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– D.K.H. Kronprinsen og
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Roser
Der er et stort behov for at formidle den nyeste viden om ordblindeundervisningen. Derfor søgte Ordblindeforeningen i 2011 Undervisningsministeriet om økonomisk støtte og fik straks bevilget
penge til en feriekoloni, mod at vi selv stillede med frivillige. Til
den første koloni i 2011 stillede der 12 frivillige.
Det næste år blev der dannet et planlægningsudvalg. De personer, der har siddet i gruppen, fortjener at få denne måneds roser:
Især dem, der har siddet der i alle årene. De nuværende medlemmer er: Lene Baasch, Maj Mortensen, Birte Jensen, Per Jensen, Julie Riisby og Christian Bock.
Mange børn og forældre har givet udtryk for stor glæde ved at
være med på feriekolonien, og jeg vil lade deres udsagn stå som
begrundelse for, at feriekoloniudvalget skal have roserne i dette
nummer af Ordblindebladet.
“Det blev fire gode dage med ny viden, indsigt i hjælpemuligheder, fælles forståelse af at være ordblind, nye venskaber, bålhygge
og masser af sportsaktiviteter.” Birthe Stråmark
“En KÆMPE tak skal der lyde til alle jer, som gjorde feriekolonien 2014 til et rart og spændende sted at være. En særlig tak skal
der lyde til alle jer frivillige.” Jane Petersen
“At være på ordblindelejr har
været den bedste oplevelse i verden.” Anne-Sophie 11 år
■
Erik K. Rasmussen har skrevet denne indstilling på opfordring af mange medlemmer.

Leder og Indhold

Tak er blot et fattigt ord!
Af formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Mogens Schmidt
Denne udgave af bladet er
dedikeret til alle dem, som
ikke behøver at gøre en
forskel for mennesker med
ordblindhed – men som gør
det alligevel.
Det bliver et spændende
efterår, vi går i møde. Linjerne er så småt blevet kridtet
op i den kommende valgkamp, samtidig med at et
nyt skoleår er skudt i gang.
Netop skolestarten giver anledning til en hel del arbejde
i foreningen – det er her, der
er mest brug for os, og det er
her vi skal vise vores værd.
I denne tid modtager vores rådgiverkorps et utal af
henvendelser fra frustrerede forældre, som oplever, at de skal kæmpe en
lang og sej kamp, ofte forgæves, for at få den rette hjælp til deres børn.
Hvert år på denne tid, må vi gang på gang konstatere, at vores arbejde
langt fra er færdigt, på trods af, at vi kan fejre 75 års jubilæum.
Ordblindeområdet har desværre ikke oplevet den samme udvikling
som mange af de øvrige handicapområder. Dette må i høj grad skyldes, at ordblindhed ikke har været af højeste prioritet på den politiske
dagsorden. Det skal vi have lavet om på. Vi må råbe højere og stå op for
vores sag.
At forbedre vilkårene for børnene i grundskolen kræver en politisk
indsats, idet det i øjeblikket er kommunerne, som træffer afgørelse om,
hvorvidt en elev med ordblindhed kan få den rette hjælp. Ofte har kommunerne meget få midler, hvorfor de er nødsaget til at prioritere – men
der sker en uhensigtsmæssig prioritering, og derfor tabes alt for mange
børn allerede i de små klasser. Staten, derimod, har flere midler og
større mulighed for at sætte ordblindhed på den politiske agenda. Foreningen vil derfor gøre sit for at få flyttet beslutningskompetencen fra
kommunerne til staten.
Der er derfor stadig lang vej endnu, før foreningen kan gå på pension.
Indtil da fortsætter vores protektor, ambassadører, frivillige og sekretariatet med at fremme vores sag.
På foreningens vegne vil jeg gerne have lov at sige en stor tak til alle
dem, som på den ene eller anden måde støtter foreningen – hvad enten
det er økonomisk eller gennem frivilligt arbejde. Uden jer ville vi ikke
kunne udføre den vigtige samfundsmæssige opgave, der ligger i at opnå
bedre vilkår for børn, unge og voksne med ordblindhed. Vi er jer evigt
taknemmelige – tak er blot et fattigt ord!
God læselyst.
Mogens Schmidt
■
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Hvad giver man en kronprins i fødselsdagsgave?

Hvad giver man en kronprins i
fødselsdagsgave?
Af Debbie Røpke-Haarsløv

I anledningen af at
foreningens protektor, Hans Kongelige
Højhed Kronprins
Frederik, fyldte 50,
var foreningen inviteret til frokost på
Kongeskibet. Når man
er inviteret til fødselsdag, skal man jo som
bekendt have en gave
med, og nu tænker du
sikkert, kære læser,
hvad søren giver man
egentlig en kronprins i
fødselsdagsgave?
Foreningens nye udviklingskonsulent, Anna Ljungdahl, gik i tænkeboks og kom frem til følgende – et
kunstværk. Imidlertid har foreningen ikke ressourcer til at købe et
kunstværk, der er en kronprins
værdigt, og så er gode råde dyre,
for hvad gør man så? Anna valgte at
bruge sit netværk, og skabte kontakt
til to kunstnere i håbet om, at de
havde lyst til at donere et kunstværk
til foreningen.
Det krævede ikke mange samtaler
med Ken Denning og Mads
Heindorf, før det stod klart for
dem, at det arbejde, som foreningen udfører, er utroligt vigtigt for
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mennesker med ordblindhed i Danmark.
Derfor ville kunstnerne
naturligvis gerne give
deres bidrag til foreningen, og støtte op om den
gode sag med deres helt
unikke kunstværker.
Ken Denning og Mads
Heindorf har derfor
doneret et meget smukt
kunstværk til foreningen
bestående af 2 kunststykker; et oliemaleri og et
armbånd. Disse to individuelle værker skaber
tilsammen en fortælling
om mennesker med ord-

blindhed. Ken Dennings oliemaleri
viser mødet mellem mennesker med
ordblindhed og det danske sprog,
idet handicappet kommer til udtryk,
når ordblinde konfronteres med
sproget – hvad enten de skal læse
eller skrive det. Mads Heindorfs
armbånd symboliserer, at mennesker med ordblindhed altid vil være
mærket af deres handicap – uanset
om de konfronteres med sproget
eller ej. De bærer det med sig, som
man bærer et armbånd.
Anna Ljungdahl øjnede dog endnu
en mulighed i kunstværket – nemlig at samle penge ind til foreningen. Efter flere samtaler med

Ken Denning, har han udvist stor
generøsitet ved, at lade overskuddet fra salget af i alt 60 kunsttryk af
kronprinsens oliemaleri, som både
er nummererede og signerede af
kunstneren selv, gå til foreningen.
Mads Heindorf har ligeledes generøst tilbudt at sælge armbånd som
det, der gives til kronprinsen, i sin
butik, og dermed støtte foreningen
yderligere, da overskuddet af hans
støttearmbånd vil gå ubeskåret til
foreningen.
Udover de eksklusive kunsttryk
og de smukke støttearmbånd, er
der lavet en jubilæumsplakat i

