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Præsentation af Mogens Schmidt – formand for Ordblindeforeningen

 Præsentation af formanden for Ordblindeforeningen 

Mogens Schmidt 
Af Mogens Schmidt 

Den 1. april 2017 blev jeg valgt 
som formand for Ordblinde/Dys-
leksi foreningen.

Inden da havde jeg igennem det 
sidste års tid været næstformand/
kasserer i foreningen.

Kort om mig selv
Jeg er i skrivende stund 63 år, bor 
i Ågård, som er en lille by mellem 
Vejle og Kolding. Jeg er gift med 
Rita, som er uddannet sygeplejer-
ske. Rita arbejder som plejehjems-
leder. Vi har to voksne piger, samt 
5 dejlige børnebørn – det 6. er på 
vej.

Jeg sidder i bestyrelsen for den 
lokale antenneforening, hvor jeg de 
seneste 22 år har været kasserer, 
ellers bliver fritiden brugt i Blå-
vand, hvor vi har sommerhus.

Jeg er uddannet mejerist i 1972. 
Jeg brugte uddannelsen i 4 år, in-
den jeg fik job på Merrild Kaffe. 
I de 26 år, jeg var på virksomhe-
den, var jeg i 20 år produktions-
leder, hvor en af opgaverne var 
efteruddannelse af medarbejderne. 
Det var her min interesse for 
voksne med læse/skrive problemer 
blev vakt.

I 1996 var jeg med til at starte et 
virksomhedsnetværk under navnet 
Netværkslokomotivet. Vi var en 
række lokale virksomheder, VUC 
og Ordblindeforeningen, der i sam-
arbejde fik startet læse-, skrive- og 
regneundervisning for de af virk-
somhedernes medarbejdere, der 
måtte have behovet.

Martin Sørensen, Ordblinde-
foreningen, var netværkets første 
formand. Jeg overtog derefter, 
idet man mente, det burde være en 

virksomhedsrepræsentant, der var 
formand.

Ordblindeforeningen har i hele 
perioden været repræsenteret i 
netværkets styregruppe. Pt. er det 
Christian Bock.

I 2002 forlod jeg jobbet på Mer-
rild Kaffe for at blive fuldtidskon-
sulent hos Netværkslokomotivet. 
Et job jeg stadigvæk har.

I mit nye job kom jeg i kontakt 
med mange forskellige mennesker. 
Jeg blev noget overrasket over, at 
læse-, skrive- og regneproblemet 
var så omfattende, som det var. 
Heldigvis var der gode tilbud til at 
blive bedre til det almene. Mange 
tog også imod, men en del sagde 

fra. Ud fra de snakke jeg havde, er 
jeg slet ikke i tvivl om, at ordblind-
hed og håndteringen af denne i fol-
keskolen, har en stor del af skylden.

I 2011 begyndte jeg, i samarbej-
de med lokale folk fra Ordblinde-
foreningen i Vejle, at afvikle oply-
sende arrangementer for ordblinde 
børn og deres forældre. 

I den første vinter havde vi ar-
rangementer, hvor der kom ca. 800 
personer. Det var meget tydeligt, at 
der var et stort behov for at hjælpe 
denne gruppe. 

De sidste par år har vi afvik-
let mange »forældre til ordblin-
de børn« arrangementer i hele 
landet. Altid i samarbejde med 

AOF Center Sydjylland tilbyder 
GRATIS undervisning for voksne

Undervisning for ordblinde
Individuelt tilrettelagt, så du lærer præcis  
det DU har brug for eks. tale til tekst.

Dansk undervisning (FVU dansk)
Bliv skrap til at stave og sætte kommaer.

Matematik undervisning (FVU matematik)
Få styr på bl.a. procentregning, budget  
og at hjælpe med lektierne.

Kontakt os på:
mail: tl@aofsydjylland.dk
mobil: 25 66 91 50

Du finder os i:
Fredericia, Kolding, Vejle, Vejen, Varde,  
Billund, Esbjerg og på Fanø.

Vi glæder os til at møde dig
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Præsentation af Mogens Schmidt – formand for Ordblindeforeningen

Ordblindeforeningen. For det 
meste var det Erik Rasmussen, 
der deltog som repræsentant for 
foreningen.

Igen blev det bekræftet, at beho-
vet er stort – så stort, at arrange-
menterne fortsætter på 3. år. 

Jeg vil arbejde for, at vi i fælles-
skab udvikler foreningen til ikke at 
have 2.000, men 20.000 medlem-
mer. Det må absolut være muligt, 
når der er min.300.000 i Danmark, 
der har dysleksi.

Dyskalkuli (talblindhed) kom-
mer mere og mere på banen. Jeg 
mener, det i fremtiden bør være en 
større del af Ordblindeforeningens 
interesseområde.

Åbenhed og højere 
informationsniveau 
Mere åbenhed og et højere infor-
mationsniveau ligger også højt på 
listen over opgaver, som jeg synes, 
der skal være fokus på. Jeg ser 
gerne en professionel forening, der 
lyttes mere til, end der gør i dag.

En forening, der er kendt i hele 
landet. Det vil kræve mere perso-
nale på kontoret, da der skal være 
et tættere samarbejde med andre li-
gestillede foreninger (vi er startet) 
Desuden kræver det en mere stabil 
økonomi gennem bl.a. fundraising. 
Det vil også være nødvendigt med 
professionel rådgivning og spar-
ring af de frivillige i lokalbestyrel-
serne, medlemmerne, rådgiverne 
og bisidderne.

Jobbet som formand for 
foreningen er spændende 
Der er mange udfordringer, og der 
er sket mange nye teknologiske 
ting i de sidste år. Det betyder, at 
det er nødvendigt at revidere og 
nytænke det, der skal arbejdes med 
fremover. Noget af det, jeg jævnligt 
hører, er »sådan har vi altid gjort«. 
Det er jo ikke ensbetydende med, 
at det skal fortsætte, som det altid 
har været. Det, der har været godt, 
skal selvfølgelig ikke kasseres, men 
måske revurderes set i den nye tid.

Tonen kan til tider være lidt 
skarp, også for skarp efter min me-
ning. Det kan vi i fællesskab være 
med til at ændre. I bund og grund 
brænder vi jo alle for at hjælpe folk 
med dysleksi.

Dette er blot nogle af mine 
fremtidstanker om foreningen. 

Jeg har i skrivende stund været 
formand i godt 3 måneder. Jeg 
er blevet godt modtaget. Specielt 
Karen og Nina på kontoret yder en 
stor indsats for, at jeg får indblik i 
hvervet som formand. 

Jeg kan godt mærke, at sprin-
get fra næstformand til formand 
betyder et større arbejdspres. Det 
er også ok, når man føler, man gør 
en forskel.

Sidst men ikke mindst 
Min hovedopgave er at være med 
til at sørge for, at forholdene for 
børn og voksne med dysleksi hele 
tiden er på dagsorden, så forhol-
dene bliver mere optimale, end de 
er i dag. ■

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 9. klasses prøver 

(FP9), 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
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Ordblindeprisen 2017

Af Mogens Schmidt

Endnu en gang er ordblindeprisen 
blevet uddelt. Det er denne gang en 
virksomhed, der får den. 

Bestyrelsen besluttede, at Alfa 
Laval Kolding skulle have prisen 
med følgende begrundelse: Alfa 
Laval A/S, Kolding får prisen 
fordi virksomheden har gjort en 
særlig indsats for at alle produk-
tionsmedarbejdere bliver tilbudt 
undervisning i dansk og matematik 
samt ordblindeundervisning, hvor 
det er relevant. Alfa Lavals ind-
sats er vigtig, fordi undersøgelser 
viser, at omkring hver 5. dansker 
ikke har tilstrækkelige skolekund-
skaber, der matcher de krav, som 
arbejdsmarkedet stiller. Det er den 
udfordring, som virksomheden har 
valgt at tage op.

Siden 2011 har Alfa Laval Kol-
ding valgt systematisk at teste alle 
timelønnede for ordblindhed, samt 
i dansk og matematik. Det gør 
vi for at sikre alle den relevante 
undervisning, som giver et boost 
i folks selvtillid, fortæller Bente 
Nørgaard, HR Partner, Employee 
Relations, i Alfa Laval Kolding

IT fylder meget, og hvis en 
ordblind skal fungere optimalt her, 
skal vedkommende både have den 
nødvendige ordblindeundervis-
ning og hjælpemidler, siger Bente 
Nørgaard.

Bente har deltaget i arbejdet 
med ordblindeundervisning på 
Alfa Laval Kolding, siden en aktiv 
tillidsrepræsentant tog initiativet 
sidst i 1990’erne. 

Alfa Laval Kolding har valgt en 
af de medarbejdere, der har fået 

ordblindeundervisning på fabrik-
ken, Helle Sølvberg Jørgensen, til 
at tage imod prisen, fordi hun har 
udvist et stort engagement og taget 
et kvantespring i sin personlige 
udvikling efter ordblindeunder-
visningen. For Bente Nørgaard 
betyder det meget, at det er en af 
virksomhedens medarbejdere, der 
nu får overrakt Ordblindeprisen 
2017 på vegne af Alfa Laval Kol-
ding. Det en værdsættelse af Helle 
Sølvberg Jørgensen personlige ind-
sats, og prisen er en anerkendelse 
af Alfa Laval Kolding for vores 
kvalificering af ordblinde medar-
bejdere, siger Bente Nør gaard. ■

Ordblindeprisen 2017 

HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)
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Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde
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Vi giver 
aldrig op...

