deres ordblinde børn. I de 
4 år, der er gået, er der kommet 
mange børn i klemme. Samtidig 
med, at man har øget kravene til en 
erhvervsuddannelse, har kommu-
nerne sparet på undervisningen til 
inkluderede børn. Nu har regerin-
gen taget konsekvensen, og det er 
bedre sent end aldrig.

Den 11. maj fremlagde ekspert-
gruppen, med skoleledernes for-
mand, Claus Hjortdal, i spidsen, en 
rapport med 97 anbefalinger. Nu 
er der ikke længere sat fokus på 
de 96 procent, men nu handler det 
om, at de børn, der bliver inklude-
ret, trives fagligt og socialt.

Anbefalingerne er på alle ni-
veauer, og de skal forpligte på alle 
områder. Både lærere, skolens 
ledere, forvaltningen og byråd. 
Hvordan det vil fungere i praksis, 
er det store spørgsmål, når der ikke 
bliver afsat øget tid og ressourcer 
til at gennemføre de nye mål.

Alle medarbejdere i folkeskolen 
ønsker det bedste for de børn, de 
skal undervise, men i en hverdag, 
hvor der er mange opgaver, kan det 
være svært at nå alle de nye mål-
sætninger. Derfor må folketinget 
og byrådene på banen. Folketinget 
må stille nogle mindstekrav, som f. 
eks. at der skal følges op med un-
derstøttende undervisning, når et 
barn er testet ordblind. Byrådene 
må sikre gode arbejdsforhold til 
medarbejderne, så de får reel mu-
lighed for at stille det enkelte barn 
med ordblindhed i centrum. 

Undervisningsminister, Ellen 
Trane Nørby, fremlagde, på et 
møde for 60 eksperter i ordblind-
hed, nogle meget flotte visioner, og 
nu er der kommet en rapport med 
nye forslag og målsætninger for 
inklusion. Er det blot endnu en flot 
festtale, og kommer det til gå som 

i f.eks. Høje-Taastrup kommune, 
hvor man afskaffer understøttende 
undervisning i de små klasser til 
fordel for to voksen-ordninger. Her 
er den ene voksne en pædagog fra 
SFO, som ikke har en jordisk chan-
ce for at undervise i de nødvendige 
strategier for læsesvage elever.

Hvis skolen skal lykkes med reel 
inklusion, så kræver det, at begge 
lærere i tolærerordningen har kom-
petence i brug af de digitale værk-
tøjer og ved, hvordan man under-
viser i lydtræning. De inkluderede 
elever kræver tryghed med struk-
turerede og overskuelige rammer, 
hvis inklusionen skal lykkes.

I 1980-erne forskede Danmarks 
Pædagogiske Institut i tolærerord-
ningen. Egelund og Tetler konklu-
derede, at det kan være effektivt, 
hvis begge lærere har specialpæ-
dagogiske kompetencer, og der 
laves klar aftale om ansvars- og 
rollefordeling. Den traditionelle 
tolærerordning blev forkastet som 
uanvendelig til børn med læsevan-
skeligheder.

Kære folketing og regering: 
Kom nu med de nødvendige res-
sourcer. Der er penge nok i sam-
fundet. Nu har vi hørt længe nok 
på de flotte festtaler.

Alle, der beskæftiger sig med inklu-
sion, bør læse Bjarne Nielsens bog 
»Inklusionshåndbogen« fra Dansk 
Psykologisk Forlag. 1. udgave 
2016. ■

Regeringens 
inklusionseftersyn
I 2015 nedsatte regeringen en 
ekspertgruppe, som fik til opgave 
at se på inklusionen i folkeskolen. 
De sidste 4 år har målet været at få 
inkluderet op til 96 procent af alle 
børn i skolealderen i den alminde-
lige folkeskole.

Inklusionsloven, der blev ind-
ført i 2012, er slået fejl bl.a. fordi 
man har fokuseret på et tal uden at 
tænke på, om børnene har mulig-
hed for at klare et nyt og presset 
miljø. Nogle kommuner har ikke 
overført pengene fra specialunder-
visningen, men i stedet benyttet 
inklusionen til at indføre besparel-
ser. Det er sket samtidig med, at 
der er indført nye arbejdstidsreg-
ler for lærerne, som har mindsket 
deres forberedelsestid. Den nye 
skolereform med længere skoletid 
har ikke gjort det lettere for børn 
med ordblindhed.

I Ordblindeforeningen har vi 
oplevet en meget svær tid. Mange 
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Af Erik K. Rasmussen

Det er lykkes grafisk designer 
Camilla Severinsen fra Three 
Scoops Design Studio at sælge så 
mange af sine Alfabetplakater, at 
de har kunnet donere 1.250 kr. til 
Ordblindeforeningens ungdomsaf-
deling DU. 

Ved en lille sammenkomst på 
feriekolonien blev der overrakt en 
stor check på det flotte beløb til Ju-
lie og Rikke fra Ordblindeforenin-
gens ungdomsafdeling DU. Pen-
gene skal hjælpe den unge forening 
i gang med nogle nye aktiviteter 
for unge ordblinde.

Julie og Ordblindeforeningen 
takker firmaet mange gange for 

deres tilskud og håber at mange 
andre firmaer vil følge efter og 
donere penge til arbejdet for men-
nesker med ordblindhed. Mange 
frivillige er i gang med det store 
arbejde, men det varmer meget 
med økonomisk støtte.

I ordblindebladet nr. 1-2016 side 
22 bragte vi en artikel om Camil-
las plakater. Camillas arbejde kan 
følges på instagram under navnet 
@alfabetbyen og @camillaseve-
rinsendk

Plakaterne kan købes på www.
alfabetbyen.dk eller ved at skrive 
en mail til mail@camillaseve-
rinsen.dk. 10% af salget går til 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark.

Plakaterne kan bestilles 
i følgende størrelser
Alfabetplakater:
A3: 150 kr.
50x70: 250 kr.

Personlige navneplakater:
A5: 100 kr.
A4: 150 kr.
A3: 225 kr. ■

Donation for ABC Plakat

Donation til unge ordblinde

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

Julie Riisby fra DU – Dysleksi ungdom

Camilla Severinsen og Erik K. Rasmussen

Camilla Severinsen



6  Ordblindebladet 3 · 2016

Ordblindeforeningens feriekoloni

Af Per Jensen 

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 allervigtigste 
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 sammen med an-
dre uden at føle sig »anderledes«. 

Denne kombination har vist sig 
at være en stor succes, og også i år 
har der været booket fuldt op 27. til 
30. juli på Nislevgaard efterskole 
i Otterup på Fyn. Igen i år var der 
rekordtilmelding og »udsolgt« i lø-
bet af ca. 1 uges tid, da tilmelding-
erne åbnede i marts. Vi var 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 igang 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 ind-
rette os, fordele opgaver m.v., så vi 
var klar til at modtage deltagerne 
onsdag. 

Onsdag
Onsdag formiddag gik for mig 
med at hjælpe og forberede med at 
forbinde efterskolens wi-fi og gøre 
klar til at jeg sammen med Birte 
kunne modtage, når familierne 
ankom fra kl. 13. 

Efter en velkomst foretaget af 
næstformand i ordblindeforeningen 
Maj Mortensen og koloni- og køk-
kenchef Lene Baasch i spisesalen, 
blev programmet gennemgået og 
folk indkvarteret.

Efter indkvarteringen var det tid 
for Christian Bock i foredragssalen, 
hvor han introducerede sig selv og 
sin kamp med at være svært ord-
blind. Efter en kaffepause, samle-
des man igen i foredragssalen, hvor 
Rikke Nielsen, Pernille Fjeldgaard 
– og mig selv sagde hunden – præ-
senterede sig selv og fortalte om, 
hvordan vi de kommende dage 
deler undervisningen op mellem 
Christian og mig på Android, og 
Rikke og Pernille med Apple. 

Rikke og Pernille er ordblinde-
lærere på VUC Fyn – og tidligere 
elever på Nislevgaard efterskole – 
og de har forberedt et orienterings-
løb hvor de unge (og voksne) i hold, 
skal finde poster og løse opgaver, 
der viser om de har hørt efter i un-
dervisningen.

Til det, skal de bruge en app 
»MapOp«, som de vejleder i og in-
stallerer både på Android og iOS.

Efter maden var der »surprise« 
besøg af ordblindeunderviser 
Ragna Ea, som også er sangskriver. 
Og hun præsenterede en sang hun 
har skrevet til ordblindeforenin-
gens medlemmer om at slippe ordet 
frit. En dejlig mundret melodi, og 
hun introducerede den med tekstet 
video og en kommentar fra Thomas 
Blachman. Den blev vores faste 
mødesang. Den kan findes på som-
merkoloniens FB side: »Ordblinde-
foreningens Feriekoloni 2016« og 

på YouTube: https://youtu.be/zQi-
HJ6B88U4 

Der blev også overrakt en check 
på 1250 kr. til Ordblindeforenin-
gens ungdomsafdeling (DU – Dys-
leksi Ungdom) ved Julie og Rikke. 
Næstformand Maj Mortensen og 
Lene Baasch overrakte checken, 
da Camilla Severinsen fra Three 
Scoops Design Studio desværre 
ikke havde mulighed for at være til 
stede.

Efter aftenkaffen var der bål og 
snobrødsbagning for børnene og de 
voksne blev delt op i samtalegrup-
per med rådgivere Birte, Maj og 
Lene. Emnet i samtalegrupperne 
var udveksling og beretning om 
problemer med at være forældre 
til ordblinde børn – og måske selv 
være ordblind også. 

Torsdag
Torsdag kl 9:30 efter morgenmaden 
starter dagens aktiviteter. 

De små samles omkring teg-
ning, lego byggeri og ikke mindst 
håndklædemaling. Efter frokost 
fortsætter de med det, men nu også 
krus- og tallerkenmaling. Da det 
også er fint vejr, bliver der også tid 
til at lege på boldbaner m.v.