Hvad giver man en kronprins i fødselsdagsgave?

anledningen af foreningens 75-års
jubilæum, hvor de ovenstående
kunstværker fremstår som kronen
på værket. Jubilæumsplakaten vil
ligeledes blive solgt med henblik
på at skaffe midler til foreningen,

og overskuddet af salget vil således
også gå ubeskåret hertil.
Tak er kun et fattigt ord. Imidlertid
vil Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark alligevel gerne benytte
lejligheden til at sige Ken Denning

og Mads Heindorf en stor tak for
deres donationer og engagement.
Foreningen er meget taknemmelig
for donationerne, og med deres
hjælp kan vi skabe mere opmærksomhed omkring ordblindhed.  ■

Ken Denning er en dansk billedkunstner, født i 1957.
Hans foretrukne medier er raderinger, tegninger samt
andre grafiske værker, herunder fotomanipulation.
Ken Dennings værker findes bl.a. på:
Kobberstikssamlingen, Statens Museum for Kunst.
Copenhagen, Vejle Kunstmuseum, Vejle, Kastrupgårdsamlingen København, Kunstmuseet Trapholt,
Kolding, Kunstmuseet i Tønder, Guan Shanyue Art
Museum, Kina, Bibliotheque Nationale de France,
Paris, Sasol Art Museum, Stellenbosch, Sydafrika,
Marianne und Heinrich Lenhardt-Stiftung, Kaiserslautern.
Ken Denning er medlem af:
Danske Grafikere, Billedkunstnerens Forbund,
Kunstnersamfundet, Den Gyldne og Grænselandsudstilling.

Mads Heindorf er en dansk guldsmed og designer.
Han er kendt fra Guldtranen på Langeland som
Danmarks yngste guldsmed, hvor han bl.a. lavede
smykker til både Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hans Kongelige Højhed Kronprins
Frederik.
Heindorf har sin egen guldsmedeforretning i København på Gothersgade.

Du kan læse mere om Ken Denning på:
www.kendenning.com

Du kan læse mere om Mads Heindorfs på:
www.madsheindorf.com
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Støt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Køb til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Køb foreningens 75-årige
jubilæumsplakat til støtte for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark

Køb awareness-krus til støtte for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

1. stk. plakat 175,- DKK

Støt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks
awareness-kampagne.

Ved køb af vores jubilæumsplakat støtter du Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og vores arbejde for at skabe større opmærksomhed omkring
ordblindhed og de udfordringer, som mennesker
med ordblindhed stilles over for.
Plakaten er en gengivelse af foreningens gave til
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som
er et oliemaleri skabt af kunstmaler Ken Denning
og et armbånd skabt af smykkekunstner Mads
Heindorf.
Begge kunstnere har doneret deres kunstværk
til foreningen.
Med jubilæumsplakaten giver Denning og
Heindorf deres bidrag til arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring ordblindhed. Overskuddet
af salget går ubeskåret til foreningen.
Du kan købe plakaten ved at kontakte vores sekretariat via mail: kontor@ordblind.org
* de 175,- DKK er uden fragt.

Køb eksklusivt, signeret og nummereret
kunsttryk af Ken Denning til støtte for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
1 stk. signeret og nummereret kunsttryk –
Giclée print 85 x 54 cm 2.018,- DKK
Ken Dennings oliemaleri “Ordblid” var foreningens gave til Hans Kongelige Højhed Kronprins
Frederik i anledningen af hans 50-års fødselsdag
og danner grundlag for dette smukke kunsttryk.
Med dette kunsttryk giver Denning sit bidrag til
arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring
ordblindhed.
Overskuddet af salget går ubeskåret til foreningen. Der findes kun 60 eksemplar af dette kunsttryk. Se kunstrykket s. 4.
Du kan købe kunsttrykket ved at kontakte vores
sekretariat via mail på: kontor@ordblind.org
* de 2.018,- DKK er uden fragt.
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1. stk. 75,00 DKK

Ved køb af awareness-krus støtter du Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark og vores arbejde
for at skabe større opmærksomhed omkring ordblindhed og de udfordringer, som mennesker med
ordblindhed stilles over for.
Kruset har påtrykt vinderteksterne fra vores
awareness-kampagne. Læs mere s. 34.
Du kan købe kruset ved at kontakte vores sekretariat via mail: kontor@ordblind.org.
* de 75,00 DKK er uden fragt.
Bemærk at salget af krus,
plakater, armbånd samt kunsttryk
først starter i uge 40 – den Internationale
Ordblindeuge

Køb eksklusivt armbånd af Mads
Heindorf til støtte for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
1. stk. armbånd i sølv med læderrem
2.018,- DKK
Smykkedesigner Mads Heindorf har skabt et unikt
armbånd, som kun sælges til fordel for foreningen.
Støttearmbåndet udspringer af foreningens gave
til kronprinsen, da han fyldte 50 år – et armbånd
udformet, designet og doneret af Heindorf til foreningen. Med dette smukke armbånd giver Mads
Heindorf sit helt unikke bidrag til arbejdet for at
skabe opmærksomhed omkring ordblindhed. Støttearmbåndet findes i begrænset oplag. Se armbåndet s. 4.
Al overskuddet fra salget går ubeskåret til foreningen.
Støttearmbåndet kan købes i Heindorfs butik,
Gothersgade 105, 1123 København eller via hans
hjemmeside www.madsheindorf.com
* de 2.018,- DKK er uden fragt.

Ordblindeforeningens besøg hos fødselar

Ordblindeforeningens besøg hos fødselar

H. K. H KRONPRINS FREDERIK
Af Christian Bock

fortællinger fra skibets oprindelse
og tid.
De i alt 70 deltagende personer
repræsenterede alle en forening eller organisation, som Kronprinsen
er protektor for.
Vi havde en uforglemmelig oplevelse på et fantastisk smukt skib. ■

Foto: Karen Hojer Bangert

I anledning af H. K. H Kronprins
Frederik fødselsdag, var jeg som
repræsentant og næstformand i
Ordblindeforeningen sammen med
formand Mogens Schmidt, inviteret
til en sejltur og reception på Kongeskibet Dannebrog.

Begivenheden fandt sted den 22.
maj kl. 14.30, hvor de inviterede ved
Amaliehaven i København gik ombord for at fejre vores Kronprins.
Under sejlturen fik vi mulighed
for at tale med Kronprinsen og
takke ham for det engagement, han
udviser i Ordblindeforeningen.
Vi fik også en rundtur på Kongeskibet med små anekdoter og

Vi gør gode
medarbejdere bedre
Udvikling og løft af medarbejdernes
kompetencer.
Rådgivning om dansk-, regne- & ordblindeundervisning samt IT-hjælpemidler.
Et virksomhedsnetværk med mere end
700 medlemmer.

Mød os på:

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
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Hjælp os!