Foto: Privat
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Video-opskrifter kan gøre en stor forskel
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www.cbock.dk

Mail: cb@cbock.dk | Tlf. 2877 0640 | Alsion, Forskerparken, Alsion 2, 6400 Sønderborg

Christian Bock
Rådgiver og IT-konsulent  
i hjælpemidler til ordblinde

Jeg er selv ordblind og kan derfor sætte mig 
ind i de ordblindes situation, samtidig med 
at jeg kender de nyeste IT-værktøjer. Jeg 
er fri og uafhængig af bestemte produkter 
og leverandører. Jeg giver kurser og holder 
foredrag for folkeskolelærere. Jeg har hjulpet 
både ordblinde elever, forældre, undervisere 
og arbejdspladser, med at implementere 
hjælpemidler målrettet den enkelte.

Af Dorthe Berg Nielsen 

Jeg har for nyligt oprettet en you-
tube kanal, som på ganske kort tid 
er blevet delt i hele landet. Kanalen 

indeholder 
pædagogi-
ske video-
opskrifter, 
som guider 
børn og ny-
begyndere 
gennem 
hvert 
trin af 

madlavningen. Videoerne har 
særligt vagt interesse i foreninger 
med læsesvage børn og unge, som 
har svært ved at følge en alminde-
lig opskrift. Inden jeg fortæller om 
min Youtube kanal »Mad i trin«, 
vil jeg kort beskrive, hvordan 
ideen med pædagogiske video-
opskrifter opstod.

I år 2005 blev jeg ansat på 
Skjernåskolen, som er en spe-
cialskole for børn og unge med 
generelle indlæringsvanskelig-
heder. Her har jeg gennem årene 
haft elever med meget forskellige 

diagnoser og udfordringer. Mange 
af mine tidligere og nuværende 
elever har svært ved at begå sig 
i vores meget skriftlige og (for 
dem) ustrukturerede samfund. 

I mit arbejde med handicappede 
har jeg altid stræbt efter at gøre 
mine elever så selvstændige som 
muligt, da jeg mener, at det skaber 
større livslyst og glæde. Derfor 
har det altid faldet mig naturligt 
at være undersøgende og nysger-
rig på, hvordan jeg kan tilbyde 
mine elever værktøjer, som kan 
hjælpe dem godt på vej mod et 

Video-opskrifter  
kan gøre en stor forskel

➤
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Video-opskrifter kan gøre en stor forskel

selvstændigt liv indenfor mulighe-
dens grænser.

Min seneste undersøgelse tog 
udgangspunkt i madkundskab, 
som var et ustruktureret og kaotisk 
fag, fordi mange af mine elever har 
svært ved at læse og forstå opskrif-
ter. »Hvordan snitter man et løg?« 
– »Hvad er en deciliter?« – »Hvad 
betyder det at svitse?« – »Hvordan 
tænder jeg ovnen?« … Spørgsmå-
lene føg gennem rummet, og jeg 
løb fra elev til elev for at hjælpe. 
Ofte måtte jeg udføre store dele af 
madlavningsopgaven, fordi tiden 
var knap, og jeg hurtigt skulle vi-
dere til den næste spørgende elev. 
Men det lærte mine elever jo ikke 
noget af! Jeg blev efterladt med 
en følelse af, at det kunne gøres 
bedre. 

Jeg indledte derfor et projekt 
drevet af nysgerrighed. Projektets 
mål var at finde en undervisnings-
form, som i højere grad tilgodeså 
mine elevers behov for visuel 
støtte og guidning samtidig med, 
at de blev mere selvhjulpne og del-
tagende. 

Jeg tænkte, at svaret muligvis 
kunne findes i video-opskrifter fra 
nettet, hvor der findes rigtig mange 
udgaver af visuelle opskrifter. 
Jeg prøvede dem i min undervis-
ning, hvilket lettede processen en 
anelse og bekræftede mig i, at jeg 

var på rette vej. Men jeg var ikke i 
mål. Videoerne gik meget hurtigt 
frem, og de mindede ikke mine 
elever om de helt basale ting som 
f.eks. at vaske hænder, vaske op 
og lignende. De viste heller ikke, 
hvordan grøntsagerne blev snittet, 
og hvordan kødet skulle tilberedes. 
Jeg savnede nogle video-opskrifter 
i børnehøjde. Nogle som forkla-
rede alt, og hvor det foregik i et 
langsomt tempo. 

Jeg fik lyst til at producere mine 
egne mere pædagogiske video-op-
skrifter og allierede mig i den for-
bindelse med mine fire børn Lucca 
(2), Smilla (6), Alexander (11) og 
Oliver (13). Oliver blev min foto-
graf, og han redigerede efterføl-
gende vores videoer. De tre yngste 
børn var på skift med i »tv-køkke-
net«, som vi i 
starten døbte 
Dorthes bør-
neopskrifter. 
Der opstod 
et hyggeligt 
familiepro-
jekt, og skønt 
video-op-
skrifterne blot 
var amatør-
optagelser, så 
var resultatet 
i madkund-
skab slående. 

Mine elever fulgte videoinstruk-
serne trin for trin fra deres mobil 
eller tablet og blev selvstændige i 
deres madlavning. Det betød, at de 
nu lavede mad i et tempo, som pas-
sede til den enkelte, og at de selv 
kunne spole tilbage, hvis der var 
noget, som de blev usikre på. Jeg 
kunne bevæge mig roligt omkring 
i lokalet og nyde duften og den 
hyggelige stemning. Når maden 
var færdig, havde jeg stolte og 
selvstændige elever med mod på 
at gå hjem og lave retten for deres 
forældre. Som erfaren lærer, var 
jeg målløs over, hvordan en lille 
forandring kunne skabe så stor en 
forvandling. 

Sideløbende fik mine egen børn 
maddage, hvor de lavede mad 
med hjælp fra vores egne video-
opskrifter. Det viste sig, at de tre 
ældste pludselig kunne lave mad 
uden voksenhjælp, og jeg kunne 
ikke lade være med at tænke på, 
at vi havde fat i en ide, som var 
savnet i vores samfund. En ide, 
som både kunne støtte børn, unge, 
handicappede og nybegyndere i 
madlavningen. 

Selvom det var grænseover-
skridende at dele noget, som ikke 
er perfekt, så lagde jeg alligevel 
vores video-opskrifter på Face-
book og beskrev mine positive 
oplevelser vedrørende projektet. På 
ganske kort tid blev vores videoer 
delt videre, og jeg blev kontak-
tet af forældre, lærere, pædago-
ger, ordblinde-, adhd-, autisme-, 
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Video-opskrifter kan gøre en stor forskel

Børn og unge med ordblindhed

Lærere, læsevejledere og andre fagpersoner

Børn og unge med ordblindhed (engelsk)

Voksne med ordblindhed

Forældre til børn og unge med ordblindhed

Læse-staveudredning

ORDBLINDEKURSER FOR

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg 
ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).

www.ordblindetræning.dk

hjerneskade-grupper mm. Alle gav 
os positiv respons, og mange delte 
deres rørende historier og fortalte, 
at vores videoer gjorde en forskel i 
deres hverdag. Det var både over-
vældende og mærkeligt at vide, at 
vores amatør-videoer tiltænkt en 
lille elevgruppe pludselig kom vidt 
omkring. Men det understreger jo 

bare, at det ikke altid behøver at 
være så indviklet. Det viser mig 
samtidig, at man ikke skal være 
bange for at stå frem og dele sine 

gode erfaringer, selvom det er me-
get udansk at »sætte næsen frem«. 
Nogle gange kan det være helt 
simple ting, som kan gøre en stor 
forskel. 

Vores video-opskrifter er nu 
blevet et hyggeligt familieprojekt, 
som for mig forener familie- og 
arbejdsliv på den bedst tænkelige 

måde. Samtidig glædes 
jeg over, at vores lille 
familie kan gøre en 
forskel for børn og 
unge, som udfordres af 
de almindelige, ned-
skrevne opskrifter.

Da vores video-
opskrifter nu benyttes 
af en bred gruppe af 
nybegyndere, har vi 
valgt at ændre navnet 
til »Mad I Trin«. Hvis 
du har interesse i at 

følge projektet, så kan du finde 
min kanal på You tube med søgeor-
det: »Mad i trin« eller på følgende 
link:  

https://www.youtube.com/channel/ 
UCK_jbqaVU3WPNFHIrVelsAg 

Hvis du abonnerer og trykker på 
klokken, får du automatisk besked, 
når vi laver nye video-opskrifter. 
Du er også meget velkommen til 
at skrive til mig i kommentarfeltet, 
hvis du ønsker, at vi skal lave en 
bestemt opskrift i video-udgave. 
Det er ganske gratis og laves i det 
tempo, som arbejds- og familieliv 
tillader det.