De større og de voksne må på 
skolebænken. Deltagerne er fordelt 
på to klasselokaler, og der laves en 
workshop omkring gennemgang af 
brug af IT programmer med An-
droid i det ene, og Apple produkter 
i det andet. Specifikt downloads af 
lydbøger fra Nota gennemgået, da 
det er et problem for mange at have 
dem liggende »off-line«.

Som gammel Tintin fan, glæder 
det mig meget at se at tegneserierne 
også findes som lydbog – med bil-
lederne – og stemmerne er tilpasset 
figurerne (!) Splitte mine bramsejl!

Det er en hård og varm dag for 
de unge, og deres forældre, og der 
bliver holdt mange pauser. Det skal 
jo være sjovt.

Ordblindeforeningens feriekoloni
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Efter aftensmaden sætter Rikke 
og Pernille så i gang med oriente-
ringsløb for alle, hvor de skal løse 
opgaver i omegnen af efterskolen. 
De viste så, hvad de har lært i da-
gens løb. Det er heldigvis meget. 

Fredag
Fredag efter morgenmaden star-
tede med en busafgang til »Gorilla 
Park Svendborg«. http://gorillapark.
dk/da/svendborg for børn over 12 
og de unge. Det er en »urskov« 
med svæve- og klatrebaner mel-
lem træer og forskellige forhin-
dringer, man skal igennem. Efter 
en instruktion i brug af seletøj og 
klatring m.v., er man klar til at 
kaste sig ud i de ialt 8 baner med 
stigende sværhedsgrad. 

Imens var der hjemme på efter-
skolen foredrag fra Nota. Trods lidt 
problemer med forbindelse til deres 
server og download – blev Notas 
hjemmeside, download af lydbøger 
og Amis oplæseren gennemgået. 
Vi fik gennemgået de forskellige 
formater, mp3 og Daisy, og hvor-
dan og hvornår man bør streame 
eller bør downloade.

Derefter kom der lidt af en over-
raskelse. Vi fik besøg af fire jyske 
gymnasiedrenge, som har opfundet 
en app, der kan læse undertekster 
op for f.eks. ordblinde. De er netop 
kommet hjem efter at have vundet 
et EM i entreprenørskab i Schweitz 
onsdag aften med »SubReader«, 
som app’en hedder. Den installeres 
på telefonen, og læser teksterne op 
fra film. Alexander Gram for-
talte mig om teknikken, og som 
så mange andre, der har skrevet et 
program, måtte han give mig ret i, 
at man programmerer, fordi man er 
doven, når trivielle opgaver skal lø-
ses. Konkret var det irritation over 
at sidde og læse underteksterne 
højt for sin ordblinde bror, der gav 
ideen. Og det er vel at mærke også 
irriterende for den ordblinde selv at 
mor, far eller en anden skal sidde 
og læse op mens man ser filmen. 

DR »Ligetil« kom forbi skolen 
og optog et indslag, der blev vist 

i TV avisen om aftenen. Se me-
get mere på FB (FaceBook) siden 
»Ordblindeforeningens Feriekoloni 
2016« eller DR ligetil: http://www.
dr.dk/ligetil/app-til-ordblinde-vin-
der-europamesterskab

Efter frokosten havde vi fået be-
søg fra Kompetencecenter for Ord-
blinde. Det var forstander og leder 
Bent Jacobsen samt to af de »gam-
le« elever, fra Gylling efterskole, 
hvorfra Bent og hans kone startede 
kompetencecenteret op. Bent for-
talte meget levende om starten, om 
sine 24 år på Gylling efterskole, 
og hvordan de kastede sig ud i at 
starte kompetencecenteret, i stedet 
for at gå på pension. Bent sidder 
nu også som repræsentant for KFO 
(Kompetencecenter for Ordblinde 
(Søg på FB; sidens navn er: KFO – 
Kompetencecenter for Ordblinde)) 
i netværksbestyrelsen for ordblin-
deefterskolerne, og har bl.a. forsket 
i unges udbytte på ordblindeefter-
skolerne i et samarbejde med CFU 
(Center for Undervisningsmidler 
– hedder måske snarere “VIA Cen-
ter for Undervisningsmidler”, se: 
http://cfu.via.dk/).

Hans levende beskrivelse og 
specielt hans to »gamle« elevers 
– undervisningsassistenters – var 
meget inspirerende, specielt for de 
unge.

Om aftenen var der så 3-ret-
ters menu festmiddag, dækket op i 
spisesalen. Inden da var der lettere 
kaos, da vi jo gerne ville se ind-
slaget med »SubReader« drengene 
i TV avisen. Jeg fik rigget en PC 
til på fladskærmen i spisesalen og 
nåede akkurat at optage det alt for 
korte indslag i både 17:50 og 18:30 
TV avisen. Vi havde håbet på lidt 
mere reklame for selve kolonien, 
bl.a. var formand Erik troppet op 
til interview, men det var desværre 
skåret fra. Det handlede (selvfølge-
lig) mest om vinderne. Og tillykke 
med det, jeg vil personligt følge og 
søge et samarbejde med dem om-
kring udviklingen.

Efter en herlig middag med »det 
hele« – bl.a. tale fra foreningens 

formand Erik K. Rasmussen og 
dessert fra softice maskinerne – 
kom der IKKE som de forrige år, 
en byge. (Det havde der nu også 
været om formiddagen, da DR 
kom) Himlen var dog mørk, da vi 
gik i seng☺

Lørdag
Lørdag var det tidligt op og i gang 
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 tog Birte og jeg os af, og 
der var også et børneevaluerings-
hold i år, som Maj stod for. 

Til sidst en lille farveltale fra os, 
og fællesfotografering på trappen.

Og så var det ellers hjem og fla’e 
u’ efter en meget dejlig ferikoloni 
2016. 

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

Hjertesuk
Til sidst et lille hjertesuk. Under 
evalueringen mindede vi forældre 
om hvorfor vi kan lave sådan en 
succesfuld koloni, hvert år. Det 
kræver simpelthen engagement og 
støtte fra medlemmerne, og gerne 
nye medlemskaber: 

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 øko-
nomisk, men også som rådgivere/
bisiddere eller bare frivillige til 
arrangementer som f.eks. ferieko-
lonien. 

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

Mange gange kan en eller begge 
forældre jo huske deres egen måske 
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! ■
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IT-Café for ordblinde

 Glimt fra årets 

feriekoloni
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Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Ordblindebladet 2 · 2015  9

 Glimt fra årets 

feriekoloni
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Reformer og vejledninger

Af Anders Bredsdorff

Dette er en per-
sonlig vurde-
ring af reformer 
og vejledninger, 
der er kommet 
i løbet af det 
sidste år.

I løbet af de sidste år er der kommet 
en del forskellige reformer (vedta-
get af Folketinget) og vejledninger 
(udgivet af Ministeriet), som har 
indflydelse på elevernes valg af ud-
dannelse efter 9. klasse.

Jeg vil i dette indlæg sætte fokus 
på ordblinde og hvorledes reformer 
og vejledninger har indvirkning 
på deres uddannelse. Først vil jeg 
nævne, at man i 2015 begyndte at 
bruge ordblindetesten som forsøg. 
Testen bliver nu brugt over hele lan-
det, og om et år kan forældre kræve 
at få den taget. Indtil da er det den 
enkelte kommune, der beslutter, 
om den skal tages. Der er for nylig 
kommet en »vejledning« fra mini-
steriet »Ordblindhed i grundskolen 
– et inspirationsmateriale«. 

»At en elev bliver testet ordblind, 
gør ikke nødvendigvis eleven klo-
gere på sin situation. Elever, der er 
testet ordblinde, har brug for støtte 
både til at forstå ordblindheden 
og til at leve med den. Det næste 
vigtige skridt er at tilrettelægge 
et skoleforløb, hvor eleven trives 
og udvikler sin læsning og skriv-
ning og samtidig får den fornødne 
hjælp,« siger minister for børn, 
undervisning og ligestilling Ellen 
Trane Nørby.

Som ministeren siger, er det 
vigtigt, at der lægges en plan for, 
hvorledes den ordblinde får hjælp 
til at udvikle sine muligheder, for 
at komme videre i skoleforløbet og 
ikke bremses af sit handicap.

Hvilke krav er så ændret i løbet 
af de sidste år, og hvordan kan man 
bruge inspirationsmaterialet?

Efter den nye Folkeskolereform 
trådte i kraft 2014 har der været 
forskellige opfølgninger af love, 
bekendtgørelser og vejledninger, 
som skal give retningslinjer for, 
hvorledes unge kommer videre 
med deres uddannelse. Et af de 
første tiltag, som egentlig startede 
før reformen, er uddannelsesparat-
hedsvurdering (UPV– betyder Ud-
dannelses Parathed Vurdering er 
foretaget). Man vil gerne have, at 
eleverne på et tidligt tidspunkt bli-
ver sporet ind på at gøre sig parat 
til at fortsætte deres uddannelse. 
Herunder er det vigtigt at kunne 
hjælpe elever, der har det svært 
med de krav, der bliver stillet ved 
Folkeskolens Afgangsprøver. 

Elevens uddannelsesparathed 
vurderes i 8. klasse og skal være 
færdig senest 1. december. Dette 
er en foreløbig vurdering og be-
gyndelsen til en målrettet indsats, 
hvor elev, skole, forældre og UU 
(Ungdommens uddannelsesvejle-
der) i samarbejde skal fremme, at 
eleven arbejder hen i mod at blive 
uddannelsesparat. Vurderingen er 
en helhedsvurdering, som tager 
udgangspunkt i elevens faglige-, 
personlige- og sociale forudsætnin-
ger. For ordblinde vil det især være 
de faglige forudsætninger, som hun 
kan have problemer med at opfylde, 
da de udelukkende bygger på ele-
vens standpunktskarakter. Hvis ele-
ven bliver vurderet ikke-uddannel-
sesparat, skal skolen og UU stille 
en særlig skole- og vejledningsind-
sats til rådighed, så eleven hjælpes 
til at blive parat til en ungdomsud-
dannelse. For ordblinde vil det efter 
min opfattelse være, at der bliver 
satset på, at eleven lærer at bruge 
de hjælpemidler, som kan bruges 
til den afsluttende prøve i 9. og 10. 

klasse. Disse kan findes på Under-
visningsministeriets hjemmeside.