Hjælp os!
Går du med en lille journalist i maven? Kan du godt lide at skrible og skrable
– og vil du gerne gøre det i den gode sags tjeneste?
Så bliv frivillig hos Ordblindebladets bladudvalg!
Af Debbie Røpke-Haarsløv
Vores redaktion og bladudvalg
har brug for flere frivillige kræfter, hvis bladet skal blive ved med
at have gode og spændende artikler. I øjeblikket består redaktionen, foruden chefredaktøren, af 7
frivillige og vi har brug for flere.
Så har du tid og lyst til at engagere dig i vores arbejde, så bliv en
del af redaktionen i dag!
På redaktionen vil du få mulighed for bl.a. at udarbejde artikler
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og klummer, lave interviews og
møde nye mennesker, som brænder for den samme sag som dig.
Vi holder redaktionsmøde fire
gange om året, hvor vi taler om
indholdet af tidligere og kommende blade.
For at blive medlem i bladudvalget skal du kontakte Nina Lundberg Dohm på mail: nina@ordblind.org eller ringe på telefon:
36 75 10 88.
■

Nyt ordblindemateriale

Nyt ordblindemateriale
skal give ordblinde mod på stavning og læsning
Af Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup Thomsen, Mikael Højbjerg og
Thomas Mose
For de fleste elever er skolestarten
og dermed også læseindlæringen
forbundet med stor glæde. At lære
om bogstavernes lyde, og hvordan
de kan sættes sammen til ord og
sætninger, er med til at åbne for en
helt ny verden, hvor eleverne får
adgang til skriftsproglig viden og
fortællinger. Desværre er det sådan,
at ikke alle elever oplever samme
glæde i mødet med skriftsproget.
De har store vanskeligheder med
at lære at danne ord ud fra bogstaverne og deres tilhørende lyde, og
deres læsning bliver både langsom
og upræcis. Ofte viser det sig, at
denne elevgruppe er ordblinde, og
de har brug for en særlig indsats.
Denne artikel beskriver, hvordan
sådan en indsats kan tilrettelægges
med udgangspunkt i læse- og stavematerialet Ord, der er udgivet på
Alinea i foråret 2018.
Ordblindhed er ikke en statisk
vanskelighed, for undervisning
nytter! Det er veldokumenteret, at
elever med ordblindhed kan indhente (noget af) det forspring, deres
jævnaldrende klassekammerater
har, både i opmærksomhed på sprogets enkeltlyde, læsning af nye ord,
sikkerhed i læsning af ord samt i
tekstforståelse (f.eks. Lovett m.fl.,
2000; Torgesen m.fl., 2001).
Det er især den tidlige systematiske indsats, der har vist sig mest
effektiv, men undersøgelser viser
også, at læseundervisning for voksne med ordblindhed nytter (se f.eks.
Holders m.fl., 1996).
Ordblindhed er ikke en
statisk vanskelighed, for
undervisning nytter!

Heldigvis findes der i dag veldokumenteret viden om, hvad der er en
farbar vej for elever med ordblindhed i undervisningen i læsning og
stavning.
I USA har man sammenfattet resultaterne fra et stort antal veludførte og pålidelige effektundersøgelser
i en metaanalyse foretaget af National Reading Panel (National Reading Panel, 2000). Denne rapport
præsenterer således veldokumenteret viden om, hvilke færdigheder,
metoder og redskaber, det især er
vigtigt at fokusere på i undervisningen, og som har en positiv effekt.
Ord-serien tager udgangspunkt i
netop disse anbefalinger.
“Ord”
Ordserien består af fem hæfter og
en lærevejledning. Der er i øvelserne lagt op til gentagelser af indholdet, hvor eleverne får mulighed
for, via en multisensorisk tilgang,
at lære nye bogstavers lyde og nye
skrevne ords stavemåder ved både
at se, høre, sige og skrive (tappe)
ordene.
Derved får eleverne flere knager
at hænge deres viden på (Jandorf og
Thomsen, 2016).
Hæfte 1 indleder med fonologiske opmærksomhedsøvelser, f.eks.
at eleverne finder den første vokallyd i et ord, og at de udpeger, hvilke
ord, der begynder med samme lyd.
Alle ord, der trænes i hæftet,
er nøje udvalgte ud fra ordenes
struktur (lydrette enstavelsesord af
stigende sværhedsgrad), og eleverne
arbejder med varierede øvelser, bl.a.
tappeøvelser, labyrinter og krydsord. Ord 2 træner ligeledes lydrette
ord, men ordtyperne, der trænes, er
sværere, idet de kan være op til fire
stavelser.
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Læs, tap og skriv ord.

dråbe

d r å b e

1

3

drå-be

fryse
grine
kjole
bruse
kvæle
Bruno
globus
profil
global

2

Læs, tap og skriv ord.

9788723517036_indhold.indd 30

02/02/2018 09.20

anonym
leguan
bikini
violin
lokale
albino
diadem
ananas
seriøs
tivoli

Ord 3 er en naturlig fortsættelse af
37
arbejdet med skriftens basale lydprincip, idet hæftet involverer direkte
undervisning i skriftens lydprincip
for bogstavfølger (Elbro, 2007).
Vokalernes udtaler er særligt for
dansk ortografi. Når vokalerne er
lange, har de en standardudtale og
udtales som bogstavnavnet, men når ►

9788723517036_indhold.indd 37
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de er korte, har de flere kontekstbetingede udtaler (Ibid.). Udtalevarianterne af vokalerne i Ord 3
indlæres med udgangspunkt i mnemotekniske regler (Borg-Hansen,
2000). Elevernes hukommelse for
bogstavernes udtalevarianter understøttes således af en række stikord.
Se eksempel herunder:

1

Træn vokallyde med a.

1

2

hat

2

kam

Sig ordet. Sig ordet i stavelser.
Find den rigtige a-lyd i ordet.

udtaler), så er der undersøgelser,
som tyder på, at det også har en effekt at indføre en systematisk tænkning om morfemer i undervisningen
– især for elever med ordblindhed
(Arnbak og Elbro, 2000 og Elbro og
Arnbak, 1996). For elever med ordblindhed er genkendelsen af morfemer særligt vigtige. Undersøgelser
viser, at jo mere gennemsigtig et
ords morfologiske struktur er, jo
bedre effekt har det på den samlede
læseforståelse. Særligt ældre elever
med ordblindhed bruger ubevidst
deres viden om morfemer, når de
læser en sammenhængende tekst
(Elbro og Arnbak, 1996), og det gør
de, fordi de har behov for at kompensere for deres utilstrækkelige
fonologiske færdigheder.
I Ord 4 har vi forsøgt at antage,
hvad de mest hyppige rødder er. Her
ses et eksempel:

1

a
2

a

1

Hvad er en efterstavelse?

En stavelse, der står bagved en rod, er en efterstavelse. En efterstavelse laver om på ordets betydning, fx venlig, frihed, kørsel og retning.

6

13

Træn vokallyde med i.

9788723517043_indhold.indd 6
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1

2

bi

14

slik

Sig ordet. Sig ordet i stavelser.
Find den rigtige i-lyd i ordet.