 Jeg har ligeledes oprettet en 
gruppe på Facebook, hvor jeg læg-
ger vores video-opskrifter, og hvor 
andre kan lægge deres børneven-
lige opskrifter. Gruppens navn er 
»Mad i trin – opskrifter for børn 
og nybegyndere«. Gruppen er luk-
ket, men alle er meget velkommen. 

Jeg har fået løst mine udfordrin-
ger i madkundskab ved hjælp af 
simple videoer og tænker, at man-
ge hverdagssituationer kan afhjæl-
pes med dette simple medie. Det er 
blot fantasien som sætter grænser. 
Husk dog at dele dine succeser – 
det kan jo meget vel tænkes, at du 
ikke er den eneste, som er udfor-
dret på et bestemt område. ■

Venlig hilsen Dorthe,  
speciallærer og mor til fire

•  Navn: Dorthe Berg Nielsen
•  Profession: Lærer på 

Skjern åskolen siden 2005 – 
en specialskole for børn og 
unge med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder

•  Youtube kanal: »Mad I 
Trin« indeholdende pæda-
gogiske video-opskrifter 
henvendt til børn og voksne 
med læsevanskeligheder

•  Civilstatus: Gift med An-
dreas – sammen har vi fire 
børn i alderen 2-13 år. Bør-
nene er en stor del af You-
tube kanalen »Mad i trin« 

Fakta
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Svært ved at læse, skrive og stave?

Få hjælp og lær at 
bruge IT-hjælpemidler

Se mere på vucfyn.dk/obu
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Klummen

Svært ved at læse, skrive og stave?

Få hjælp og lær at 
bruge IT-hjælpemidler

Se mere på vucfyn.dk/obu

Af Anders Bredsdorff

Der er mange teorier omkring ord-
blindhed, og der er mange måder 
at hjælpe ordblinde på. Man er dog 
i løbet af de senere år blevet mere 
klar over, hvilke funktioner i hjer-
nen, der ikke fungerer optimalt. 
Det er et handikap i forhold til den 
måde vores samfund fungerer på, 
da der er meget, som skal læses. 
Det betyder, at den ordblinde skal 
bruge meget tid og energi på at 
finde frem til måder »at læse på«. 

I de senere år er der kommet 
elektroniske hjælpemidler til både 
telefoner, Ipad, PC med mere. Disse 
hjælpemidler skal man lære at 
bruge, og det gælder både den ord-
blinde og den, der underviser/hjæl-
per ordblinde. Man kan på et tidligt 
tidspunkt finde ud af om et barn vil 
få svært ved at læse og så kan der 
sættes ind med hjælp. De voksne 
kan få hjælp til at finde ud af hvilke 
hjælpemidler, der bedst kan hjælpe 
den enkelte på arbejdspladsen.

Uanset, hvor gammel den ord-
blinde er, skal man finde ud af 
hvilke hjælpemidler, der er bedst 
for den enkelte, og hvad hun har 
brug for i dagligdagen. Dette vil 
ændre sig i løbet af tilværelsen, 
så det er hele tiden nødvendig at 
orientere sig i hvad, der er kommet 
på markedet. Det er også tilfældet 
for den, der underviser i hjælpe-
midlerne. Det drejer sig om lærere, 
konsulenter mm. 

Der er altså muligheder nok, 
for at den enkelte ordblinde kan få 
hjælp og komme til at fungere som 
alle andre. Det er slået fast, at ord-
blinde ikke er dumme, men at de 
har et handikap, som de skal have 
hjælp med. Det drejer sig ikke altid 
om penge, men i mange tilfælde 
om forståelse og samarbejde. 

Ordblindeforeningen har til op-
gave at rådgive og hjælpe ordblinde, 

desuden skal vi skabe debat om 
ordblindhed i samfundet. Det er 
lykkedes godt i de sidste år. Vi 
har fået medlemsfremgang, der er 
komme love og bekendtgørelser, 
som har sat fokus på den hjælp, der 
er nødvendig. Der er kommet test, 
som gør, at der kan sættes tidligt 
ind. Der arbejdes gennem Net-
værkslokomotivet med, at arbejds-
markedet er blevet opmærksom på 
problematikken og derved hjælper 
sine medarbejdere. Vi er nået langt, 
men der er et stykke vej endnu. Der 
er flere ting, som kan blive bedre. 

Rettigheder og pligter 
hænger sammen
Der er kommet flere rettigheder 
for ordblinde f.eks. retskrav om 
ordblindetest, ret til hjælpemidler 
under prøver mm. Der er også 
nogle pligter, hvor nogle er skre-
vet i bekendtgørelserne og andre 
er uskrevne samfundspligter. Det 
handler om, at der skal være et 
samarbejde mellem den ordblinde 
og det omgivne samfund. Sam-
fundet skal have forståelse for 
den ordblindes handikap, og den 
ordblinde skal have motivation til 
ville acceptere sit handikap og ar-
bejde med de ting, som kan hjælpe 
den enkelte, selvom det kræver 
meget af hende.

Jeg har ikke været medlem i 
særlig lang tid, men jeg har alle-
rede i de forskellige fora, som jeg 
har deltaget i, mærket et engage-
ment og gå på mod, som lover godt 
for fremtiden. Jeg håber alle vil 
arbejde den samme vej, så tror jeg, 
vi kan komme langt med hjælpen 
til de, der har brug for det.  ■

Klummen er udtryk for forfatterens 
egen holdning.

Klummen 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
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LÆSERBREV: Den nationale test og den nationale ordblindetest

Af Erik K. Rasmussen 

I Ordblindebladet nr. 2. juni 2017 side 8 er der en 
tekst, skrevet af Sisse Valnert, Netværkslokomti-
vet, som er meget uklar i sin beskrivelse af Den 
Nationale Ordblindetest. 

Der er meget stor forskel på den nationale test 
og den nationale ordblindetest.

Den nationale test skal alle eleverne i folkesko-
len igennem i deres skoletid. De skal gennemføre 
10 obligatoriske nationale test inden for forskel-
lige fag. De nationale test tester elevernes kund-
skaber og færdigheder og giver dermed lærerne 
et indblik i den enkelte elevs niveau.

Den nationale Ordblindetest gennemføres kun 
med elever, der har læse- og skrivevanskelighe-
der, og hvis lærerne har mistanke om ordblind-
hed hos eleven.

Der står endvidere i artiklen at: »Mattias Tes-
faye er ophavsmand til den kommende Nationale 
ordblindetest, der starter i august 2017.« 

Den nationale ordblindetest blev lanceret i 
2015 og bruges nu i alle 98 kommuner og på alle 
niveauer i uddannelsessystemet. Derfor hedder 
den også den tværgående ordblindetest eller bare 
ordblindetesten.

For at gøre det nemmere at opdage ordblind-
hed blandt elever og studerende i Danmark, bad 
Undervisningsministeriet i 2012 forskere fra 
Center for Læseforskning, Københavns Univer-
sitet, og DPU, Aarhus Universitet, om at udvikle 
en national ordblindetest. 

Endvidere står der i artiklen at: »testen er et 
retskrav, så alle skoler skal gennemføre den« Det 
er ikke rigtigt. For det blev ikke obligatorisk for 
skolerne at bruge den nye ordblindetest. Derfor 
har det været en mærkesag for folketingsmedlem 
Mattias Tesfaye (S), at forældre fik et retskrav på 
en ordblindetest. Ordblindeforeningen har presset 
på for at få retskravet indført.

Retskravet fik forældrene ved en ny aftale 
om satspuljen i 2015. Retskrav på en test gælder 
fra skoleåret 17/18. Hvis forældre har mistanke 
om, at deres barns læsevanskeligheder skyldes 
ordblindhed, kan de få en test taget en gang i 
skoleforløbet, men først fra 4. klasse. Skolerne 
bestemmer selv, hvilken test de vil bruge, der er 
ikke noget krav om, at det skal være den natio-
nale ordblindetest. 

Der findes mange test, der kan teste mennesker 
med ordblindhed fx Elbros ordliste, der er bereg-
net til individuel undersøgelse af læsefærdighe-
der. For de små klasser kom der en ny test i 2016. 
Den kan teste børn i 0. og 1. klasse, for at finde 
frem til tidlig identifikation af elever i risiko for 
udvikling af alvorlige afkodningsvanskelighe-
der, herunder ordblindhed. Det betyder, at der er 
mulighed for tidlig indsats til elever med disse 
vanskeligheder. I modsætning til den nationale 
ordblindetest er risikotesten ikke digital, men 
papirbaseret.

Retskravet giver kun krav på en test ikke på 
ekstra støtte, men den skoleleder, der ikke følger 
testens anvisning, er et skarn. Retskravet skal gøre 
forældrene trygge. Det bør nu være slut med, at 
elever med ordblindhed kan gå gennem folkesko-
len uden at modtage ekstra støtte (den lydbaserede 
undervisning) og digitale it-hjælpemidler.  ■

LÆSERBREV

Den nationale test og den 
nationale ordblindetest 

LÆ
SE

R
B

R
EV

LÆSERBREV

Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade læserbreve.
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Boganbefaling

Alle kan læse og skrive

Læs mere og få hjælp på mv-nordic.com

Med moderne digitale værktøjer er ordblindhed 
ikke længere nogen hindring for at tage en uddannelse, 

få succes på jobbet eller deltage på sociale medier. 