Både erhvervsuddannelserne og 
de gymnasiale uddannelser har i 
løbet af det sidste stykke tid indført 
optagelseskrav, som grundlæggen-
de bygger på karakterer fra UPV og 
Folkeskolens Afgangsprøver. For 
de gymnasiale uddannelser er det 
karakteren 5 i gennemsnit og for 
erhvervsuddannelserne er det 02 i 
gennemsnit i dansk og matematik. 
Der er dog i begge tilfælde mulig-
hed for at komme ind på uddannel-
serne med et mindre karaktergen-
nemsnit, men her bliver der tale om 
en individuel vurdering.

Politisk er der stor uenighed om 
udlægningen af karakterkravene til 
gymnasiet. Marie Krarup fra DF si-
ger: »Samlet set er det jo et krav på 
5«. Jakob Mark fra SF siger: »Med 
den her aftale sikrer vi, at du med 
uddannelsesparathedsvurderin-
gen stadig kan komme på gymna-
siet med 02.« Det ligner ikke den 
samme aftale, der er skrevet under 
på, men der er jo altid mulighed 
for tolkninger ved politiske forlig. 
På nedenstående link kan man selv 
læse den officielle pressemeddelelse 
fra undervisningsministeriet.
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/
UVM-DK/Content/News/Udd/
Gym/2016/Jun/160603-Bredt-forlig-
om-gymnasiereform

Det er klart, at man ikke kan 
vente til en UPV før der sættes ind 
ved ordblindhed. Ordblindetesten 
skal selvfølgelig tages så tidligt som 
muligt, så eleven kan få hjælp gen-
nem hele skoleforløbet. Der er nu 
kommet et materiale fra ministeriet, 
der skal følge op på testen. Materia-
let, som ikke er en vejledning men 
»Inspiration til arbejdet med ord-
blinde elever i grundskolen«, skal 
hjælpe kommuner og skoler med, 
hvordan de følger op på de elever, 
der testes ordblinde. I oplægget 

Reformer og vejledninger
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fra ministeriet står der: »Inspirati-
onsmaterialet giver eksempler på 
cases, metoder og overvejelser fra 
dygtige og professionelle fagfolk 
i Danmark. Inspirationsmaterialet 
bygger desuden på viden og råd fra 
ordblinde elever og fra forældre til 
ordblinde børn.« 

Nedenstående links er til 
inspirationsmaterialet. Det første 
er selve pjecen som pdf fil og det 
andet er et mindre uddrag af pjecen.
http://www.emu.dk/sites/default/
files/Ordblindhed%20i%20
grundskolen%20juni%202016.pdf
http://www.emu.dk/modul/
ordblindhed-i-grundskolen-
l%C3%A6sevejledere-
l%C3%A6rere-og-
p%C3%A6dagogisk-personale

Pjecen er en meget grundig gen-
nemgang af de forskellige proble-
matikker omkring ordblindeunder- 
visning i grundskolen. Der er in-
spiration til både fagfolk, elever og 
forældre. Desuden er der eksem-
pler på, hvorledes der følges op på 

testene i nogle kommuner. Der er 
interview med både elever, foræl-
dre og fagfolk. Der er en samlet 
oversigt over lovgivningen, og der 
er råd til de mennesker, som er be-
slutningstagere. 

Jeg er meget imponeret af den 
grundighed, der er lagt for dagen 
med denne pjece. Det er et meget 
godt udgangspunkt for den indsats, 
der er nødvendig, for at ordblinde 
kan få den bedst mulige hjælp. Jeg 
havde dog gerne set, at man fra 
politisk hold havde strammet op om 
kravene til den enkelte kommune, i 
stedet for kun råd og hensigter. Det 
er stadig op til den enkelte kommu-
ne og skoleleder at sætte ressourcer 
af til de hjælpemidler/undervisning, 
der skal til for at hjælpe. 

Jeg synes, det er meget vigtigt, 
at der er kommet fokus på områ-
det, og at der er kommet materiale, 
som beskriver og hjælper både de 
ordblinde og de personer, der skal 
hjælpe dem. ■

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)

Viden til gavn
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 72 42 37 00
E-mail:  Lisbeth Tuxen 

list@socialstyrelsen.dk 
www.socialstyrelsen.dk/ 
handicap/ordblindhed

Ministeriet for 
Børn og Undervisning  
og Ligestilling
 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

· 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
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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

Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark har fået en støttesang
Sangen »Alverdens Ord« er skrevet og sunget af Ragna Ea og introduceret af 
Thomas Blachman, som selv er ordblind.

Af Karen H. Bangert, Koordinator 
i Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark

På feriekoloniens første aften, 
den 27. juli 2016, fik Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark 
overleveret en gave, som fremover 
skal være foreningens fælles sang, 
og en sang, som skal være med til 
at støtte foreningen. 

Ragna Ea, sangskriver og ord-
blindeunderviser står bag denne 
gave: støttesangen ’Alverdens 
Ord’. Fuld af positiv energi og glæ-
de over verdens ord, er sangen en 
opfordring om at slippe ordet frit 

uanset om det skrives eller tales, 
læses eller lyttes til. ’Pointen i den 
her sang er, at verdens ord ikke 
kun er til for dem, der er skrappe 
til at læse og skrive dem – sådan 
på sædvanlig vis. Nej, verdens 
mange dejlige ord insisterer på 
at være der – og være til gavn og 
glæde for os alle sammen!’ fortæl-
ler Ragna Ea, i sin præsentation 
af »Alverdens Ord«. Til dagligt 
er Ragna Ea ordblindeunderviser 
på LæseTek på Center for Special-
undervisning i Holbæk, og hun er 
derfor meget bevidst om, at hvis 
man er ordblind, så lytte-læser 
man tekster og skriver tekster med 

brug af ordforslag eller talegen-
kendelse.

Som ordblindeunderviser hører 
Ragna Ea mange personlige for-
tællinger om det at være ordblind. 
Disse fortællinger har været med 
til at inspirere Ragna Ea til at 
skrive »Alverdens Ord«. Én for-
tælling har fået en ganske særlig 
betydning for støttesangen. Det 
er fortællingen fra en ganske ung 
voksen kursist, som ved et tilfælde 
kommer i snak med Thomas Bla-
chman (musiker og producer), som 
selv er ordblind. De falder i snak 
om det at være ordblind. Thomas 
siger til hende, at hun skal se på sin 
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ordblindhed som en gave i stedet 
for som en forbandelse. Hun skal 
bruge alle sine sanser til at gå på 
opdagelse i sig selv – for at finde 
den gave, der ligger i at være ord-
blind. Hun skal finde det, som hun 
er så heldig at være særlig 
god til, fordi hun er ord-
blind. »Det var et nærmest 
provokerende budskab for 
min unge kursist på det her 
tidspunkt i hendes liv. Og 
nu er Thomas Blachman 
jo også mand for at sætte 
tingene på spidsen – el-
ler vende dem på hovedet, 
kunne man også sige. Men 
det skal måske også nogle 
gange til for at brænde 
igennem med et vigtigt bud-
skab« fortæller Ragna. »Og 
faktisk så har min kursist 
her fundet ud af sidenhen, 
at der er noget om det med 
gaven i at være ordblind. 
Hun har nemlig opdaget, 
at hun er rigtig god til at se 
og tænke i farver og former 
og få dem til at virke bedst 
muligt sammen. Og i dag 
er hun kommet i gang med 
en uddannelse, hvor hun 
arbejder med design og 
dermed kan folde sine sær-
lige kreative evner ud. 

Selvfølgelig er der også nogle 
skriftsproglige krav, hun skal klare 
i det. Men hun klarer det, fordi 
hun har fundet frem til det, som 
hun er særlig god til, og det som 
gør hende glad. Og netop det, at 
hun gør det, som gør hende glad 
– det er præcis også det, der gør 
det langt nemmere for hende at 
komme igennem det svære – det 
med skriftsproget.«

Ragna kunnet have taget ud-
gangspunkt i mange lignende 
fortællinger, som har et fælles 
budskab, som Ragna sammenfat-
ter: »Den her historie er et godt 
eksempel på, at der ligger en stor 
og meget vigtig forskel i at tænke i 
gave frem for i forbandelse – eller 
man kunne også sige, at der ligger 

en stor og meget vigtig forskel i at 
tænke i muligheder frem for i be-
grænsninger.«

Det er denne fortælling, som har 
dannet grundlaget for, at Thomas 
Blachman introducerer musikvi-

deoen til »Alverdens Ord«. Og det 
gør han godt. Som den karisma-
tiske og uhæmmet ærlige person 
han er, fortæller han åbenhjertigt 
og reflekteret om sin egen ord-
blindhed og den betydning hans 
ordblindhed har haft for ham som 
menneske. Helt i tråd med Ragna 
Eas intention og den energi som 
»Alverdens Ord« medgiver lytter-
ne, inspirerer Thomas Blachman 
lytterne til at tænke i muligheder 
frem for begrænsninger – til at se 
ordblindhed som en gave.

Efter Thomas Blachmans intro-
duktion følger selve musikvideoen, 
som i den grad understreger san-
gens budskab: ordet er dit! – brug 
det til at dele din glæde og dine 
tanker med din omverden. 

Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark skylder Ragna Ea en 
kæmpe tak for, at hun har skrevet 
en livsbekræftende sang til os, som 
skal være med til at åbne en masse 
menneskers øjne for at tænke i 

muligheder frem for 
begrænsninger, når 
det gælder ordblind-
hed. Derudover deler 
vi Ragna Eas håb, 
at sangen kan være 
med til at synlig-
gøre Ordblinde/
Dysleksiforenin-
gen i Danmark så 
foreningen kan få 
flere medlemmer, 
som kan få glæde af 
foreningens arbejde, 
men også, at sangen 
kan være med til at 
skaffe støttekroner 
til foreningen. 

Alle kan bidrage 
til at udbrede 
kendskabet 
til Ordblinde/
Dysleksiforeningen 
i Danmark og til 
»Alverdens Ord« 
ved at dele den 
via foreningens 

hjemmeside: http://www.
ordblindeforeningen.dk/
Eller Facebookside: 
https://da-dk.facebook.
com/pages/Ordblinde-
Dysleksiforeningen-i-
Danmark/111856862252545

Det er muligt at støtte Ordblin-
de/Dysleksiforeningen i Danmark 
via Mobile Pay på tlf. 3069 9336 
eller via foreningens Konto: Reg.: 
2273 Konto Nr.: 9740 053 128 

Et medlemskab i foreningen 
tegnes via foreningens hjem-
meside: http://www.ordblinde-
foreningen.dk/medlem.asp

Sangtekst til »Alverdens 
Ord« kan hentes på: http://
www.ragna-ea.dk/print-og-
brug. ■
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CBOCK-Fonden

➤

Fonden er oprettet af Christian Bock 
fra rådgivningsfirmaet CBock. 
Christian er selv er meget ordblind 
og har om nogen mange oplevelser 
med det at være ordblind inde på 
livet.

CBOCK- Fonden skal være med til 
at hjælpe ordblinde børn og unge, 
hvor familien ikke har de økono-
miske rammer til de it-hjælpemid-
ler, som er altafgørende for den 
ordblinde.

Fonden kan søges af fagpersoner i 
samarbejde med forældre.

Overskuddet fra Ordblindeløbet – 
omtalt andetsteds her i bladet – går 
ubeskåret til CBock-Fonden. ■ 

Alsion, Forskerparken • Alsion 2 • 6400 Sønderborg • Tlf.: 93 88 06 40 • Mail: fond@cbock.dk

Tlf.: 93 88 06 40
Kontonr.: 

9797-0001282549

Formål
Fonden tilvejebringer 
strategier og IT-hjælpemidler 
til børn fra familier der ikke 
selv besidder de fornødne 
økonomiske ressourcer.

Hvem kan søge?
Fonden kan søges af fag-

personale i samarbejde 
med forældre.

Såfremt fonden opløses tilfalder  
evt. overskud ordblindeforeningen.

ordblinde børn (dysleksi)

Fonden tilgodeser 

CBOCK-Fonden er ny fond, som har til formål 
at tilvejebringe strategier, it-hjælpemidler og 
hjælpe ordblinde børn og unge 

Rådgivning af medlemmer
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 fin-
des 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 spørgsmål, der kan opstå for men-
nesker med ordblindhed. 

Af Erik K. Rasmussen ■
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Danmarks første Ordblindeløb

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
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Vi giver 
aldrig op...

Danmarks første Ordblindeløb
1. oktober 2016 i Horsens

Vær med til at løbe den Interna-
tionale »ordblindeuge« i gang 
med Danmarks første» intensive« 
cityløb lørdag d. 1. oktober 
2016 og samle penge ind til en 
ny fond – CBock fonden, som skal 
være med til at støtte ordblinde 
børn og unge.

Med Ordblindeløbet vil vi skabe 
synlighed om »ordblindeugen«, 
fjerne tabuet om ordblindhed, vise 
at man som ordblind kan meget 
mere end man selv tror, samt vise 
hvilke muligheder og it-hjælpe-
midler, der kan hjælpe den ordblin-
de til at få en nemmere og mere 
overskuelig hverdag.

Overskuddet fra Ordblindelø-
bet går ubeskåret til den nye fond 

– CBock fonden, som hjælper ord-
blinde børn og unge, hvor familien 
har svært ved at finde de økonomi-
ske rammer til de it- hjælpermid-
ler, som vi ved, er alt afgørende for 
den ordblinde.

Ruten går igennem Horsens midt-
by på en trafikfri rute. En omgang 
forventes at være 2,5 km med start 
ved Kuben på Horsens gågade.

Der vil være følgende ruter at 
vælge mellem:
• Marathon (42,2 km)
• Halvmarathon (21,1 km)
• 10 km
• 5 km
• Børneløb (2,5 km) 

Kom og hold et brag af en løbefest 
sammen med os, og vær med til at 
samle penge ind til et godt formål.

Arrangørerne bag Ordblinde-
løbet er: Netværkslokomotivet, 
Ordblindeforeningen, Sprogcenter 
Midt, AOF Midt, Horsens HF & 
VUC, Learnmark, ASV, Horsens 
Bibliotek og 20 ordblinde eftersko-
ler i Danmark. 

Du/I kan tilmeldes via 
Sportstiming.

Følg med i vores gruppe på Face-
book, hvor der løbende vil komme 
nyheder, gode og nyttige tips, gode 
historier og mange andre spæn-
dende og interessante ting. ■
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Når fingrene hjælper ABC’en på plads

Af Rie Nielsen,  
Hovedstadens Ordblindeskole

De fleste af os kender det med, at 
koden til dankortet sidder i fing-
rene. Man kan måske ikke huske 
tallene, men så snart man står med 
hånden på terminalen, kommer 
koden af sig selv.

Kroppen hjælper altså hjernen 
med at huske, når man benytter 
flere sanser på én gang.

Det er samme teknik, der ligger 
bag lærebogssystemet Fingernemt, 
som læsekonsulent Helga Conrad-
sen fra Aabenraa Kommune har 
udarbejdet sammen med andre 
fagfolk.

Det går kort fortalt ud på, at bar-
net tapper hver enkelt bogstavlyd 
ned på sin venstre tommelfinger 
med de andre fingre på hånden. 
Skal man stave til ordet IS, tapper 
man først I med pegefingeren ned 
på tommelfingeren, mens man si-
ger lyden af I. Dernæst tapper man 
S med langfingeren på tommelfin-
geren, mens man siger S-lyden. Og 
til sidst stryger man tommelfin-
geren over pegefingeren og lang-
fingeren for at samle de to lyde til 
ordet IS.

- Vi kalder det at tappe. Og tap-
ping sætter aftryk i kroppen, som 
gør, at man husker ordet, forklarer 
Helga Conradsen.

Med systemet Fingernemt har 
hun været med til at introducere 
tapping som metode i danskunder- 

visningen i Danmark. Teknikken 
kommer fra USA og England, hvor 
man bruger den i indskolingen. 
Helga Conradsen stødte på teknik-
ken hos to lektorer i Esbjerg, der 
brugte den til ordblinde voksne, og 
her så hun, hvad den kan.

- Jeg så unge ordblinde, der 
fik succesoplevelser, fordi de nu 
kunne det, de ellers aldrig havde 
kunnet. Det system må vi også 
have i folkeskolen, tænkte jeg. Jeg 
syntes, der manglede noget, som 
var målrettet en tidlig indsats, for 
jo før, man sætter ind med hjælp, 
desto mindre bliver problemerne 
for barnet på længere sigt. Det ska-
ber meget dårlig trivsel for et barn, 
hvis det har svært ved at lære at 
læse og ikke får den rigtige hjælp, 
pointerer Helga Conradsen.

Hvordan begynder 
ordet?
Systemet Fingernemt er med til at 
træne den såkaldt fonologiske basis. 
Det hjælper barnet med at få styr på 
bogstavernes lyde. På den måde kan 
barnet optræne en sikkerhed i at 
høre, hvordan et ord begynder.

- Hvis man ikke kan høre de 
første to-tre lyde rigtigt, og man vil 
forsøge at skrive ordet på sin pc, 
vil det program, der skal hjælpe én 
med at finde det rigtige ord, ikke 
foreslå det ord, man har brug for. 
Et af målene med tappemetoden er 
at gøre barnet skarp på starten på 

ordet, så det ordblinde barn kan få 
hjælp af it-programmerne.

- Jeg oplever, at det nærmest løf-
ter et åg af børnenes skuldre, når 
de opdager, at de kun skal koncen-
trere sig om starten på ordet. De 
får altså lov at bruge krudtet der, 
hvor det nytter noget, forklarer 
Helga Conradsen.

Formanden for Ordblindefor-
eningen støtter op om initiativet 
med en tidlig indsats over for børn 
i læsevanskeligheder.

- Det er meget vigtigt med en 
tidlig indsats, og det er meget vig-
tigt, at de små børn træner lydene. 
Ellers får man problemer, når man 
kommer op i de større klasser. Når 
sproget bliver kompliceret, kan 
man ikke længere klare sig med 
at kende ordbilledet. Så jeg siger 
altid, at man skal gå på to ben i 
folkeskolen. Man skal både have 
it-hjælp og lære at lydene, altså at 
stave efter, hvordan bogstaverne 
lyder. ■

Når fingrene hjælper 
ABC’en på plads
Læsekonsulent Helga Conradsen har været med til  
at udvikle et system, der skal hjælpe små børn i  
læsevanskeligheder med at få styr på bogstavernes lyde.  
Systemet hedder Fingernemt.

Undervisning, hvor man bru-
ger flere sanser, anbefales af 
både Carsten Elbro, læsefor-
sker og professor ved Kø-
benhavns Universitet (2008), 
Den Internationale Dyslek-
siorganisation (2009) og af 
National Reading Panel.

Fakta
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Find fem fejl!

Find fem fejl!
Det gælder bare om at komme i gang  
med at lede!