+

sær

+

skøn

+

kør

+

spar

+

ning

lukning

Sæt .
Jeg kan bogstavernes lyde.

2

i

At læse og stave ord med
morfemer
Ligesom det har effekt at undervise
systematisk i skriftens principper
for lyd (standardlyde og betingede

n
l

d

h

a

i

o

å

s

j
e

g
b

y

p

r

t

m

u

I en undersøgelse af effekten af
it-hjælpemidler hos elever i folkeskolen fandt Elisabeth Arnbak
og Dorthe Klint Petersen ud af, at
ordforslagsprogrammer hjælper
elever med at genkende rodmorfemets stavemåde, men at de stadig
har behov for hjælp til at stave
bøjningsendelsen rigtigt (Arnbak
og Petersen, 2017 s. 26-27). Det
giver derfor god mening at supplere

9788723524089_indhold.indd 40
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f

Der findes mange flere efterstavelser fx -else,
-ing og skab som i ledelse, læring og venskab.

1

9788723517043_indhold.indd 14
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Direkte undervisning – klare
færdighedsmål
Et kardinalpunkt i undervisningen af elever med ordblindhed er
lærerens direkte instruktioner; dvs.
at læreren viser, hvordan strategien
anvendes samt forklarer, hvorfor og
hvornår det er hensigtsmæssigt at
anvende den (Elbro, 2008; National
Reading Panel, 2000). Herudover
er det vigtigt, at der i undervisningen opstilles klare og realistiske
læringsmål for eleverne. Det er
vigtigt, at disse mål er inden for
rækkevidde, så de kan nås inden for
rammerne af undervisningen.
Ord lægger op til denne løbende
synliggørelse og evaluering af
elevernes progression. Efter afslutningen af arbejdet med ord på f.eks.
tre bogstaver (Ord 1) kan læreren
således vurdere, om eleverne har
indfriet målet med opgaverne, altså
at de kan læse og stave ord på tre
bogstaver understøttet af tappeteknikken. Denne evaluering kan enten
foretages via lærerens generelle
observationer i forbindelse med
undervisningen eller i mere formel
forstand, hvilket eksemplificeres i
uddraget herunder.
1

i

10

Skriv efterstavelserne -ning, -lig, -hed, -sel
og -som bagved roden. Skriv ordet.

2

brugen af ordforslagsprogrammer
med systematisk undervisning i
bøjningsmorfemernes stavestruktur,
hvilket vi arbejder med i Ord 5.

ø

v

k

06/02/2018 16.03

02/02/2018 12.03

2

Sæt .
Jeg kan læse og skrive ordene.

is . ko . øs . læ . et . ry . to . gå
ben . pas . hyl . lån . tun . dyt
sno . ælt . stå . fly . øst . tro
busk . tips . kælk . jysk . host
plan . grib . snus . fnis . knus
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Læse-skriveteknologi
Ud over den gennemgåede systematiske og grundige indsats er det
vigtigt, at elever med ordblindhed
får stillet LST (læse-skriveteknologi) til rådighed. Herved får de – på
lige vilkår med de andre elever i
klassen – mulighed for at beskæftige sig med alderssvarende tekster

uden at blive begrænset af deres
ordlæsevanskeligheder.
Endelig vil LST (f.eks. muligheden for ordprædiktion eller tale til
tekst-software) kunne understøtte
elevernes stavning og skriftlige
arbejde (Juul og Clausen, 2009). De
gennemgåede undervisningsindsatser har stor betydning for elevernes
udbytte af ordforslagsfunktionen i

programmer som CD-ORD, IntoWords og AppWriter. Jo flere bogstavlyde og staveregler den enkelte elev
behersker, desto lettere er det at anvende ordforslagsfunktionen i programmer som ovennævnte (ibid.)
Du kan læse mere om serien
“Ord” på Alinea.dk eller på ordblindetræning.dk
■

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART HOLDSTART HOLDSTART
FORÅR 23 ugerFORÅR
(start januar)
23 ugerFORÅR
(start januar)
23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger
EFTERÅR
(start august)
19 uger
EFTERÅR
(start august)
19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45
Ring 97 18 45 45
Ring 97 18 45 45
Erhvervs- og uddannelsesrettet
Erhvervs- og uddannelsesrettet
Erhvervs– isærog
foruddannelsesrettet
ordblinde
– især for ordblinde
– især for ordblinde

HOLDSTART
Brande Højskole · Brande
Herningvej
Højskole
14 · 7330
· Brande
Herningvej
Brande
Højskole
14 · 7330
· Herningvej
Brande 14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45
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SAMFUNDET KAN GÅ GLIP AF MILLIARDER:

Over halvdelen af en gruppe
studerende med handicap
overvejer at droppe ud
Studerende med usynlige handicap som ordblindhed, ADHD, angst og nedsat
hørelse mangler støtte til at gennemføre studiet, og halvdelen overvejer at
droppe ud, viser Berlingskes undersøgelse. Samfundet kan som konsekvens
gå glip af milliarder af kroner. 25-årige Rasmus Madsen er ordblind og droppede ud af studiet, fordi han ikke kunne få sine hjælpemidler i tide. Nu vil politisk
flertal gribe ind.

Af: Helene Kristine Holst
Kilde: Berlingske Tidenden, søndag
den 24. juni 2018
25-årige Rasmus Madsen var
frustreret. Efter et helt semester
på uddannelsen var han nået til en
skuffende erkendelse. Han måtte
opgive studiet. Hans ordblindhed
spændte ben, og selvom der findes
hjælpemidler til at understøtte den
type handicap, var universitetet
ikke gearet til at hjælpe ham i tide.
“Da jeg stoppede, var jeg på forstadiet til stress.”
Rasmus Madsen, ordblind
“Det føltes håbløst. Jeg overvejede
virkelig, om jeg overhovedet duede
til noget. Ordblindhed burde ikke
være en forhindring for at uddanne
sig, for jeg er ikke dum,” siger Rasmus Madsen.
I 2013 begyndte han på den
humanistisk-teknologiske bachelor på Roskilde Universitet. Hans

12
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ordblindhed krævede, at han fik studiebøgerne digitalt, så computeren
kunne hjælpe med at læse. Men der
gik lang tid, før han fik sine hjælpemidler, og til sidst var han bagud på
studiet.
“Det var frustrerende. Da jeg
stoppede, var jeg på forstadiet til
stress. Jeg kunne ikke falde i søvn
om aftenen, og jeg tænkte hele tiden
på, hvordan jeg skulle klare uddannelsen og indhente de andre,” siger
Rasmus Madsen.
25-årige Rasmus Madsen er ordblind og droppede ud af studiet,
fordi han ikke kunne få sine hjælpemidler i tide.
Mange andre har haft samme oplevelse af et uddannelsessystem, der
ikke er gearet til at håndtere personer med usynlige handicap som
f.eks. ordblindhed, nedsat hørelse,
ADHD eller autisme.
Noget, der i sidste ende kan koste
samfundet milliarder, fordi mange

af de studerende, der dropper ud,
kan få svært ved at blive en del af
arbejdsmarkedet.
Begrebet “usynlige handicap” findes ikke i den danske ordbog, men
er blandt fagpersoner og organisationer angivet som den type handicap,
du ikke kan se med det blotte øje.
Og i en spørgeskemaundersøgelse, som Berlingske har foretaget blandt nuværende og tidligere
studerende med usynlige handicap,
svarer næsten samtlige – 90 procent – af de 492 adspurgte, at de har
oplevet problemer eller udfordringer
ved at studere på en videregående
uddannelse på grund af deres handicap.
Sådan gjorde vi
Berlingske har udsendt et spørgeskema til tidligere og nuværende
studerende med usynlige handicap.
Med hjælp fra forskellige organisationer er spørgeskemaet blevet
sendt direkte til personer med