Boganbefaling
Af Anne-Marie Blenstrup Sørensen 

Det er en ungdomsbog, der er skrevet i en læselet 
udgave. Bogen har 4 efterfølgere, de kan alle læses 
separat.

Den unge pige Liv bliver overfaldet af en 
gruppe drenge. De vil ikke have hun anmelder det 
til politiet. De gør mange ting for at skræmme Liv 
til at holde inde med sin viden. Liv allierer sig med 
Nicki, der er en dreng fra skolen. Han hjælper Liv 
med at få hævn på de drenge, der overfaldt hende 
en efter en.

Jeg syntes der er flere spændende episoder i 
bogen. Blandt andet blev jeg overrasket over, at 
Liv får et godt øje til Nicki, så der opstår varme 
følelser mellem dem.  ■
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Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-eerskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND 
 

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

kragelund-efterskole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.  

Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.  

Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.  

Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!  

 
 

Kragelund Efterskole 
Skolesvinget 1 
8723 Løsning 
Tlf: 75893522 

 

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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Ordblindeforeningens feriekoloni 2017

Af Per Jensen 

De sidste år har ordblindefor-
eningen holdt sommerkoloni for 
familier, 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. Samtidig med at familien 
møder andre med samme problem, 
får man mulighed for at få under-
visning 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 andre 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 26. 
til 29. juli på Nislevgaard eftersko-
le i Otterup på Fyn. Igen i år var 
der rekordtilmelding og »udsolgt« 
i løbet af ca. 1 uges tid, da tilmel-
dingerne åbnede i marts. Og vi var 
9 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 igen 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 bl.a. IT 
udstyr. Igen i år lavede jeg navne-
skilte – men kun til børnene. Det 
har de sidste år været diskuteret en 
del hos os, hvordan vi holder styr 
på ændringer i sidste øjeblik, hvem 
der er hvem og hvilke forældre, 
søskende m.v. Problemet er succes: 
Vi er i alt ca. 90 mennesker og det 
er altså mange at huske navne på. 
Keyhanger snore er dyre og kan 
være farlige ved leg m.v. – men 
navneskilte glemmer man eller 
gider ikke at tage på. I år blev det 
så navneskilte, kun til børnene – 
og så vi må se, om vi kan finde en 
bedre løsning. 

Allerede lidt før kl. 13 begyndte 
de første gæster at rulle ind, så 
Birte og jeg fik travlt med at sende 
deres biler på græs og sende dem 
til Julie og Rikke, der anviste væ-
relser. 

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

Efter indkvarteringen mødtes 
alle i auditoriet – eller »høresa-
len« som den hedder på skolen. 
Her fortalte Nislevgård eftersko-
les forstander Jens Østergaard 
om efterskolen og »en dag på 
Nislevgård«. Skolen er først og 
fremmest en ordblindeefterskole 

for normaltbegavede elever, og 
der tilbyder folkeskolens afgangs-
prøve efter 9. klasse. De har også 
et særligt 8. klasse spor, hvor der 
lægges mere fokus på hjælpemid-
ler end på lyrik, litteraturtendenser 
m.v. – d.v.s. optimeret til ordblinde. 
9. og 10. klasse kører blandet spor, 
med obligatoriske prøver for 9. og 
frivillige for 10. Dog anbefaler de 
altid at tage 10. prøven. Sekun-
dært tilbyder skolen idræt, fodbold, 
håndbold, fitness og kreative fag 
som foto og musik. 

Efterskolen har således også en 
stor ny sportshal med fitness ud-
styr m.v.

Efter kaffepausen var det tid for 
Ordblinderådgiver Christian Bock 
i foredragssalen, hvor han introdu-
cerede sig selv og fortalte om sin 
kamp med at være svært ordblind. 
Christian Bock skal undervise i 
hjælpemidler senere på kolonien, 
men hans egen historie og stædig-
hed for at nå et resultat, var som 
altid en historie, der rørte mange af 
forældrene.

Efter pausen kl. 17 fortalte Maj 
og Dysleksi Ungdom pigerne Julie 
og Rikke om den nye Nota app og 
gennemgik AppWriter. AppWriter 
er læse/skrivestøtte, integreret med 
Google, Chrome og Microsoft Of-
fice og kører på alle platforme, An-
droid, Apple, Windows. Den inde-
holder desuden OCR genkendelse, 
PDF og skærmlæsere og statistik 
moduler til at teste sin fremgang.

Efter aftensmaden (Pastaskruer 
og kødsovsen – lige akkurat nok ) 
kom der såmænd en speedway- og 
cross-kørende forbi lydsalen. Nav-
net er Emil Engstrøm, han kører 
for tiden 1. division og »Grind-
sted Elite« superliga matcher i 

Ordblindeforeningens  
feriekoloni 2017

➤
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Ungelejr 2017IT-Café for ordblinde

 Glimt fra årets 

feriekoloni
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Teenlejr 2017Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Ordblindebladet 2 · 2015  17

 Glimt fra årets 

feriekoloni



18  Ordblindebladet 3 · 2017

Ordblindeforeningens feriekoloni 2017

Grindsted Speedway Klub. Han 
har kørt speedway siden 2007, 
først 80cc – nu hele 500cc, og er 
også mekaniker hos Aunetto i Kol-
ding. Og så er han ordblind! …

Emil har søgt legat fra Ordblin-
deforeningen, og foreningen er 
også blandt hans sponsorer. Emil 
klarede sig bedst i matematik, og 
kom efter Bogense skole på Rå-
gelund efterskole, hvor de fedeste 
fag var cross og idræt – men også 
matematik. Efter en læretid som 
automekaniker og en flot afgangs-
karakter på 7, blev han kontaktet af 
en speedway ven, der kunne bruge 
ham på værkstedet i Kolding. I dag 
står han for det selv, når han ikke 
kører speedway. Den karriere star-
tede efter efterskolen, da hans far 
købte en cross maskine, og meldte 
ham ind i den lokale klub som 
junior. Det blev en familiesport 
med mor og far. Og resultaterne 
var fine, men viljen til at blive 
hvad man vil, var større. I 2013 tog 
han springet til voksen speedway 
og i dag kører han 1. division og 
superliga, og blev i 2014 udtaget til 
landsholdet. 

Han har fast coach, men siger 
selv, at han ikke er specielt god, 
men har viljen og det er pointen 
med hans historie, som den ord-
blinde rollemodel han er for de 
unge: Har man viljen, kan man!

Torsdag
Torsdag kl. 9:30 efter morgenma-
den synger vi ordblindesangen 
»Alverdens Ord« af Ragna Ea og 
præsenteret af Thomas Blachman. 
Sangen er skrevet af sangskriver 
og ordblindeunderviser, Ragna Ea, 
og skal bruges som reklame for 
Ordblinde- og Dysleksi og til at 
samle penge ind til foreningen.

Herefter startede undervisnin-
gen i hjælpemidler i de to klas-
selokaler på 1. sal. Rikke Nielsen 
– ordblindelærer på VUC Fyn og 
tidligere elev på Nislevgaard efter-
skole – og Christian Bock havde 
hvert sit hold, og denne gang var 
der ikke delt ind i Apple/Android 

eller i familier. Der var simpelt-
hen delt op i børn, og så kunne 
forældre gå til og fra. Dette fordi 
det tidligere har vist sig at f.eks. 
søskende på hvert sit niveau eller 
med hver sine apps, ikke fik nok 
udbytte.

En del af undervisningen består 
i at bruge orienteringsløb/opgave 
app’en MapOp, hvor man skal løse 
nogle af de opgaver, man har haft 
om eftermiddagen, på et efterføl-
gende aftenløb i området omkring 
efterskolen. Og efter aftensmaden 
mødes alle i lydsalen, hvor Rikke 
og Christian starter holdene og 
sender dem afsted; det er både 
voksen- og børnehold. Der var en 
del kaos og larm, men det lykke-
des efterhånden at få dem afsted, 
og tilbage igen omkring aften-
kaffetid.

Fredag
Fredag, efter morgenmaden og 
ordblindesang, startede 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 mellem 
træer og forskellige forhindrin-
ger, man skal igennem. Efter en 
instruktion i brug af seletøj 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 besøg fra Kompetencecen-
ter for Ordblinde. Det var forstan-
der og leder Bent Jacobsen samt 
to af de »gamle« elever Lærke 
og Jakob, 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 i 
netværksbestyrelsen for ordblinde-
efterskolerne, og har bl.a. forsket 
i unges udbytte på ordblindeefter-
skolerne i et samarbejde med CFU.

Hans levende beskrivelse og 
specielt hans to »gamle« elevers 
– undervisningsassistenters – var 
meget inspirerende, specielt for de 
unge. Lærke ville først være fæng-
selsbetjent, men blev ikke ansat, 
da de mente, at der var for meget 
rapport arbejde. I stedet er hun nu 
i gang med en politibetjent uddan-
nelse! (Der er åbenbart ikke så me-
get rapportering hos politiet ☺)

Jakob er i gang med en semi-
narieuddannelse – han vil være 
ordblinde lærer. Stor respekt!