Herunder ser du to næsten ens billeder fra Ordblindeforeningens feriekoloni, 
men det nederste er lidt anderledes. 

Kan du mon finde de 5 fejl?

Har du lyst til at være med i 
konkurrencen om at vinde bogen 
»Korrekt stavning – den lille 
hjælper« – , så send svaret samt 
dit medlemsnummer til kontor@
ordblind.org, så trækker vi lod 
blandt de rigtige svar, og DU kan 
blive den heldige vinder ☺

Vinderen af Find 5 fejl konkur-
rencen fra blad nummer 2-2016 
er trukket, og det blev Dorthe 
Rasmussen som blev den heldige 
vinder – tillykke med bogen.



18  Ordblindebladet 3 · 2016

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen

Af Trine Nobelius; Læringskonsu-
lent; Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet; trnob1@stukuvm.dk; tlf. 
2528 4887

Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling offentliggjorde i 
februar 2015 en ordblindetest, der 
skal sikre, at elever identificeres 
på et sikkert og ensartet grundlag, 
uafhængigt af hvilken kommune 
de bor i. I dag – lidt over ét år efter 
– bruger alle landets kommuner 
testen. 

Med Satspuljeaftalen har rege-
ringen sammen med partierne bag 
sikret, at forældre fremover har 
ret til at få deres barn testet for 
ordblindhed, når der er mistanke 
herom en gang i løbet af skolefor-
løbet.

Men identifikation kan ikke 
stå alene. Ministeriet offentliggør 
derfor i dag inspirationsmaterialet 
Ordblindhed i grundskolen, der 
skal hjælpe kommuner og skoler 
med, hvordan de følger op på ele-
ver, der testes ordblinde. Inspira-
tionsmaterialet er målrettet læse-
vejledere og læsekonsulenter, men 
også elever, forældre, lærere og 
pædagogisk personale og skolele-
delser.

»At en elev bliver testet ord-
blind, gør ikke nødvendigvis 
eleven klogere på sin situation. 
Elever, der er testet ordblinde, har 
brug for støtte både til at forstå 
ordblindheden og til at leve med 
den. Det næste vigtige skridt er 

at tilrettelægge et skoleforløb, 
hvor eleven trives og udvikler sin 
læsning og skrivning og samti-
dig får den fornødne hjælp,« siger 
minister for børn, undervisning og 
ligestilling Ellen Trane Nørby. 

Inspirationsmaterialet giver 
eksempler på cases, metoder og 
overvejelser fra dygtige og pro-
fessionelle fagfolk i Danmark. 
Inspirationsmaterialet bygger des-
uden på viden og råd fra ordblinde 
elever og fra forældre til ordblinde 
børn. Materialet tager udgangs-
punkt i dansk og international 
forskning i elever, der udvikler 
alvorlige specifikke læsevanskelig-
heder: ordblindhed.

Inspirationsmaterialet offentlig-
gøres på vidensportalen EMU.dk. 

Ministeriet indledte i marts 2016 
et udviklingsarbejde på ordblinde-
området, der skal sikre, at ord-
blinde børn, unge og voksne får 
den tilstrækkelige hjælp til, at de 
får samme muligheder som andre. 
Inspirationsmaterialet Ordblind-
hed i grundskolen er en del af 
udviklingsarbejdet. I efteråret 2016 
offentliggør ministeriet en række 
initiativer på ordblindeområdet. ■

Inspiration til arbejdet med 
ordblinde elever i grundskolen 
En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og 
godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. Det er nogle af de centrale an-
befalinger i et inspirationsmateriale om ordblindhed i grundskolen, som Ministe-
riet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør i dag.

•  3-7 procent af befolkningen er ordblinde. Ordblinde har vanske-
ligheder med at lære at læse det skrevne ord, fordi de har svært 
ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

•  Inspirationsmaterialet findes som samlet rapport målrettet læse-
vejledere og læsekonsulenter og som små inspirationskanaler, der 
henvender sig til elever, forældre, lærere og pædagogisk persona-
le, læsevejledere, skoleledelser og læsekonsulenter i kommunale 
forvaltninger.

•  Inspirationsmaterialet Ordblindhed i grundskolen findes 
her. http://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-
l%C3%A6sevejledere-l%C3%A6rere-og- 
p%C3%A6dagogisk-personale

•  Inspirationsmaterialet er udarbejdet af HUSET Jandorf for Mini-
steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Fakta
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Danske gymnasieelever vinder EM i entreprenørskab med app til ordblinde

Danske gymnasieelever vinder 
EM i entreprenørskab med app 
til ordblinde
En app, der kan læse un-
dertekster fra udenlandske 
film højt for fx ordblinde, 
sikrede den 27. juli 2016 
gymnasieelever fra Hor-
sens og Esbjerg titlen: 
Europamestre i entrepre-
nørskab. 

Kilde: Learnmark Horsens 

Fire gymnasieelever fra Horsens 
og Esbjerg har vundet EM i entre-
prenørskab med appen SubReader, 
som kan læse underteksterne højt 
fra bl.a. Netflix. 

Den gode idé kombineret med 
forretningssans, viden om avan-
ceret softwareteknologi og masser 
af arbejdstimer har bragt gymna-
sieeleverne langt, og onsdag den 
27. juli kunne de føje titlen euro-
pamestre til en lang række af sejre 
gennem det seneste år.

Bag SubReader-appen står Ale-
xander Gram Jensen, Kristoffer 

•  Navn: SubReader
•  Forventet pris: Gratis den første måned, herefter koster den 29 

kroner om måneden i abonnement.
•  Pt. kan appen læse undertekster højt fra danske og udenlandske 

film og tv-serier – også de fleste aktuelle biograffilm. Målet er, 
at SubReader på sigt også skal kunne læse undertekster højt fra 
danske og udenlandske tv-kanaler.

•  Appen henter underteksterne i en database. Lyden bliver afspillet 
via appen på smartphone eller tablet. Når filmen er i gang, kan 
man nemt synkronisere billede og oplæsning af undertekster, så 
det ikke betyder noget, at man ikke ser filmen fra starten.

•  Appen er programmeret i react native, et framework udviklet af 
Facebook

•  Appen benytter sammenkobling af dynamic og functional reac-
tive programming og avancerede algoritmer til at synkronisere.

•  Backend API er udviklet i node.js
•  SubReader har i udviklingen af deres app holdt inspirationsmø-

der med Danmarks Radio, som har websitet Ligetil med nyheder, 
der er lette at læse, og MV Nordic, som udvikler it-programmer 
til undervisningsbrug målrettet ordblinde.

Fakta om appen

På Ordblindeforeningens feriekoloni 
kom opfinderne bag »SubReaders« på 
besøg og demonstrerede deres app. DR 
var tilstede og filmede begivenheden. 
Optagelserne blev sendt i 18.30 tv-
avisen den 29. juli 2016.

Strube Græm og William Nyby 
Pedersen, som efter sommerferien 
skal i 3. g på Learnmark Gymna-
sium HTX i Horsens, og Anders 
Bredgaard Thuesen, som i august 
skal i 3. g på Rybners Gymnasium 
i Esbjerg.

EM i entreprenørskab blev af-
holdt i Lucerne, Schweiz, fra den 
25.-27. juli 2016 med deltagere fra 
36 lande. I alt har omkring 270.000 
unge fra hele Europa deltaget i 
konkurrencen om at blive Europas 
bedste unge entreprenører.  ■
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Jeg er ordblind, ikke dum

Debatindlæg Politiken 26-7-16

Jeg er ordblind,  
ikke dum
Af Chris Bjerknæs, hovedbestyrel-
sesmedlem, DF’s Ungdom

DA JEG VAR 13 år, var jeg oppe 
og se byens hold spille fodbold med 
et par venner. Her interviewede en 
journalist fra lokalavisen os om 
kampen. Da han skulle have vores 
navne, blev jeg tavs, og sveden 
rendte ned ad ryggen på mig. For 
jeg kunne ikke stave til mit efter-
navn. Da vi kørte hjemad på vores 
cykler, spurgte min ven mig, hvor-
for jeg ikke kunne stave til mit eget 
efternavn. Det vidste jeg egentlig 
ikke, og det var først der, det gik 
op for mig, at det ikke var normalt 
ikke at kunne det som 13-årig.

I folkeskolen sad jeg ofte og 
kiggede ned i bøgerne. Jeg forstod 
ikke, hvad der stod foran mig med 
alle de små bogstaver. Jeg sad ved 
bordet helt alene i en verden, der 
virkede totalt uoverskuelig – en 
masse bogstaver sat sammen for at 
give mening, som en slags kode. 
En mening, som mange forstod, 
men var det rene volapyk for mig. 
Det var et stort mudret sammensu-
rium af bogstaver, som var viklet 
ind i hinanden.

For en dreng med lidt for meget 
krudt i røven var det alt for fristen-
de at bruge tiden, indtil læreren 
kom, på at være sjov, lave ballade 
eller agere klassens klovn til stor 
irritation for de andre og inderst 
inde også mig selv. Men det var nu 
engang den letteste måde at få op-
mærksomhed på. Reelt set var det 
en afledningsmanøvre, for at ingen 
skulle opdage, at jeg havde svært 
ved at følge med.

JEG KAN TIL tider stadig føle 
mig halvdum, fordi jeg ikke forstår 

det med bogstaverne, selv om jeg 
er lovligt undskyldt. Det at være 
ordblind er et tabu i Danmark. Vi 
er blevet stigmatiseret – særligt i 
debatten og på de sociale medier 
bliver vi stemplet som mindre be-
gavede.

I dag er jeg politisk aktiv og 
følger den offentlige debat. Men 
det kan være svært at følge med, 
når politikerne rykker sig væk fra 
befolkningen. De bruger svære 
ord, fagsprog og så høje lixtal som 
muligt for at snobbe opad. Det er 
ødelæggende for debatten, når po-
litikerne taler hen over hovedet på 
befolkningen. Politikerne tænker 
ikke over, at mange ordblinde har 
svært ved at forstå, og når vi så en-
delig deltager i debatten, bliver vi 
straks rakket ned på, hvis vi sender 
ting ud med stavefejl.