Foto: Cathrine Ertmann

Samfundet kan gå glip af milliarder

usynlige handicap, ligesom vi har
lagt spørgeskemaet op i forskellige
Facebook-grupper for personer med
handicap.
492 personer har svaret, og selvom det ikke er repræsentativt for
den samlede gruppe, der tæller flere
tusind, giver det en indikation af,
hvilke problemer gruppen oplever.
Det er især mangel på støtte eller
langsommelige processer for at få
støtten, de angiver som det største
problem. Næsten halvdelen – 45
procent – svarer, at de i dag mangler
støtte til at studere på en videregående uddannelse, mens halvdelen –
65 procent – svarer, at de enten har
overvejet at stoppe på uddannelsen
eller allerede er stoppet på grund af
årsager, der har at gøre med deres
usynlige handicap.
“Forfærdeligt dårlige tal"
Udfordringerne for de studerende
spænder vidt. Flere af de adspurgte
med nedsat hørelse peger på, at

undervisere ofte ikke bruger mikrofon eller teleslynge, som forstærker
lydniveauet for hørehæmmede.
Flere af de adspurgte med
autisme peger på, at det vil være
en fordel, hvis undervisningen kan
optages, men nogle har enten fået
afslag på netop dette eller manglet
hjælp til at optage.
På tværs af handicap peger de
adspurgte især på, at de har brug for
en mentor eller kontaktperson, som
kan hjælpe dem med struktur og i
det hele taget være den, de går til,
når de oplever udfordringer.
Det er forfærdeligt dårlige tal,
men det overrasker mig ikke.
Thorkild Olesen, formand
for Danske Handicaporganisationer
Danske Handicaporganisationer
(DH) genkender oplevelsen af
et universitetsmiljø, hvor støtten
mangler til studerende med usynlige handicap.

“Det er forfærdeligt dårlige tal,
men det overrasker mig ikke, at der
er problemer. Den oplevelse har vi
også, og det er meget alvorligt, hvis
denne gruppe studerende dropper
ud,” siger formand for DH Thorkild
Olesen.
Der kan nemlig være en stor
samfundsøkonomisk gevinst at
hente, hvis handicappede kommer i
arbejde, siger Thorkild Olesen.
En rapport udarbejdet af konsulenthuset COWI for Det Centrale
Handicapråd, der vejleder regeringen på handicapområdet, viste i
2014, at hvis blot én procent af den
samlede gruppe af danskere med
handicap kommer i arbejde, vil
samfundet tjene 10 mia. kroner.
I den henseende er uddannelse
helt central, lyder det fra flere eksperter.
Der findes ikke præcise tal for,
hvor mange studerende med netop
usynlige handicap der går på de vi►
deregående uddannelser.
Ordblindebladet 3 · 2018
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Tal fra Undervisningsministeriet
viser, at der i 2017 var 8.398 med
usynlige handicap på videregående
uddannelser, som modtog støtte.
Oveni kommer den gruppe af studerende, der har et usynlige handicap
men ikke modtager støtte.
Uddannelse er afgørende
Lene Falgaard Eplov er forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center
København og forsker i handicap
og beskæftigelse.
“Uden uddannelse vil det blive
svært for dem at blive tilknyttet arbejdsmarkedet, og så går samfundet
glip af milliarder af kroner, hvis de
strander på overførselsindkomster,”
siger Lene Falgaard Eplov.
I et forsøg, hun var med til at lave
for Beskæftigelsesstyrelsen, fik
handicappede med sindslidelser tilknyttet en såkaldt beskæftigelseskonsulent, der hjalp den handicappede med uddannelsesstart. Det
viste sig at være afgørende for, om
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:

·

personerne med handicap fastholdt
studiet.
Niels-Henrik Møller Hansen, lektor på Center for Ungdomsforskning
ved Aalborg Universitet, forsker
i studerende med handicap, siger
også, at der mangler støtte til de
studerende.
“Det er helt afgørende, at denne
gruppe får en uddannelse, hvis de
skal have et arbejde senere hen,”
siger han.
Formand for Danske Universiteter Anders Bjarklev kalder tallene
beklagelige. “Der er sikkert nogle,
hvor vi ikke får støttet op. Det kan
være, fordi de ikke selv gør opmærksom på det,” siger Anders
Bjarklev.
Undersøgelsen indikerer, at den
nuværende hjælp ikke er tilstrækkelig for de studerende. Bekymrer
det dig?
“Der kan sagtens være handicap,
som vi ikke er rustet til at hjælpe,
fordi det er en ny situation, vi ikke
er stødt på før. Så skal vi lige have
noget tid til at finde på løsninger til
netop deres problem,” siger Anders
Bjarklev.
Politisk flertal kræver

handling
5 niveauer i dansk, engelsk og
matematik-to-lærerordning i de
Dansk Folkepartis handicapordfører
obligatoriske fag
Karina Adsbøl er “meget bekymMasser af
sund mad
Ærtebjergvej
71,bevægelse
Tjæreby, 4230og
Skælskør
ret” over tallene fra undersøgelsen.
3 vejledere
årgang
medforstander@efterskolensolbakken.dk
brobygning
Tlf.:10.
5814
1152 Mail:
“Det duer selvfølgelig ikke, hvis
Spændende og afvekslende valgfag
der
for eksempel ikke bliver brugt
Lejrskoler
Hjemmeside:
efterskolensolbakken.dk

·
·
·
·
·

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

4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152
forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk
tilbyde
dig:

Vi kan bl.a.