Der er så stor spørgelyst at både 
kaffepause og start af frokost skri-
der lidt.

Efter frokost er der almindelig 
afslapning blandt de voksne (der er 
jo lidt mere roligt når børnene er 
væk), og de voksne bruger tiden på 
at netværke; samtaler og erfaring 
med regler, skoler, hjælpemidler 
m.v. En enkelt forælder, der un-
derviser i bl.a. CD-ORD låner et 
klasselokale og tilbyder at under-
vise forældre. Det viser sig senere 
ved evalueringen at ikke mindst 
denne eftermiddag fik rystet foræl-
dre sammen, og der blev tid til at 
gå i dybden og reflektere over alle 
de input, man har fået i de seneste 
dage.

Så kommer børnene tilbage fra 
klatreparken og de voksne hjælper 
køkkenholdet og frivillige med 
at dække bord til de næsten 100 
pladser, vi skulle have presset ind i 
spisesalen. 

Menuen bestod af hønsesalat 
forret og glaseret skinke og fløde-
kartofler, broccoli- og andre salater 
med alverdens lækkerier. Til des-
sert var der to softice maskiner, så 
festmiddagen varede længe, både 
for børn og voksne. Som sidste år 
var der ingen byger efter midda-
gen, men der havde nu også været 
rigeligt tidligere. 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. 
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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 Lene, Birte og jeg os 
af, og der var også et børneevalu-
eringshold 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 feriekoloni 
2017. 

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

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 økonomisk, men 
også som rådgivere/bisiddere eller 
bare frivillige til arrangementer 
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 ord-

blinde. Så hjælper du også dig 

selv!  ■

Vi gør gode  
medarbejdere bedre

Udvikling og løft af medarbejdernes  
kompetencer.

 
Rådgivning om dansk-, regne- & ordblinde-

undervisning samt IT-hjælpemidler.
 

Et virksomhedsnetværk med mere end  
700 medlemmer.

Lysholt Allé 12, 7100 Vejle • Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens
Birk Centerpark 40, 7400 Herning • Suomisvej 4 - 1927 Frederiksberg C
Telefon 76 81 57 70 • www.netvaerkslokomotivet.dk

Mød os på:

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
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Hjælpemidler giver ordblinde hf-kursister ro og støtte

Kilde: Thy-Mors HF & VUC

Janni og Line går på 2-årig hf på 
Thy-Mors HF & VUC i Nykøbing. 
Fælles for dem er, at de først sent 
i deres skolegang er blevet testet 
ordblinde. Med hjælpemidler kan 
de nu koncentrere sig om at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse.

Bogstaverne på papiret er svære 
at se, og det er uklart, hvilken ord-
lyd de skaber. At være ordblind har 
ikke noget at gøre med ens intel-
ligens eller med at kende forskel på 
højre og venstre. Ordblindhed er 
en funktionsnedsættelse, der gør 
det svært at lære at læse og skrive.

Rigtig mange mennesker er 
ordblinde og kæmper hver dag med 
bogstaverne. Ifølge Nota, som er en 
institution under Kulturministeriet, 
regnes cirka 6 % af den danske be-
folkning for at være ordblinde.

På Thy-Mors HF & VUC i Ny-
købing sidder Janni Bay Larsen, 
17 år, og Line Kristensen, 18 år, 
i en hf-klasse og modtager un-
dervisning sammen med deres 
klassekammerater. De to piger har 
i mange år kæmpet med ordblind-
hed, men er fast besluttet på at 

gennemføre en ungdomsuddannel-
se på trods af udfordringerne.

Hjælpemidler giver ro
Janni blev testet for ordblindhed 
i 10. klasse, mens Line først fik 
at vide, at hun er ordblind, da 
hun startede på hf-uddannelsen. 
Testens udfald resulterede i, at de 

begge nu kan få tildelt ekstra hjælp 
og støtte i hverdagen. Eksempelvis 
er det obligatorisk på Thy-Mors 
HF & VUC, at man som ordblind 
1. års hf-kursist har ordblinde-
undervisning halvanden time 
ugentligt. Herudover har Janni og 
Line søgt om og fået tildelt timer 
til specialpædagogisk støtte (SPS) 
samt hjælpemidler i form af en it-
rygsæk indeholdende fx scanner-
pen, håndscanner og it-program-
met CD-ord. Alternativt kan man 
også vælge en programpakke, hvis 
man hellere vil have det installeret 
på sin egen computer. SPS-timerne 
er en hjælpende hånd, hvor man 
kan få tid til at komme med ekstra 
spørgsmål til den enkelte lærer, el-
ler blive sat mere ind i en opgave, 
som man måske ikke helt forstod i 
første omgang.

It-baserede læse- og staveværk-
tøjer og specialundervisning kan 
være væsentlige for mennesker 
med ordblindhed, og ved hjælp af 
intensiv læseundervisning kan ord-
blinde lære at læse.

»Jeg synes det er fint, at der er 
1½ times obligatorisk ordblindeun-
dervisning om ugen, fordi jeg her 
lærer at bruge mine hjælpemidler 
samt har tid til blive bedre i de fag, 
jeg har,« fortæller Line.

Også Janni er glad for hjælpe-
midlerne: »Jeg har fået en masse 
gode hjælpemidler, og bruger dem 
selv meget i hverdagen – både i 
skolen og derhjemme. Fx scan-
nerpennen der kan scanne ord 
og sætninger. Jeg har også en 
håndscanner, som kan scanne et 
helt ark, eller en side i en bog, og 
så lægger jeg det bare på compu-
teren og får CD-ord til at læse det 
op. Hjælpemidlerne giver mig dén 
ro, at jeg ikke skal tænke på, at 
jeg får problemer med det i frem-
tiden.«

Godt sammenhold
Begge er enige om, at sammenhol-
det i klassen er fantastisk og har 
stor betydning for den generelle 
trivsel. Klassen er god til at snakke 
sammen samt støtte og hjælpe hin-
anden – også i svære tider. Med-
kursister og lærere ser ikke ned på 
ordblinde kursister, men hjælper 
derimod så godt de kan.

»Hvis du vil have et godt sko-
leår, og have den rigtige hjælp til 
ordblindhed, så synes jeg du skal 
læse hf – du vil ikke fortryde det. 
På Thy-Mors HF & VUC er der 
ingen, der dømmer én fordi man 
er ordblind – vi er ligesom alle an-
dre,« slutter Janni.  ■

Hjælpemidler giver ordblinde 
hf-kursister ro og støtte
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Ny app til lydbøger fra Nota

· 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

Ny app til 
lydbøger 
fra Nota
Det er blevet nemmere for Notas 
medlemmer at høre lydbøger, 
uanset hvor. 

Med appen »Nota Bibliotek« kan 
medlemmer søge, downloade og 
høre lydbøger online og offline.

E-bøger og fx information om 
Studieservice finder man stadig på 
Nota Biblioteks webversion.

Log ind med unilogin, Nem ID 
eller Nota login.

Hent »Nota Bibliotek« i App 
Store eller Google Play.

Forslag til links
Appen Nota Bibliotek i App Store
https://itunes.apple.com/
dk/app/nota-bibliotek/
id1144437624?l=da&mt=8
 
Appen Nota Bibliotek i Google 
Play 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=dk.nota.lyt
 
Læs mere om appen på nota.dk
https://nota.dk/services/
nota-bibliotek-app
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Mit møde med Flemming Brandt

Af Anders Bredsdorff
Medlem af redaktionsudvalget

Da jeg var til et åbent hus en aften 
på VUC i Roskilde, blev vi præ-
centeret for forskellige indlæg af 
både lærere og elever fra ordblin-
deafdelingen. Det ene indlæg blev 
oplæst på en computer, men var 
lavet af Flemming ved hjælp af 
TeamViewer programmet, Swype 
talegenkendelse på en Android 
smartphone samt Appwriter Cloud 
i Google Dokumenter. Jeg blev 
interesseret i denne fremlæggelse 
og har fået lov til at bringe indlæg-
get i bladet:

»Mit navn er Flemming. Jeg er 47 
år. Jeg har tre uddannelser og det 
er uddannelse som klejnsmed og 
lastbilchauffør og lagermedarbej-
der.

Min skolegang
Jeg har fået hjælp siden tredje 
klasse. Jeg blev sat over i et hjørne 
med en båndoptager og en bog. 
Så kunne man sidde der og følger 
med og løse krydsord. Men det 
lærte jeg ikke noget af fordi ud af 
ni kassettebånd hørte jeg bare det 
første kassettebånd og det sidste 
kassettebånd. Specialundervisning 
bestod i at lave stregspil sammen 
med læreren.

Men jeg kom ud med en karak-
ter på syv det var ikke særlig godt. 
Jeg gik ud af folkeskolen i syvende 
klasse. Jeg tog en voksen uddan-
nelse på landtransportskolen, det 
er bare på tiende klasse udvidet 
og jeg kunne få alle opgaverne på 
computer. Det hjalp mig så meget 
at jeg kom ud med en karakter på 
ni i gennemsnit.