MAN BLIVER hængt til tørre, 
sat til skue og peget fingre ad. 
Skidt være med, om indholdet er 
forståeligt eller budskabet er der, 
folk har et behov for at understrege 
fejlene og tvære i det. I Danmark 
er det blevet fornemt at kunne 
alskens fremmedord, men man bli-
ver hurtigt stemplet, hvis man ikke 
er en haj til at stave.

En dansk undersøgelse påpe-
ger, at 7 procent af den voksne 
befolkning betragter sig selv som 
ordblinde. Det er godt nok mange 
danskere, og hvor mange af dem 
er så sofavælgere eller bare ikke 
engageret i politik, fordi de føler 
sig udenfor?

Jeg drømmer om en dag, hvor 
ordblindhed opdages langt tidli-
gere i folkeskolen, så andre kan få 
flere muligheder for og værktøjer 
til at deltage aktivt i demokratiet. 

Jeg drømmer om, at ordblinde ikke 
mødes med lukkede døre, men 
med flere muligheder, accept og 
inklusion. For vi er ikke dumme, 
selv om vi ikke kan stave eller 
læse særlig godt. ■

Boulevarden 48     DK - 7100 Vejle     tel: 72 16 26 16
info@campusvejle.dk     www.campusvejle.dk/vuc

ORDBLIND?

• Små hold

• Dansk 3 timer om ugen

• Undervisning dag eller aften

• Gratis test

• Gratis undervisning

• Brug af computer til læsning og stavning

YDERLIGERE INFORMATION: 
kontakt Marianne Møller 
mhm@campusvejle.dk eller 
ring 76 43 61 76

Undervisning for voksne i Vejle
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Nej, ordblinde er ikke dumme!

Af Anders Bredsdorff 

Den 26.7.16 havde Chris Bjerknæs 
(CB) et debatindlæg i Politiken un-
der overskriften »Jeg er ordblind, 
ikke dum.« Der er ikke noget vi i 
Ordblinde / Dysleksiforeningen er 
mere enige i end dette udsagn. Jeg 
har også hørt historier om, hvor-
dan man føler sig, når man bliver 
konfronteret med sin ordblindhed i 
skole og fritid.

Den korte definition på ord-
blindhed er: »Ordblindhed, dyslek-
si, er markante vanskeligheder ved 
at lære at læse og skrive, som beror 
på langsom og upræcis omsætning 
af bogstaver og bogstavfølger til 
sproglyde. » Dette er ikke noget 
med at være dum, men er et handi-
cap i forhold til at læse og skrive.

Som forening vil vi gerne gøre 
opmærksom på, at den sidste del 

af indlægget har en del mangler. 
Der har i løbet af de sidste år været 
en del fokus på ordblinde. Der er 
lavet en ordblindetest, som kan 
tages fra 3. klasse, og fra skole-
året 2017/18 kan forældre kræve 
at få den taget. Der er kommet et 
glimrende materiale fra ministe-
riet, som skal inspirere alle, der 
er i berøring med ordblindhed, til 
hvorledes man kan få hjælp. Det 
er selvfølgelig ikke gjort med en 
test og et inspirationsmateriale, for 
der skal selvfølgelig følges op med 
handleplaner for den enkelte elev, 
og der skal være hjælp til elev og 
forældre om brugen af hjælpemid-
lerne f.eks. IT-rygsækken, hvis den 
bliver bevilget.

Der er kommet en del orblin-
deefterskoler, som bl.a. lærer 
unge, hvorledes man kan bruge de 
mange hjælpemidler, der findes 

i dag. Det drejer sig bl.a. om de 
mange elektroniske hjælpemidler, 
og hvilke af dem, der er bedst til 
den enkelte elev.

Der findes mange tilbud til 
voksne, der ikke har fået nok 
hjælp, mens de gik i skole. Der 
er på en del arbejdspladser blevet 
gjort en indsats, især ved hjælp af 
Netværkslokomotivet. Desuden er 
der muligheder for undervisning 
gennem VUC, AOF m.fl.

Er man medlem af vores for-
ening kan man få rådgivning og 
anden hjælp til alt omkring ord-
blindhed. Det er vores opfattelse, 
at der er kommet en åbenhed 
omkring ordblindhed, men for os 
handler det om, at man som ord-
blind skal acceptere sit handicap, 
at man skal have hjælp til at finde 
frem til de hjælpemidler, der er 
gode for den enkelte. 

I den sidste del af CB’s ind-
læg, ændrer han fokus fra at være 
ordblind til at bruge ordblindhed 
politisk. Jeg mener ikke, at den 
politiske debat forhindrer ord-
blinde i at deltage aktivt. Der 
findes i dag mange muligheder på 
de elektroniske medier, for at få 
læst næsten alt op. Desuden kan 
man tale til de digitale medierne 
og få skrevet, det man siger. Der 
findes IT-værktøjer, der forklarer 
og uddyber de svære begreber 
og ord, og som hjælper alle, både 
dem der har svært ved at læse og 
skrive, og alle andre der har svært 
ved at forstå, hvad politikerne og 
andre siger, når de bruger frem-
medord. Det er rigtigt, at det til at 
begynde med er et større arbejde 
for en ordblind at finde frem til de 
hjælpemidler, der er til rådighed 
og lære at bruge dem, men som 
tidligere nævnt er der hjælp at 
hente på dette område.  ■

Nej, ordblinde er ikke dumme!

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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Mit liv som ordblind

Mit liv som ordblind
Christoffer Illum fra 7.B har skrevet en flot stil om ordblindhed.  
Vi har valgt at tage kopi af to afsnit fra hans 9 sider lange stil. 

Af Christoffer Illum 7.B 

Jeg har valgt at skrive om ord-
blindhed, da jeg selv er ordblind. 
Jeg undrer mig over, at der ikke er 
mere bevidsthed omkring ord-
blindhed. Jeg synes ikke min skole 
ved nok om ordblindhed, og jeg fø-
ler at jeg nogle gange bliver set på 
som »dum«. Jeg vil lige så gerne 
lære som alle andre, men jeg ved 
ikke hvordan jeg lærer, her tænker 
jeg mest på sprog.

Med denne opgave, vil jeg gerne 
blive klogere på hvordan jeg lærer 
bedst. 

I 6. klasse gik det ned af. Jeg 
kunne mærke, at jeg ikke gad sko-
len mere, fordi jeg ikke fik ekstra 
undervisning mere. Det var træls, 
og jeg gad ikke skolen mere. Det 
eneste jeg glædede mig til, var, at 
det var frikvarter, og jeg kunne jeg 

komme ud og spille fodbold. Det 
var det eneste, jeg gik op i på min 
gamle skole. Det var sjovt at spille 
fodbold på min gamle skole fordi 
alle gik op i det, men jeg lærte 
ikke noget mere. Og så til efteråret 
kom jeg så på Stolpedalen.

Det gik fint nok i starten, men 
efter to måneder så blev det på 
samme måde.

Det var som om, at jeg ikke gad 
og gå i skole mere det var træls 
og jeg fik ikke nok hjælp. Jeg kan 
huske, at jeg tit har siddet og slået 
mig i hovedet derhjemme, men det 
gør jeg ikke mere. Jeg kan huske, 
at jeg blev så ked af det hver gang, 
at jeg skulle lave lektier, fordi at 
jeg følte mig anderledes, fordi at 
jeg havde svært ved at læse og 
skrive. Og det gik i perioder, hvor 
at jeg havde det dårligt og så var 
der perioder hvor jeg havde det 
godt. Men det lige før sommerfe-
rien gad jeg slet ikke at leve mere. 
Jeg synes alting er så svært, at jeg 
ikke kunne følge med i skolen. Så 
efter sommerferien, kom jeg i 7. 
klasse det gik meget godt i star-
ten og det blev vist ved. Men jeg 
kunne heller ikke helt følge med. 
Det kan jeg stadigvæk ikke så 
godt, men det går fremad. Ikke så 
hurtigt. Jeg synes, at jeg har mistet 
meget, efter jeg har været så ked 
af det, som jeg har været. Jeg har 
glemt nogle ting, som jeg gjorde 
hver dag, men på en anden mær-
kelig måde så kan jeg ikke mere. 
Jeg fik min ordblindetest i syvende 
klasse. Det var selvfølgelig alt for 
sent, men det var godt, at vi fik 
det gjort. Fordi hvis vi ikke har 
gjort det, havde jeg nok aldrig fået 
hjælp.  ■
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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 
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
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Jegstrupvej 6d • 7800 Skive
Telefon 96 94 10 10

info@dan-alu.dk
www.dan-alu.dk

- eller følg os på Facebook

Taarnvej 25
7200 Grindsted
Tlf. 79 72 59 63

www.DuPont-Danmark.com

 DuPont Nutrition Biosciences

Sam
men

 nå
r v

i o
p

www.time-danmark.dk

Søndervang 3 
9640 Farsø 

Tlf.: 98 63 24 33

Griseformidling Vest

Griseformidling Vest ApS
Kærmarksvej 44 • 6780 Skærbæk 

Tlf.: 74 75 70 90
www.grisvest.dk
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder

Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60

www.butikkik.dk
butikkik@mail.tele.dk • salg@butikkik.dk

Har du brug for at læse og skrive? 
Måske er du ordblind. Gratis undervisning 

Kanalens Kvarter 66 • 2620 Albertslund • Tlf. 43 64 90 75
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Mange får hjælp for sent

Mange får hjælp for sent
Folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) anerkender,  
at der skal tages bedre hånd om de ordblinde

Af freelancejournalist Sisse 
Valnert
Foto: Mogens Schmidt, 
Netværkslokomotivet

Optagelseskravet på minimum 02 
i dansk og matematik i den nye re-
form af erhvervsskolerne kan gøre 
det vanskeligere for unge, som er 
ordblinde.