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag

Ordblindebladet 3 · 2018
14
-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere

teleslyngeanlæg til forelæsninger,”
siger Karina Adsbøl, der peger på,
at det også vil være økonomisk
fornuftigt for samfundet at støtte
gruppen.
Socialdemokratiets handicapordfører Orla Hav kræver også, at regeringen kigger på området.
“De tal er vigtige at få ændret,”
siger han.
De tal forarger mig.
Mads Fuglede, uddannelsesordfører for Venstre
Venstres uddannelsesordfører, Mads
Fuglede, lover til gengæld, at han
vil betone problematikken over for

ministeren. Han understreger, at der
er økonomiske fordele for samfundet ved at støtte gruppen, men at
det er de menneskelige hensyn, som
vægter højest.
“De tal forarger mig. Hvis man er
handicappet i Danmark, skal man
have mulighed for at få støtte gennem studierne, så man kan komme
ud og blive en aktiv medborger,”
siger Mads Fuglede.
Han peger på, at ministeren først
og fremmest kan sende et hyrdebrev
til universiteterne om, at de skal
prioritere området.
Det har ikke været muligt at få
et interview med uddannelsesminister Tommy Ahlers (V), men i en
skriftlig kommentar skriver han, at
studerende med handicap skal have
gode muligheder for at tage en videregående uddannelse. Han henviser
til, at der er støttemuligheder såsom
økonomisk handicaptillæg og specialpædagogisk støtte.
“Når det er sagt, lytter jeg selvfølgelig gerne til gode forslag.
Derfor er mit ministerium, sammen med uddannelsessektoren og
interessenter, ved at se på vejen
igennem dispensationssystemet for
studerende med et handicap,” skriver Tommy Ahlers.
Tilbage ved Rasmus Madsen er
håbet, at der i fremtiden vil være
bedre støtte til studerende som ham.
Efter at være droppet ud af sin
første uddannelse, begyndte han
på Natur- og Kulturformidling ved
UCN Hjørring, hvor han i dag skriver bachelorprojekt.
“Forskellen har været, at jeg denne gang vidste, hvad jeg skulle gøre
anderledes. Jeg skulle f.eks. sikre
mig, at bøgerne var fremme flere
uger før studiestart,” siger Rasmus
Madsen og tilføjer, at det har gjort
en stor forskel.
“Det virker åndssvagt, at jeg var
nødt til at have en generalprøve på
et andet studie for at klare mig igennem en uddannelse,” siger Rasmus
Madsen.
■

Info om Ordblindeugen

Få overblik over
arrangementer
i den
internationale
Ordblindeuge
Ordblindeforeningen har
i samarbejde med Nota og
Netværkslokomotivet lavet
hjemmeside, der giver dig et
overblik over arrangementer i
forbindelse med International
Ordblindeuge 2018.
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Af Jeanette Suell
Uge 40 er International Ordblindeuge, og i den anledning har
Ordblindeforeningen i samarbejde med Nota og Netværkslokomotivet lavet en hjemmeside, der
giver et overskueligt overblik
over arrangementer i forbindelse
med uge 40.
Klik ind på www.ordblinduge40.dk, find din region og tjek,
om der er et arrangement, der
er interessant for dig. Ordblinduge40.dk opdateres løbende, så
hold øje med, om der kommer
flere spændende arrangementer i
dit område. 
■

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

Bliv bedre til at læse
Få en personlig
læsecoach
Ring 7361 3333
FVU læsning
FVU matematik
Ordblindeundervisning
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Generalprøvens erfaringer
En kommentar til artiklen “Samfundet kan gå glip af milliarder: Over halvdelen
af en gruppe studerende med handicap overvejer at droppe ud".

Af Rasmus Madsen
For at begynde der, hvor artiklen
sluttede. Så har jeg afleveret og
forsvaret min bachelorprojekt. I min
klasse var jeg blandt dem, der klarede sig bedst. Som der står skrevet
i artiklen, havde jeg en generalprøve
på Roskilde Universitet. Der lærte
jeg to væsentlige ting, der skal være
opfyldt for, at jeg vil kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Efterskole for
elever med
læse- og stavevanskeligheder
• 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 uddannelsesafklaring
Kontakt os på tlf. 5926 0201
eller www.hjef.dk
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De to ting brugte jeg som rettesnor
hele vejen igennem på uddannelsen
Natur- og Kulturformidling.
Sådan fandt jeg de to
rettesnore
Efter jeg havde taget en HF for
ordblinde i Nr. Nissum, var jeg fast
besluttet på, at jeg skulle starte på
en videregående uddannelse med
det samme. Grunden til dette var at
jeg kunne få it-rygsækken med over
på den nye uddannelse. På den måde
håbede jeg at kunne være med fra
starten. Derimod viste det sig indenfor den første måned, at det ikke
gik som forventet, da hverken jeg
eller universitetet vidste, hvordan
jeg skulle få skaffet bøgerne digitalt.
En af grundene til dette var, at Nota
havde overtaget opgave med at lave
undervisningsbøger digital til ungdomsuddannelser og videregående
uddannelser fra Studiebogservice.
Jeg var minimum en måned inde i
uddannelsen, før jeg kunne begynde
at læse pensum. Dermed var jeg
bagud.
Jeg var stadig bagud, da projektarbejdet rigtig tog fat. Jeg var i en
5-mandsgruppe. Teorien der skulle
bruges i projektet delte vi op, således at hvert medlem af gruppen stod
for hver sin del på nær mig og en anden. Vi skrev sammen. Den teori vi
skulle arbejde med, blev truffet på
baggrund af den forfatter, der havde
flest bøger på Nota. Skønt der var
flest bøger af denne teoretiker, omhandlede disse bøger ikke projektets
emne. Dermed endte det med, at

min makker skrev det hele selv. En
anden grund til, at jeg ikke kunne
finde mig til rette i gruppen var, at
jeg fokuserede på at indhente de
forsømte sider fra timerne. Stille og
roligt endte det med, at jeg følte, at
jeg ikke var en del af gruppen. Dette
var selvom jeg bidrog til projektet
med andet end det skriftlige.
To rettesnore og en erfaring
Da jeg fandt ud af, hvordan jeg skaffede studiebøger på Nota, opdagede
jeg, at det tog ca. to uger fra bestillingen, til jeg kunne begynde at
læse. Denne viden brugte jeg, som
forholdsregel, da jeg begyndte på
Natur- og Kulturformidler uddannelsen. Yderligere har jeg downloadet forskellige relevante bøger, der
ligger på Nota, i forbindelse med
projekter og andre skoleopgaver.
Den anden rettesnor var, at jeg
kun ville arbejde i en 2-mandsgruppe, når gruppearbejdet var
af længere varighed. Med det håb
at jeg ville føle mig som en del af
gruppen. Længere inde i uddannelsen løsnede jeg lidt på rettesnoren.
Der indgik jeg i 3-mandsgrupper.
Hvilket gik fint.
Selvom jeg ikke følte mig som en
del af gruppen på universitetet, lærte jeg alligevel, hvordan man skriver
en akademisk opgave. Hvilket var
en stor hjælp ved de forskellige opgaver, jeg skrev på uddannelsen som
Natur- og Kulturformidler.
■

Klagenævnet for Specialundervisning?

Kender du

Klagenævnet for Specialundervisning?
Kilde: Klagenævnet for
Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans.
Klagenævnet behandler klager over
kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk
bistand til børn, unge og voksne.
Hvem sidder i klagenævnet?
Klagenævnet er sammensat af en
formand og fire medlemmer. Undervisningsministeren udpeger dem
efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening) og Danske
Handicaporganisationer (DH). KL
kan udpege en sagkyndig rådgiver, der deltager i nævnets møder
uden stemmeret. Medlemmerne er
udpeget for en fireårig periode. Der
er knyttet juridisk og faglig sekretariatsbistand til nævnet. Sekretariatet, som forbereder klagesagerne
til nævnsbehandling, er placeret i
Ankestyrelsen. Klagenævnet for
Specialundervisning er uafhængigt
af Ankestyrelsen og undervisningsministeren, når det behandler og
afgør sager.