Der er sket meget for ordblinde 
siden jeg tog min første uddan-
nelse hvor der ingen hjælp som 
ordblind var. Da jeg tog min anden 

uddannelse fik jeg hjælp på Køben-
havns ordblindeskole og det fik jeg 
også til den tredje uddannelse.

Mine hjælpemidler 
Der er sket meget på ordblinde-
området med hjælp fra compu-
tere. Der er skriveprogrammer til 
computer, hvor man kan få hjælp 
til at stave og læse op, og med 
scannermus kan man scanne tekst 
ind på computeren. Derefter kan 
computeren læse det op. Telefonen 
kan læse og skrive SMS’er. Jeg kan 
tage et billede på min telefon og få 
teksten på flasken læst op det be-
tyder at jeg kommer hjem med den 
rigtige flaske. 

Hvad med min familie
Flemmings datter Molly siger: Jeg 
kan virkelig se en forskel fra før 
min far kom på kursus på ordblin-
deskolen. Den store overraskelse 
var da jeg til mit bryllup i Juli 
oplevede at få en tale læst op fra 
hans computer, som han helt selv 
havde skrevet. Det var en meget 
emotionel oplevelse, jeg kunne 
mærke al den tid og energi han 
havde lagt i at formulere sig, og 
med hjælpemidlerne fra VUC fik 
jeg en gave som jeg ellers aldrig 
have troet mulig.«

Vi har på bladet ikke redigeret 
eller læst korrektur på indlægget.

Jeg ville gerne have en uddyb-
ning af Flemmings historie, så jeg 
lavede en aftale om en samtale 
med ham.

Flemming fik, i forbindelse med 
kompetenceudvikling i sit firma, 
mulighed for at få timer i ord-
blindeundervisning. Firmaet gav 
tjenestefri, og VUC tilrettelagde 
undervisningen for ham. Han har 
fået 120 timer ordblindeundervis-
ning. Det, der for Flemming var 
lige så vigtig, var den vejledning 
om IT mulighederne, han fik af 

IT- og ordblindekonsulent Martin 
Richardt på VUC Roskilde. Her 
var der tale om dialog og afprøv-
ning af de elektroniske hjælpemid-
ler, der bedst dækkede Flemmings 
behov. Fordi Flemming arbejder 
bedst på en PC, installerede de 
TeamViewer, som blev lagt ind 
på hans telefon og computer. Det 
er denne teknologi, der har givet 
Flemming mulighed for at lave det 
indlæg, han fremviste på VUC, så 
den dikterede tekst ryger direkte 
ind i dokumentet, og som han 
brugte til sin tale til datteren.

Flemming ville dog ikke stoppe 
her, men satte sig for at lave en 
større rapport om Københavns 
befæstning. Det endte med en 14 
sider rapport med billeder og tekst, 
der beskriver det store fæstnings-
værk. Jeg vil citere det første afsnit: 
»Gladsaxe Fort holder åbent hus 
en gang om året. Denne dag bliver 
der leget spillet og vist hvordan 
der så ud under og omkring fortet. 
Den foregår med at hjemmevær-
net åbner og viser påklædning. 
de viser hvordan man amputeret 
benet og armen og hvad de brugte 
til det. Radiografer viser hvordan 
man sender beskeder fra fortet ud 
til frontlinjen. De viser hvordan 
pigtråd var sat op. Samt de viser 
kort over hvordan København tog 
sig ud dengang. De forklarer hvad 
Fortet blev brugt til og hvor mange 
mennesker der var. De forklarer 
hvordan de forsvarede sig inde-
fra.«

Opgaven var lavet af egen inte-
resse, den skulle ikke bedømmes, 
men han ville vise, at han kunne 
løse opgaven selv, og det var hans 
motivation.

Flemming vil nu gå i gang med 
at læse engelsk.

Jeg vil sige mange tak til Flem-
ming for hans historie og ønske 
ham alt held i fremtiden.  ■

Mit møde med Flemming Brandt
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Læserbrev: Min historie
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Jeg kan huske. At være i læsevanskeligheder

Jeg kan huske
At være i læsevanskeligheder

Skrevet af »Benedicte 7. klas-
se, Essay skrevet i forbindelse med 
forløb på Kompetencecenter for 
Læsning i Århus«

Jeg kan huske dengang, jeg sad 
nede i Kridthuset. Jeg havde lige 
taget en test, men jeg vidste ikke 
hvorfor. Det var nok den mærke-
ligste test, jeg nogensinde havde 
taget. Jeg skulle læse en tekst op 
og en masse ord. Nogle ord var 
meget mærkelige og nogle var me-
get svære, halvdelen af dem kunne 
jeg ikke læse. Jeg kan huske, at det 
føltes som en evighed. Jeg sad bare 
der og var ved at blive sindssyg, 
for jeg var så nysgerrig. På vej op i 
klassen var jeg ikke mere nysger-
rig, men jeg var ked af det.

Ja, det var den dag jeg fik at 
vide, at jeg var ordblind. På det 
tidspunkt ville jeg bare gerne hjem 
til min mor, men i stedet skulle jeg 
op i klassen, hvor folk ville kigge 
på mig. De ville stille spørgsmål 
om, hvorfor jeg var blevet taget ud 
af timen, og hvad jeg havde lavet, 
men jeg kunne ikke snakke om, 
hvorfor jeg var blevet taget ud, for 
jeg vidste det ikke engang selv. Jeg 
er stadig forvirret, selv om det er 
3-4 år siden, men ikke så meget 
som før. Jeg fik ikke at vide, hvad 
ordblindhed var. Jeg blev bare sat 
foran en computer, så behøvede 
jeg ikke at være bekymret.

Jeg ville ikke være  
anderledes end de andre
Jeg ville ikke have det sværere end 
de andre. Jeg ville ikke blive bange 
for, hvad de andre sagde om mig 
og min ordblindhed, nej denne her 
computer ville beskytte mig. 

Computeren beskyttede mig i 
mange år, men en dag blev jeg sat 

foran en til test. Den samme som 
allerførste gang. Jeg tog den, men 
denne gang var jeg ikke bange, 
for det var jo bare en til test. Men 
denne test var ikke bare som alle 
de andre tests. Jeg fik at vide, 
at denne test ville afgøre, om 
jeg måske skulle over til et sted, 
hvor jeg ville lære »at være rigtig 
ordblind«. Jeg skulle være væk i 
10 uger eller 2,5 måneder, ikke 
mere. Jeg blev meget ked af det, 
for jeg ville ikke over til en anden 
skole, hvad skulle jeg der? Hvor-
for skulle jeg være der? Hvorfor 
skulle jeg derover alene? Alle var 
så positive. De sagde, at det ville 
blive en god oplevelse, og at jeg 
ville blive en rigtig »nørd med 
computeren«.

I stedet for  
at blive bange,  
blev jeg bare nervøs 
Hvad ville de ordblinde sige om 
mig? Måske tror de, at jeg er dum. 
Første dag tog jeg mit yndlings-
tøj på, og prøvede ikke at virke 
unormal. Jeg kom ind i rummet, 
og jeg blev sat ved siden af en 
smilende pige. Jeg kunne mærke at 
alle var nervøse og det gjorde mig 
bare mere nervøs, men på en god 
måde. I dag har jeg fået venner for 
livet / ordblinde venner. I dag ved 
jeg, hvad det der ordblindhed er for 
noget (nogenlunde).

 I dag er jeg blevet meget mere 
selvsikker. Stedet hedder KCL. At 
være på KCL er en af de bedste 
ting, der er sket for mig i mange 
år. Jeg elsker det her sted, men 
alligevel. Det her er ikke virkelig-
hed. Virkeligheden er hård og her 
ude er alle rare og søde. Lærerne 
vil gøre alt for at hjælpe os og gøre 
ting bedre for os, men hvis vi bare 

blev her hele livet, ville det ikke 
være virkeligt eller rigtigt. Jeg 
og de andre er blevet konstateret 
ordbinde, og det må vi leve med. 
Vi bliver nødt til at vide, at det er 
hårdt og vanskeligt. 

Da jeg var lille, ønskede jeg, at 
jeg ikke var ordblind, men i dag 
ved jeg, at ordblindhed har skabt 
mig, som jeg er i dag. Jeg ville 
ikke have mødt de her søde men-
nesker, hvis jeg ikke var konsta-
teret ordblind. Jeg håber, at alle 
ordblinde kommer ud til KCL og 
prøver at opleve alle de søde men-
nesker og fællesskabet. Jeg vil 
gøre alt for de små Benedicte‘er i 
fremtiden, som lærerne på KCL. 
I fremtiden vil jeg hjælpe alle de 
små Benedicte‘er, og sige »Man er 
ikke BARE ordblind. Ordblindhed 
er en velsignelse«.

Jeg vil sørge for, at alle skoler 
får fokus på, at der er noget, der 
kaldes ordblindhed. Så man kan 
hjælpe de små og store Benedic-
te‘er, men der er lang tid til. Jeg 
skal først gå ud af folkeskolen med 
gode karakter, for man er ikke 
dum, hvis man er ordblind. Der-
efter efterskole hvor jeg igen skal 
fortælle, at jeg er ordblind, men 
denne gang siger jeg det med stolt-
hed. Ikke være bange, for sådan er 
jeg bare. Jeg er ordblind. 