- Som udgangspunkt synes jeg, 
at 02-reglen egentlig er meget god. 
En håndværker skal jo også kunne 
skrive, læse og regne. Men, der 
hvor jeg mener, at der er noget galt, 
det er hvis ordblindheden først 
opdages, når den unge vil starte på 
en erhvervsskole. Så har lærerne i 
grundskolen ikke været gode nok 
til at afdække problemerne, mener 
venstrekvinden.

Ny national 
ordblindetest
Anni Matthiesen mener, at det er 
grundskolens opgave at opdage 
ordblindhed.

- En ny national ordblindetest 
lanceres nu. Testen ligger på Un-
dervisningsministeriets hjemmesi-
de og kan gratis hentes af læreren, 
så et barn i løbet af en halv times 
tid kan testes for ordblindhed, for-
tæller Anni Matthiesen, der håber, 
at kendskabet til den nye ordblin-
detest kommer bredt ud blandt 
både forældre og fagfolk.

- Jeg anerkender, at der frem-
over skal tages bedre hånd om de 
ordblinde børn. De skal have den 
støtte og de hjælpemidler, de har 
behov for. Det kan være med til, at 
de kan klare 02-reglen, når de som 
unge vil i gang med en uddannelse 
på erhvervsskolen.

Mundtlig eksamen er 
værd at overveje
Men hvad med alle de unge, der 
ikke kom i gang med en uddannel-
se i år, fordi de ikke fik 02 i dansk 
og matematik?
- Vi skal selvfølgelig evaluere og 
se på, om systemet kan blive mere 
smidigt, fortæller Anni Matthie-
sen.

Kan ordblinde unge for eksempel 
gå op til en mundtlig eksamen i 
stedet for en skriftlig?
- Det kan jeg ikke afvise. Det er 
værd at overveje, men jeg tror, at 
det vil betyde en masse bureau-
krati, når man skal finde ud af, 
hvem der kan få lov til at gå op til 
en mundtlig eksamen, og hvem der 
ikke kan.

Kan det netop ikke være den nye na-
tionale ordblindetest, der afgør det?
- Jo. Måske kan eleven i 9. klasse 
blive testet, og er han eller hun 
ordblind, så er det muligt, at der 
kan gives dispensation, så eksame-
nen kan foregå mundtligt. Det er 
noget, vi måske kan arbejde videre 
med.

Lige muligheder
- Jeg vil gerne understrege, at alle 
skal have lige muligheder – også 
når det drejer sig om uddannelse. 
Og vi må jo erkende, at når det 
handler om ordblindhed, så er der 
stadig alt for mange, der får hjælp 
alt for sent. Vi må også erkende, at 
nogle kommuner har været bedre 
end andre til at støtte de ordblinde 
elever. Dét håber jeg, at den nye 
nationale ordblindetest kan rette op 
på. ■

MF Anni Matthiesen er
Venstres
•  Børneordfører
•  Uddannelses- og forsk-

ningsordfører
• Undervisningsordfører

Anni Matthiesen
Anni Matthiesen

MF Anni Matthiesen er  
Venstres

• Børneordfører
• Uddannelses- og forsk-

ningsordfører
• Undervisningsordfører

17

Kan ordblinde unge for eksempel 
gå op til en mundtlig eksamen i 
stedet for en skriftlig?

- Det kan jeg ikke afvise. Det er 
værd at overveje, men jeg tror, at 
det vil betyde en masse bureau-
krati, når man skal finde ud af, 
hvem der kan få lov til at gå op til 
en mundtlig eksamen, og hvem 
der ikke kan.

Kan det netop ikke være den nye 
nationale ordblindetest, der afgør 
det?

- Jo. Måske kan eleven i 9.klasse 
blive testet, og er han eller hun 
ordblind, så er det muligt, at der 
kan gives dispensation, så eksa-
menen kan foregå mundtligt. Det 
er noget, vi måske kan arbejde 
videre med. 

Lige muligheder
- Jeg vil gerne understrege, at alle 
skal have lige muligheder – også 
når det drejer sig om uddannelse. 
Og vi må jo erkende, at når det 

handler om ordblindhed, så er der 
stadig alt for mange, der får hjælp 
alt for sent. Vi må også erkende, 
at nogle kommuner har været 
bedre end andre til at støtte de 
ordblinde elever. Dét håber jeg, 
at den nye nationale ordblindetest 
kan rette op på.

Ordblindetest
Undervisningsministeriet 
har i samarbejde med Social-
styrelsen, Center for Læse-
forskning på Københavns 
Universitet og Skoleforsk-
ningsprogrammet IUP ved 
Aarhus Universitet udviklet 
den nye nationale ordblinde-
test, der skal sikre en ensartet 
identifikation af ordblindhed 
– på tværs af både kommune-
grænser og uddannelser.

Elever fra 3. klasse og helt 
op til de videregående uddan-
nelse kan testes.

Undervisningsministeriet 
holder en række informati-
onsmøder om den nye ord-
blindetest i 2016.

Se mere på www.uvm.dk
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Ungelejr

Ungelejr 
11.-13. november 2016

Efter sidste års succes inviterer vi 
også i år til GRATIS ungelejr for 
unge medlemmer af Ordblindefor-
eningen og DU – dysleksi ungdom 
i alderen 16-30 år. Ungelejren vil 
have fokus på at dele erfaringer 
om det at være ordblind og hyg-
geligt socialt samvær. Desuden 
vil der være mulighed for at lære 
mere om alle de forskellige apps 
som kan hjælpe os ordblinde i 
hverdagen. Der vil også være en 
dag, hvor man kan få udvidet sin 
viden om IT-rygsækken. Mange 
af os kender ikke til ALLE de 
mange smarte og hjælpsomme 
ting, rygsækken har at byde på. Vi 
vil derfor opfordre alle til at tage 
deres computer inklusiv hjælpe-
programmerne med. 

Praktisk info 
Vi skal være på en efterskole og 
derfor bedes i selv medbringe 
følgende:
• Dyne/sovepose
• Lagen
• Pude
• Håndklæde

Dato: 11-13. november 2016. 
Sted: Vrigsted Efterskole, Overvej 
12 A, 7140 Stouby
Pris: Vi dækker kost og logi. 
Husk lommepenge og penge til 
transport. 
Tilmelding: For tilmelding har vi 
brug for navn, medlemsnummer, 
adresse, e-mail- adresse, telefon-
nummer 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  

tovholdergruppen i DU 
– dysleksiungdom 

 







- 

    -    
 

     
               -   -
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Ordblindelab

Invitation til forældre og børn
Ordblinde børn og deres forældre lærer selv it med Ordblindelab 

I dag findes der mange forskellige it-hjælpemidler, 
der kan kompensere og støtte ordblinde. Det kan 
være svært at overskue, hvilke hjælpemidler der 
findes og ikke mindst hvordan de fungerer. 

Derfor inviterer vi til kursus, som giver ord-
blinde elever og deres forældre et overblik og et 
praktisk kendskab til de eksisterende muligheder. 

På kurserne præsenteres Ordblindelab, som er 
et resursested med instruktionsvideoer til de mest 
forekommende hjælpeprogrammer til ordblinde. 
På kurset oprettes deltagerne som brugere på 
Ordblindelab og får mulighed for at se videoerne 
og afprøve udvalgte it-hjælpemidler på medbragte 
devices (smartphone, tablet, computer). 

Program:
10.00-10.45   Ordblindhed og hvad kan vi som 

forældre og elever gøre. 
v/Birgit Dilling Jandorf 

10.45-11.30   Introduktion til Ordblindelab og 
afprøvning af instruktionsvideoerne.

 v/Allan Madsen 
11.30-12.00  Frokost
12.00-13.30  Valg af opgaver og afprøvning af 

programmerne på medbragte devices.
  v/Birgit Dilling Jandorf og Allan 

Madsen
13.30-14.00   Tanker om arbejdsform og udbytte.

Kurset tilbydes følgende to steder:
Dato: Lørdag den 5. november 2016
Kl. 10.00-14.00
Sted:  Vrigsted Efterskole, Overvej 12,  

Vrigsted, 7140 Stouby

Dato: Lørdag den 12. november 2016
Kl. 10.00-14.00
Sted:  Handicaporganisationernes Hus,  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Tilmelding via: www.ordblindeforeningen.dk/
aktiviteter.asp
eller

Tilmelding for kurset lørdag den 
5. november senest søndag den 
20.10.2016

Tilmelding for kurset lørdag den 
12. november senest søndag den 
27.10.2016

Gebyr: 50 kr. pr. person. Betalingsoplysninger 
fremgår af tilmeldingsformular.

Husk, at du som familie skal medbringe dit 
eget device, dvs. smartphone, tablet eller bærbar 
computer.

Bemærk: Begrænset antal pladser! 
Vi forbeholder os ret til at afvise 
en tilmelding, når vi overstiger 
det maximale deltagerantal.
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Dyre uddannelser spildt uden grundlæggende skolekundskaber

Dyre uddannelser spildt uden 
grundlæggende skolekundskaber 
Alfa Laval har i en årrække arbejdet målbevidst på at skabe en positiv uddannelses-spiral. Det 
betyder, at manglende basiskompetencer i dansk, regning og It ikke længere er et tabu. Målet 
er at gøre gode medarbejdere bedre, og klæde dem på til faglig efteruddannelse.

Af: Hans Kærgaard, 
Netværkslokomotivet
Foto: Mogens Schmidt, 
Netværkslokomotivet 

- 

Det er ikke længere tabu at gå 
direkte til medarbejderne og sige, 
at deres basiskunnen i dansk og 
regning ikke er i orden, fortæller 
Ulla Poulsen, HR-manager hos 
Alfa Laval i Kolding. 