Hvad kan der klages over?
(Folkeskolen)
Klagenævnet kan behandle og
afgøre klager om specialundervisning til elever i folkeskolen. Det
gælder elever, der har behov for
undervisning i specialskole eller specialklasse. Det gælder også
elever med behov for støtte i mindst
9 undervisningstimer ugentligt i
den almindelige klasse svarende til
mindst 12 lektioner.
Elever i 0.-10. klasse kan få specialundervisning.
Klagenævnet kan også behandle
og afgøre i klager om den særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelse
(STU) til unge med særlige behov,
klager over regionale specialpædagogiske tilbud til førskolebørn og
klager over retlige spørgsmål om
specialundervisning for voksne.
Hvad gør jeg, hvis jeg mener,
at mit barn har brug for
specialundervisning?
Hvis du som forældre tænker, at dit
barn har behov for specialundervisning, skal du kontakte klasselæreren
eller skolelederen og fortælle om
dine bekymringer. Skolelederen taler

med dig og klasselæreren. Hvis skolelederen finder det nødvendigt, kan
vedkommende efter aftale med dig
bede PPR (Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning) om at undersøge, hvad
skolen bør gøre i forhold til dit barn.
Du kan også selv kontakte PPR. Er
der mistanke om eventuel ordblindhed, kan kommunens/skolens læsevejleder også inddrages. På baggrund
af dit ønske om specialundervisning
til dit barn, skal skolen og/eller kommunen vurdere dit barns behov og
herefter afgøre sagen. Afgørelsen
er nødvendig, før Klagenævnet for
Specialundervisning kan behandle
sagen.
I sager om specialundervisning
til folkeskoleelever og specialpædagogisk bistand til førskolebørn skal
en klage over skolens/kommunens
afgørelse gives til kommunen, som
herefter har fire uger til at genvurdere afgørelsen. Hvis kommunen
fastholder afgørelsen, skal kommunen sende klagen og sagens oplysninger til Klagenævnet for Specialundervisning.
Hvad kan der klages over?
(STU)
Klagenævnet kan også behandle og
afgøre klager om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)
til unge med særlige behov. Det
gælder sager, hvor den unge ønsker
en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, men hvor kommunen
vurderer, at den unge kan indgå i
en ordinær ungdomsuddannelse
og derfor ikke tilhører målgruppen. Der er ingen “nedre grænse” i
forhold til at være i målgruppen til
en STU.
Den unge/forældrene kan også
klage, hvis de ikke er enige med
kommunen i:
Ordblindebladet 3 · 2018
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• indholdet af STU-tilbuddet,
som det er beskrevet i uddannelsesplanen
• afslag på at afbryde/holde
pause i forløbet
• kommunens afslag på genoptagelse af ungdomsuddannelsen i forhold til alderskravet
på 25 år
• beslutning om at standse et
STU-forløb
• beslutning om omfanget af
praktik i STU-forløbet.
Klagenævnet kan også behandle og
afgøre klager om regionale specialpædagogiske tilbud til førskolebørn
og klager over retlige spørgsmål om
specialundervisning for voksne.
Hvad gør jeg, når jeg ønsker
en STU?
Hvis du som ung ønsker en særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse,
skal du kontakte din uddannelsesvejleder. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har

ansvaret for at lave en indstilling til
kommunen. Hvis kommunen ikke
vil godkende, at du er omfattet af
målgruppen for en STU, eller en af
de andre klagegrunde, så kan du/
dine forældre klage til Klagenævnet
for Specialundervisning.
En klage om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)
skal indgives direkte til klagenævnet. Der bliver sendt en høring til
kommunen, når klagenævnet modtager en klage om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.
Kommunen bliver ved høringen
bedt om en udtalelse i sagen og om
at sende sagens oplysninger til sekretariatet.
Hvordan behandles sagen i
klagenævnet?
Sekretariatet forbereder sagen,
inden den behandles og afgøres af
nævnet. Sekretariatet sørger for, at
alle relevante oplysninger i sagen
er indhentet fra kommunen og
klager, og at der er udarbejdet en

faglig indstilling til sagen. Nævnet behandler sagen på førstkommende nævnsmøde, hvor nævnets
medlemmer gennemgår alle sagens
dokumenter, alle kommentarer og
den faglige konsulents vurdering i
sagen. Nævnet behandler og afgør
derefter sagen. Afgørelsen sendes
bagefter ud til klager og til kommunen. Afgørelsen er bindende for
kommunen.
Hvor kan jeg læse mere?
På https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning kan du
læse mere om Klagenævnet for Specialundervisning. Her kan du blandt
andet finde årsrapporter, oplysninger
om klagenævnets arbejde, K-meddelelser, som er korte beskrivelser af
centrale problemstillinger og forældrepjecen om specialundervisning til
elever i folkeskolen. Der er også mulighed for at ringe og få vejledning
af juristerne i klagenævnet hverdage
mellem kl. 9-15 på telefon 33 41 12
00. 
■

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 brobygningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning)

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-eerskole.dk
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Fra ordblind til rustfri smed
Af Troels Ravn, MF (S)
Jakob’s historie
Forleden var jeg til Korskro
Hestemarked ved Esbjerg. Et
kræmmermarked med handelsboder, tivoli og masser af
mennesker. Jeg var der ikke
som hestehandler, men som
politiker. Jeg stod og hilste på
folk og talte politik med dem,
der havde lyst til det.
“Hej Troels – kan du kende
mig?” En flot ung mand med
et friskt smil stod foran mig.
Det kunne jeg godt. Det var
Jakob, som jeg kender fra min
tid på Gesten Skole. Jakob, altid glad og i godt humør – fra
han troppede op på skolen med
sin mor ved hånden den første
dag i 0. klasse, til han sagde
farvel og tak syv år senere.
Og det på trods af, at skolen
og Jakob ikke var det bedste
mix. Jo, Jakob fortalte mig,
at lærerne og kammeraterne

Den praktiske undervisning
i folkeskolen skal løftes. Ikke
kun for at åbne de unges
øjne op for erhvervsuddannelserne, eller gøre noget
for dem, der har det svært
ved det boglige. Nej, først
og fremmest skal vi klæde
de unge på til deres uddannelsesvalg, uanset hvilken
retning de går. At vi så samtidig bedre kan nå mange af
de elever, som kæmper med
ordblindhed, som keder sig i
dagens folkeskole og oplever,
at skolen er alt for teoretisk
og stillesiddende, vil være en
stor gevinst.