Jeg vil gå stolt  
ud i fremtiden
Selv i gymnasiet vil jeg huske på 
de forskellige rettigheder og kræve 
ting, hvis det ikke er i orden, for 
igen – jeg er ordblind. Da jeg var 
lille, var jeg bange for min ord-
blindhed, men nu er det en del af 
mig, og jeg er ligeglad med, hvad 
du synes. Jeg er ordblind, uanset 
hvad.  ■
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Find fem fejl!

Find fem fejl!
 Herunder ser du to næsten ens billeder men det nederste er lidt anderledes. 

Kan du mon 
finde de 5 
fejl?
Det gælder bare om  
at komme i gang med  
at lede!
Har du lyst til at være 
med i konkurrencen 
om at vinde »2 biograf-
billetter med soda-
vand og popcorn«, så 
send svaret samt dit 
medlemsnummer til 
 kontor@ordblind.org 
senest den 1. november 
2017, så trækker vi lod 
blandt de rigtige svar, 
og du kan blive den 
heldige vinder ☺

Der er ikke fundet en 
vinder denne gang, 
da der ikke har været 
nogle indsendte svar. 

Fejlene fra sidste nummer
 1.  Det fjollede ansigt på tavlen kigger nedad i stedet for opad med sit ene øje.
2.  Ordet »TEST« på tavlen er stavet forkert: "T ÆST".
3.  Viserne på ordblindevejlederens armbåndsur viser et andet klokkeslæt.
4.  Ordblindevejlederens glas indeholder rød væske (rødvin?) i stedet for sort (cola?).
5.  Læreren har et modermærke på sin venstre arm.

»Liiige et øjeblik, jeg skal lige have skanneren til at fokusere på 
teksten. Mangler lyyys!! Kan du måske hjælpe mig lidt???«

Flere og flere klager over at IT-rygsækken er gammeldags og overhalet 
af mobile enheder. Mange gange mangler lærerne undervisning i IT-ryg-
sækken, og overlader den blot til forældre og børn uden undervisning, og 
enkelte gange underviser børn lærerne i brugen af den ...
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LÆSERBREV: Tale til Mikkels Translokation

LÆSERBREV

Tale til Mikkels Translokation
9. Årg (Smidstrup-Skærup Skole)

Af Stine Møller – mor til Mikkel Møller (super-
bruger i ordblindepatruljen.dk) 

Kære lærer og ledelse. 
Jeg tager ordet i dag, ikke fordi jeg godt kan lide 
det, men fordi jeg har noget meget vigtigt at sige. 
Af hele mit hjerte tak. Tak for at I har været den 
skole, der hjalp min søn Mikkel, med at finde 
vejen ind til hvilken fantastisk videbegærlig ung 
mand han er.

Da han startede hos jer efter efterårsferien i 
6. klasse, var han en dreng, der var godt i gang 
med at miste alt tro på, at han kunne noget 

overhovedet i forhold til det, der foregik i skolen. 
Han var blevet et usynligt barn, der efterhånden 
kendte mange kneb til ikke at blive set. Særligt 
blev kortet »jeg er ordblind« brugt til at skabe 
afstand til et hvert krav. Hans dysleksi fyldte alt i 
hans og vores tanker om fremtiden på daværende 
tidspunkt.

Fra første dag hos jer har vi oplevet en dreng, 
der er vokset og har fundet sig selv, og hans stær-
ke kompetencer har han mere og mere sat i spil.

Det har, som alt her i livet, ikke altid været 
en lige vej og der har været kampe, der skulle 
kæmpes.

LÆ
SE

R
B

R
EV

LÆSERBREV

Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade læserbreve.

Privatfoto
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LÆSERBREV: Tale til Mikkels Translokation

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

Hvad det var I gjorde har ikke 
altid været synlig for en uvidende 
forældre, men det har været tyde-
lig, at det har virket.

Da jeg ved første skole-hjem 
samtale spurte Anne Mette og 
særligt Ole, hvad det var han havde 
gjort, sagde han, at han ikke havde 
gjort noget – men det ved jeg i dag 
ikke var rigtigt. Jeg tror nemlig, at 
det der gjorde forskellen bl.a. var, 
at du mødte ham i øjenhøjde og 
med positive forventninger. Ikke 
med bøger og lange uoverskuelige 
diktater, men med interesse for 
det han var optaget af, med vilje 
og lederskab til at hjælpe ham 
med at sætte mål. Samtidig er du 
en »mand« og lukkede ham og de 
andre elever ind i dit interesse felt; 
du blev den voksne, der med dit 
nærvær lod ham spejle sig i dig.

Da du på et tidspunkt ikke 
længere skulle være tæt på Mik-
kel, blev vi alle bange, nu gik det 
lige så godt. Heldigvis stod I fast 

og slog på at andre også kunne 
indtage denne rolle, for det kunne 
de. Mikkel er helt klart blevet mere 
robust af de skift, der har været. 
Måske fordi I, omkring skiftene, 
har været gode til at samarbejde.

Samtidig har først støtten og 
siden arbejdet som superbruger i 
Ordblindepatruljen været en kæm-
pe selvtillidhedsbust for Mikkel og 
en mulighed for ham til at indtage 
en anden rolle med hans handikap. 
I denne forbindelse vil jeg gerne 
takke jer, Sisse og Lance, for at 
have mod og lederskab til at gå nye 
veje og kæmpe med at udbrede/
udvikle disse. Hvor ville jeg ønske 
for andre børn med læse/skrive-
vanskeligheder, at de fik samme 
muligheder.

Samtidig vil jeg også takke 
Thomas og Sigurd for de sidste 
år at have været en god støtte for 
Mikkel. Jeg ved at jeres snakke og 
jeres opbakning har betydet meget 
for ham.

I har alle været med til, at Mik-
kels dysleksi stort set ikke fylder 
i vores og hans hverdag og heller 
ikke kommer til det i fremtiden.

En privatskole i Fredericia har 
sloganet: »Du skal ikke bare blive 
til noget, men også til nogen«.

Vi var ikke i tvivl om, at Mikkel 
var nogen, inden han startede hos 
jer, men vi er dybt taknemmelige 
for at både vi og Mikkel i dag tror 
på, at han også bliver til noget.

Tak for samarbejdet til jer alle  ■

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  

 

 

 



Læring varer hele livet  /   En rose

Læring varer hele livet
Af Anni Matthiesen, MF, V 
Børne- og undervisningsordfører

I Danmark er vi dygtige til at 
opkvalificere os. Vi arbejder hele 
tiden på at forbedre vores færdig-
heder i at læse, skrive og regne – 
og i at operere i en digital verden. 

Men selvom vi klarer os godt, 
så har omkring 600.000 voksne 
danskere svært ved at læse. Kun 
10.000 af dem deltager i voksenud-
dannelsestilbud. 

Det er en skam. For denne store 
gruppe af voksne med læsevan-
skeligheder fortjener at få hjælp til 
at forbedre deres grundlæggende 
færdigheder i at læse, skrive eller 
regne. De fortjener, at vi giver dem 
uddannelsestilbud, der passer til 
både deres og arbejdsmarkedets 
behov. 

Der er stort potentiale i at styrke 
voksne menneskers basale færdig-
heder. Det kan betyde øget livskva-
litet for den enkelte, som pludselig 
får lettere ved f.eks. at følge med 
i deres barns skolegang på foræl-
dreintranet, læse en opskrift eller 
følge med i underteksterne på fjern-
synet. Det kan også betyde vækst 
og flere arbejdspladser i vores sam-
fund. For hvis virksomhederne ikke 
kan finde arbejdskraft med de rette 
kvalifikationer, så kan det være en 
hæmsko for fortsat udvikling.

Netop derfor nedsatte vores 
daværende Venstre-regering i 
forbindelse med trepartsaftalen en 
ekspertgruppe, som fik til opgave 
at udarbejde løsningsforslag til at 
skabe et mere fleksibelt og bære-
dygtigt system for voksen-, efter- 
og videreuddannelserne. 

Det er en vigtig opgave 
For voksne mennesker med læse-, 
skrive- eller regnevanskeligheder 
skal mødes med fleksible løsnin-
ger. Jeg ved, det kan være svært 
at få en travl hverdag til at hænge 
sammen. Derfor skal efteruddan-
nelsestilbuddene indrettes, så de er 
fleksible i forhold til både under-
visningstidspunkter og undervis-
ningssteder. Det skal være let for 
både virksomheder og dem, som 
skal efteruddannes. 

Samtidig tror jeg, det er vigtigt, 
at vi kobler læring sammen med 
det erhvervsrettede. Det er vigtigt, 
at den enkelte kan se, hvad de skal 
bruge undervisningen til. Det er 
også vigtigt, at vi tager hensyn til 
at nogle lærer bedre gennem deres 
hænder end gennem tavleundervis-
ning. 

Vi skal anerkende, at læring 
varer hele livet. Det er forkert at 
tro, at vi stopper med at lære, den 
dag vi forlader skolebænken. Det 
er også forkert at tro, at bare fordi 

man ikke har lært at læse, skrive 
eller regne tilstrækkeligt som barn, 
så kan det ikke ændres for resten 
af livet. Derimod tror jeg på, at 
vi skal sprede læring ud over hele 
livet.