- For firmaet er det penge ud af 
vinduet at sende medarbejderne på 

faglig efteruddannelse, hvis de ikke 
mestrer basale skolekundskaber. 

Alfa Laval sender hvert år 
mange på ordblindekurser og For-
beredende Voksenundervisning i 
dansk og regning via Netværkslo-
komotivet. 

Mod på at uddanne sig 
På Alfa Laval regner man med, at 
alle medarbejdere skal på faglig 
efteruddannelse minimum 14 
dage om året. En række ufaglærte 
ansatte på Alfa Laval har fået 
mod på at uddanne sig efter at de 
har fået deres niveau i dansk og 
regning hævet. I dag er de faglærte 
maskinarbejdere. 

En ny verden 
- Det er en ny verden, der åbner sig 
for medarbejderne, når de opdager 

at de kan læse og skrive, fortsætter 
Ulla Poulsen. 

- De får modet til at blive udfor-
dret, de lærer at forstå og bruge IT, 
og de bliver en del af mailkulturen. 

Engelsk som 
koncernsprog 
- Vi har haft stor gavn af sparring 
fra Netværkslokomotivet, som 
hjælper med at fjerne barrierer og 
skabe motivation for kompetence-
løft pointerer Ulla Poulsen. 

Ulla Poulsen påpeger, at fremti-
den vil kræve gode engelskkund-
skaber, da stadig flere firmaer har 
engelsk som koncernsprog, og 
mange manualer er skrevet på en-
gelsk. ■

Ulla Poulsen er 
HR chef hos Alfa 
Laval. Hun er 
meget optaget af 
at af de basale 
færdigheder skal 
være på plads 
inden faglig ef-
teruddannelse.

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.
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Bare det at kunne læse en bog …

Bare det at kunne 
læse en bog … 
Michael Vang Nielsen er CNC operatør hos Alfa Laval i Kolding. 
Han følte sig handicappet som ordblind, fordi det med at læse 
og skrive var en kæmpe udfordring. Efter ordblindekurser læ-
ser Michael langt hurtigere, og samtidig forstår han nu, hvad 
han læser.

Af Hans Kærgaard, 
Netværkslokomotivet 
Foto: Mogens Schmidt, 
Netværkslokomotivet

I samarbejde med Netværksloko-
motivet tog Alfa Laval initiativ til 
at sætte fokus på ordblindhed hos 
medarbejderne. Det betød ord-
blindeundervisning i arbejdstiden. 
Michael Vang Nielsen var ikke 
længe om at melde sig, fordi han 
kunne tænke sig at blive bedre til 
læse og skrive. 

- I dag har jeg en masse nye 
kompetencer, fordi jeg har fået 
ekstra værktøjer, som jeg ikke 
vidste fandtes, før jeg begyndte på 
ordblindeundervisning. It værk-
tøjer og apps er en kæmpe hjælp, 
fortæller Michael Vang Nielsen. 

Bare det at kunne læse 
en bog er et helt nyt 
univers 
Samtidig med at han nu læser væ-
sentlig hurtigere, forstår han nu det 
han læser, i modsætning til før. 

- Bare det, at kunne læse en bog 
er et helt nyt univers – det er så 
gavnligt pointerer Michael Vang 
Nielsen. 

Mod på mere 
Ordblindeundervisningen gav 
Michael Vang Nielsen mod på 
mere, så han i dag er i gang med at 
videreuddanne sig både privat og 
arbejdsmæssigt. 

- Jeg har nok også fået mere 
mod på at stille mig op i en for-
samling, fortsætter Michael Vang 
Nielsen, som er valgt til sikker-
hedsrepræsentant hos Alfa Laval. ■

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 100 elever i fuld  
skolegang på 3.-10. 
klassetrin fordelt på 9. 
klasser.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Lundebjerg 72 
2740 Skovlunde
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk

Scan QR-koden og se 
video med Michael 
Vang Nielsen, sik-
kerhedsrepræsentant 
hos Alfa Laval, som 
fortæller om hans 
erfaringer med ord-
blindeundervisning

Michael Vang Niel-
sen, sikkerhedsre-
præsentant hos Alfa 
Laval, har fået flere 
nye kompetencer, 
efter at han har 
modtaget ordblin-
deundervisning.
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Bornholm
Folkemødet
»Ja så blev der folkemøde på 
Bornholm alligevel«.

Alle tidligere rekorder blev 
overgået, så i år regner man med et 
besøgstal på 98.000 personer.

For mit vedkommende var det 
en ny situation, da Landsforenin-
gen ikke ønskede at være med i år.

Jeg var oplægsholder til en dis-
kussion, hvor emnet var: »Hvad 
kan man gøre for de ordblinde, for 
at øge deres interesse og forståelse 
for det politiske arbejde«. 

Deltagerne på mødet var Direk-
tøren for biblioteksforeningen Mi-
chel Steen-Hansen, byrådsmedlem 
Marie Fromseier Kjærgaard, tidli-
gere formanden for Dansk Folke-
partis ungdom Chris Bjerknæs og 
formand for Ordblindeforeningen 
på Bornholm Tom West. Chris er 
ordblind, så derfor har han natur-
ligvis interesse og erfaringer om 
dette emne.

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 (ikke i 
skolernes ferie).
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 ■

Mødet på Biblioteket i Allinge 
var berammet til en time, men 
varede mere end 1½ time på grund 
af de mange relevante spørgsmål, 
der blev stillet. Der blev aftalt et 
tættere samarbejde mellem biblio-
tekerne og Ordblindeforeningen på 
Bornholm.

 Meget vigtigt var, at der var 
flere forældrepar, der fik kontakt 
med hinanden, for at udveksle 
erfaringer til gavn for deres ord-
blinde børn.

Nyt fra kredsene 

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

Ny afdeling i København:  

Nytorv 9, 1450 København.  

Også mulighed for læsevejledere  

på Fyn samt i Nordjylland.  

Kontakten her foregår  

via mail eller tlf.

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  
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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 imødekommet, får besked

En stor tak til bibliotekschef på 
Bornholm, Jon Madsen, der var 
kommet med ideen til mødet og 
som lagde hus til.

Min deltagelse på folkemødet 
i år var begrænset til 15 timer i 
Ældre Sagens telt, hvor jeg havde 
vagt. Desuden havde jeg vagt i 15 
timer i Osteoporoseforeningens 
telt. 

De 30 timer gik hurtigt, da man 
møder hundrede mennesker, man 
kan snakke med om de ting, der 
interesserer en.

Tom West, formand for  
Ordblindeforeningen  

på Bornholm ■

Nordjylland
Onsdag den 21. september kl. 
19.00 er der et stort arrangement i 
Dr. Ingrid hallerne, Farsø. Chri-
stian Fuhlendorff kommer og 
underholder og samtidig fortæller 
lidt om sin ordblindhed. Desuden 
er der stande med blandt andet 
Ordblindeforeningen, Nota og 
VUC osv.

Den 24. september inviterer 
Vesthimmerland til frivilligdag i 
Ålestrup idrætscenter med mange 
frivillige foreninger og der er Ord-
blindeforeningen med. ■
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Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 

Møder med forældre til ordblinde børn 
arrangementer i 2. halvdel 2016. 

13.09.16 17:00 Samsø kommune og Netværkslokomotivet . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
15.09.16 18.30 Ikast Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. Bock samt AOF MIDT og  

 Herning HF&VUC 
19.09.16 18:30 FOA Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
20.09.16 18:30 AOF Vestsjælland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
21.09.16 18:30 3F Roskilde og AOF Roskilde . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock
26.09.16 18:30 FOA Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
28.09.16 18:30 3F Glostrup og Matthias Tesfaye . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
29.09.16 17:30 SIS Skærbæk og AOF Syd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
04.10.16 18:30 Netværkslokomotivet og ASV Horsens . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
06.10.16 18:30 Kolding Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
11.10.16 18:30 AOF Vestsjælland Køge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
12.10.16 18:30 AOF Vestsjælland Slagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
13.10.16 17:30 AOF Nordsjælland Gentofte . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock
24.10.16 18:30 3F Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
27.10.16 18:30 Hedensted Bibliotek og Netværkslokomotivet  . . . C. Bock og Ordblindetræning
09.11.16 18:30 AOF Nordjylland Frederikshavn . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
15.11.16 18:30 AOF Syd Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
23.11.16 18:30 3F Fredericia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning

2017
26.01.17 18:30 AOF Syd Aabenraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
23.02.17 18:30 AOF Syd Haderslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning
16.03.17 18:30 AOF Syd Tønder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bock og Ordblindetræning

Under planlægning
Der planlægges i øjeblikket arrangementer følgende steder. Dato endnu ikke kendt.
Odense 1 arrangement i samarbejde med Tietgen, FOA og 3F
Nordsjælland 4 arrangementer i samarbejde med LOF
Nordjylland 1 arrangement i samarbejde med 3F Thisted og VUC
København 1 arrangement i samarbejde med VUC
Ringkøbing/Skjern i samarbejde med 3F og AOF MIDT
Med forbehold for ændringer. Du kan finde yderligere info samt tilmelde dig via netværkslokomoti-

vets hjemmeside: http://www.netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/
Du kan også følge med på Ordblindeforeningens Facebook side: https://da-dk.facebook.com/pages/

Ordblinde-Dysleksiforeningen-i-Danmark/111856862252545

Netværkslokomotivet har sammen AOF planlagt en rækker møder over hele Sjælland. I disse møder 
holder Christian Boch foredrag om betydningen af de digitale hjælpemidler. Desuden kan der være 
indslag fra AOF, som fortæller om deres ordblindeundervisning. Der kan være indslag fra ”Ordblinde-
træning”, som underviser i ordblindhed. Ordblindeforeningen deltager også med en fortælling om deres 
aktiviteter og foreningens forsøg på at oprette netværk i alle landsdele.