Jeg tror, vi har brug for en 
holdningsændring. Vi har brug 
for at bekæmpe de fordomme, der 
findes om ordblindhed. Ordblind-
hed har absolut intet med intel-
ligens at gøre. Faktisk ser vi ofte, 
at ordblinde har nogle helt særlige 
kreative og innovative evner, som 
er utrolig værdifulde for vores 
samfund. De er med til komme på 
nye, gode idéer, der skaber vækst 
og velstand i vores samfund.

Fordomme om 
 ordblinde er ekstremt 
ødelæggende
Vi skal bekæmpe dem og sætte 
fokus på et bedre kendskab til pro-
blemer med ordblindhed. Vi skal 
hjælpe de ordblinde, som gerne 
vil forbedre deres læse- og skrive-
færdigheder, og vi skal tage fælles 
ansvar. 

For mig står det i hvert fald 
klart, at det aldrig er for sent at 
lære. Det står klart, at vi er forskel-
lige, og vi kan bidrage forskelligt 
til vores samfund.  ■

En rose
Det er med glæde, jeg har tak-
ket ja til den mulighed, for at 
anbefale en person, som fortje-
ner en rose.

Jeg har været med i for-
eningen siden 1988, og har set 
rigtig mange komme og gå 
i foreningen. Mange af dem 

havde uddannelser og menin-
ger, men ville ikke være med til 
det lange seje træk. Jeg me-
ner det er svært at læse sig til, 
at kunne forstå de ordblindes 
problemer helt ud. Hun er en af 
dem, der kan og vil være med 
til det lange seje træk. Hun har 
været med til at gøre Ordblinde/
Dysleksiforeningen til det, som 
foreningen står for i dag.

Personen er Inger Pihl fra 
Nordjylland. Hun har i mere 
end 30 år beklædt mange 
forskellige bestyrelsesposter. 
Hun er stadig særdeles aktiv i 
foreningen, så derfor fortjener 
hun denne rose.   ■

Hilsen 
Tom 
West
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Billedkogebogen – trin for trin

Af Anna Lindskrog 

Mange mennesker med læsebe-
svær kan have svært ved at lave 
mad efter en almindelig opskrift. 
En ny billedkogebog råder bod på 
dette med »trin for trin« 
opskrifter i billeder og 
ordblindevenlig tekst. 

Billedkogebogen- trin 
for trin er et målrettet red-
skab til alle, der har svært 
ved at læse eller følge op-
skrifterne i en almindelig 
kogebog. Voksenhandicap 
i Aarhus Kommune, der 
står bag bogen, har fået 
vejledning af Ordblinde/
dysleksiforeningen i op-
sætning af den. 

Redaktør, Anna Lind-
skrog fortæller: »Det har 
været afgørende for os at 
samarbejde med Ordblin-
de/Dysleksiforeningen om 
udvikling af billedkoge-
bogen, for at kunne nå ud 
til så mange brugere som 
muligt. Derfor har vi fulgt deres 
råd om opsætning af både billeder 
og tekst, uden at gå på kompro-
mis«.

Opskrifterne i kogebogen kan 
derfor følges både ved at se på 
billederne og ved at støtte sig til 
den ordblindevenlige tekst. Mål 
og vægtenheder vises desuden i 
antal decilitermål, så opmålingen 
forsimples for brugeren. Og hvert 
kapitel er markeret med en farve, 
så man kan slå op i bogen efter 
farve i stedet for efter sidetal. Op-
skrifterne er samlet set illustreret 
gennem omkring 800 procesfotos. 

Lena Utoft, der er ordblindekon-
sulent i Aarhus, har afprøvet bogen 

på en gruppe voksne ordblinde:  
»Bogen er flot, og ordblinde kan 
følge opskrifterne uden at læse 
teksten.«

Fagfolk indenfor ordblindhed, 
udviklingshæmning og hjerneska-

de i Aarhus kommune har bidraget 
til udviklingen af kogebogen. In-
denfor disse områder er der kun få 
tilgængelige bøger med billedop-
skrifter, hvorfor bogen kan ses 
som et kærkomment supplement til 
den eksisterende litteratur. 

I udvælgelsen af opskrifterne 
er man bevidst gået efter sunde, 
farverige og lækre basisretter med 
grønt tilbehør. De fleste retter er 
desuden fedt og sukkerreducerede, 
og bogen bidrager derfor til opbyg-
ning eller videreførelse af en sund 
livsstil. Opskrifterne er lette at 
lave, ernæringsrigtige, prisbillige i 
indkøb og attraktive for både unge 
og ældre. 

Kokkene Søren Gericke, Anne 
Larsen og Claus Holm har bidraget 
til bogen med udvalgte opskrifter. 
Alle tre har de en særlig passion 
for at øge glæden og sundheden 
hos mennesker med læsevanskelig-
heder eller kognitive handicap. De-
res bidrag er med til at sætte fokus 
på sundhed for alle og behovet for 
flere tilgængelige billedopskrifter.  

Ideen til billedkogebogen har 
rod i et stort arbejde, som en 
gruppe frivillige i halvandet år har 
haft med at lave billedopskrifter til 
en madklub i Aarhus kommune. 
Anna Lindskrog fortsætter: »Gode 
billedopskrifter er en mangelvarer 
både indenfor og udenfor handica-
pområdet. Det var derfor naturligt 
at videreudvikle på de frivilliges 
arbejde og skabe en bog, der væg-
ter almindelig, enkel og sund mad, 
som rigtigt mange kan få glæde 
af.«  ■

Billedkogebogen
– trin for trin

•  Realiseringen af kogebo-
gen er støttet med midler 
fra TrygFonden, Aarhus 
Kommune, Nordea-fonden, 
Landsforeningen LEV, 
LEV Aarhus og Coop.

•  Bogen kan købes online 
gennem forlaget Trykvær-
ket til 260,- kr.

•  Redaktør: Anna Lindskrog. 
•  Fotograf: Christina Lykke. 
•  Grafiker: Jan Thomasson, 

ITK.
•  37 opskrifter. 
•  257 sider. 
•  Rigt illustreret. 
•  Wire-O spiralryg. 

Fakta

Læring varer hele livet
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Nyt fra kredsene 

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
Anne-Marie Sørensen telefon  
40 94 88 25 ■

Troels Ravn er medlem af Folke-
tinget, Socialdemokratiet, For-
mand for Social-, Indenrigs- og 
Børneudvalget, Medlem af Li-
gestillingsudvalget, Udvalget for 
Landdistrikter og Øer.

Troels Ravn er uddannet sko-
lelærer og har pt. orlov fra tjene-
stemandsstilling som skoleleder i 
Vejen Kommune.

Troels Ravn var inviteret til vores 
møde. Troels fortalte om sin bag-
grund som skolelærer, skoleleder og 
politikker på Christiansborg.

Vi talte om de mange lovgivnin-
ger som ordblinde støder på i deres 
liv gennem uddannelse i grund-
skolen, på ungdomsuddannelserne, 
de videregående uddannelser, 
videre ud i arbejdslivet og evt. som 
arbejdsløs.

Lovgivningen på ordblinde-
området kommer fra 5 forskellige 
ministerier.

Beskæftigelsesministeriet, 
Børne- og Socialministeriet, Kul-
turministeriet, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og Under-
visningsministeriet.

Derudover er der mange forskel-
lige lovgivninger og bekendtgørel-
ser, som overlapper hinanden, men 
hører under forskellige ministerier.

Folkeskoleloven, handicaploven, 
inklusionsloven, serviceloven, ar-
bejdsmarkedsloven, ect.

På den korte bane vil vi gerne 
arbejde for at alle elever, stude-
rende, jobsøgende, folk i arbejde 
og pensionister kan søge om kva-
lificerende hjælpemidler, beholde 
disse hjælpemidler ved skift af ud-
dannelse (kan beholdes, overføres, 
men mange kender ikke reglerne) 
eller job. (skal afleveres ved hvert 
jobskift og søges igen af ny ar-
bejdsgiver)

Hvordan kan vi samarbejde med 
de forskellige ministerier omkring 
lovgivningerne?

Hvilket ministerium kan bedst 
varetage den samlede lovgivning?

Vi aftalte med Troels, at vi skal 
formulere en række spørgsmål 
indenfor grundskole området og 
indenfor beskæftigelses- og ar-
bejdsløshedsområdet som Troels 
kan stille i de forskellige udvalg 
han sidder i, eller ved åbne debat-
ter i folketingssalen.  ■

Nyt fra

Politisk udvalg den 1.6.17
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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

Der er planlagt FTOB arrangementer 
Forældre til ordblinde børn arrangementer

14. september AOF Esbjerg

27. september FOA Varde

28. september AOF Ribe 

Temaarrangementerne holdes af Netværkslokomotivet  
i samarbejde med AOF Sydjylland og Ordblindeforeningen.

Du kan finde yderligere info samt tilmelde dig  
via netværkslokomotivets hjemmeside.

Hold øje med hjemmesiden: 
https://www.netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/
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