havde været alletiders, men
han havde kedet sig noget så
gudsjammerligt. Troels: “Jeg
forstod simpelthen ikke, hvad
det skulle gøre godt for, og
hvorfor jeg skulle lave alle de
opgaver.” Ja, Jakob kedede
sig i skolen, og oveni var han
ordblind.
Vi voksne på skolen var
ikke i tvivl om, at Jakob havde
gode evner – og at hænderne
var godt skruet på. Vores udfordring var, at folkeskolen er
blevet meget boglig og meget
akademisk. Vi har i den grad
behov for også at vægte de
praktiske aktiviteter, så flere
børn kan trives og lære – og i
øvrigt også så flere unge mennesker i fremtiden kan se sig
selv som faglærte og håndværkere.
Men, Jakob har klaret sig. I
dag som 23 årig, kunne Jakob
med slet skjult stolthed fortælle mig, at han lige havde købt ►
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en ejendom med lidt skov til, at han
har et godt job som smed, at han
under sin uddannelse var blandt de
dygtigste på sit hold – at det pludselig havde givet mening at regne og
lave matematik, at han nu kunne se,
hvad det skulle bruges til.
Jakob var tydeligvis glad for at
se mig, og det var vigtigt for ham at
fortælle sin historie. Jeg håber også,
han mærkede, hvor meget hans
fortælling betød for mig, at mødet
med Jakob suverænt var min bedste
oplevelse på hestemarkedet på Korskroen.
Jakob er som nævnt ordblind.
Man ved ikke præcis, hvor mange
ordblinde, der er i Danmark. Man
regner med, at omkring 7-10% af
den danske befolkning har læsevanskeligheder – hvilket vil sige i
omegnen af 500.000 danskere.
At være ordblind er bøvlet, men
ikke en hindring for at lære. For
mange ordblinde er det at tage en

uddannelse dog kunsten at gøre det
umulige muligt.
Derfor skal ordblinde børn
skal have hjælp
Ordblindhed er et emne, som jeg i
mange år har været voldsomt optaget af – både som skoleleder i folkeskolen og nu som politiker. Jeg har
også haft fornøjelsen af sammen
med Netværkslokomotivet at være
ude på en række virksomheder,
hvor vi i samarbejde med AOF og
VUC har fået spottet medarbejdere,
som kæmper med ordblindhed,
og som nu har fået hjælp. Mange
mennesker med ordblindhed har på
den måde fået et løft og har erfaret,
at der er noget at gøre, at der i dag
findes masser af hjælpemidler.
For der er alt for mange børn,
som gennem tiderne er gået gennem
skolen som ordblinde uden at få
hjælp, og der er stadig skræmmende
mange unge, som går ud af den danske folkeskole, eller som er kommet

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
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langt op i klasserne, uden at det er
blevet opdaget, at de var ordblinde.
Mange skoler gør et godt stykke
arbejde og har fokus på den forebyggende og konkrete indsats
omkring ordblindhed, men alt for
mange steder halter det gevaldigt.
Det handler om, at der arbejdes
systematisk og struktureret – og der
er ingen undskyldning, det gælder
bare om at komme i gang. Er der
mistanke om, at et barn er ordblind,
så skal der allerede fra 0. klasse
sættes ind med en tidlig og forebyggende indsats og med ordblinderisikotest. Børn i ordblindevanskeligheder skal spottes, og begrundes
mistanken, skal der følges der op
med den obligatoriske ordblindetest
i 3. klasse. Derefter bør der laves
beskrivelser for den enkelte elev
omhandlende den konkrete indsats
til de forskellige klassetrin 3.-9.
klasse.
Lovgivning fra Christiansborg
med hjælp til ordblinde
Politikerne i Folketinget har gennem de senere års lovgivning haft
fokus på ordblindhed. Med skolereformen fra 2014 blev der sat fokus
på, at børn, som ikke læser og staver alderssvarende efter 2. klasse,
skal testes for ordblindhed, og
senest er forældre til børn i ordblindevanskeligheder sikret et retskrav
om ordblindetest på 4. klassetrin.
Der er i dag masser af undervisningsmaterialer af pædagogisk og
faglig høj kvalitet og der er læseskrive teknologier til både Cromebook, PC, iPad og iPhone – på
dansk, engelsk, tysk, fransk. Målet
er at gøre ordblinde elever selvhjulpne – de skal naturligvis have
lige deltagelsesmuligheder i undervisningen som kammeraterne, og de
må ikke hægtes af. Det er bøvlet at
være ordblind, men det er ikke en
uoverstigelig forhindring.
■

Feriekoloni uge 27

Feriekolonien uge 27
Af Julie Riisby
Efter ankomst på Emmerske efterskole blev feriekolonien skudt i
gang af de frivillige med et oplæg,
som hed “Ordblindhed i generationer”. Det var et oplæg om arvelighed og hvordan skolegangen på
mange måder har ændret sig for
de ordblinde gennem de sidste fire
generationer og alligevel slet ikke.
Oplægget blev brugt som inspiration til de efterfølgende rundbordssamtaler. Her fik de voksne
mulighed for at tale om deres børns
skolegang og udfordringer, samt
spare og lære af hinanden. Samtidig
var børnene beskæftiget med rundbold og sjov i hallen.
Efter aftensmaden blev der holdt
foredrag ved Christian Bock, mens
mange af børnene legede i hallen
sammen med to af de frivillige.
Torsdag gik med diverse workshops, kreativt værksted og testning af forældrene. Der var fire
workshops i alt, som familierne

selv havde meldt sig på, sådan at
indholdet passede til barnets behov. Der blev tilbudt en workshop
om AppWriter af Wizkids selv, en
med CdOrd og intoWords af Randi
Hedelund Jeppesen, en omkring de
forskellig nyttige App’s af Christian Bock og en hvor børnene fik
målt deres skrivehastighed ved
henholdsvis tastaturet og indtaling.
Samt brug af FarvOrd ved Mikael
Galmar.
Samtidig havde børnene mulighed for at tegne på krus og muleposer samt lave rollespils sværd.
Mens alt dette foregik, havde forældrene mulighed for at blive testet
for, om de selv var ordblinde. Dette
opfordrede de frivillige til, da vi i
foreningen synes, det kunne være
spændende og sjovt at se, i hvor høj
grad ordblindhed er arveligt.
Fredag var alle børnene i Danfoss Universe, hvor de kørte på
segway, klatrede i højderne og oplevede virtual reality på egen krop.
Forældrene var igennem en hård,

men meget spændende og lærerig
dag med foredrag.
Da børnene kom hjem havde forældrene allerede gjort klar til festmiddagen ved to flotte langborde.
Under festmiddagen fik vi besøg
af den ordblinde forfatter Christina
Ramskov, som holdt et inspirerede
oplæg om aldrig at give op og følge
sine drømme uanset modgang og
skepticisme fra andre. Efter middagen solgte og signerede Christina
sine bøger til medlemmerne.
Lørdagen gik med oprydning,
rengøringen og evaluering, inden
der blev stillet op ude i gården til et
fællesbillede. Der blev sagt farvel
og sikret, at alle var medlem af
koloniens snapchat, som nogle af
børnene selv havde oprettet, sådan
at de kunne holde kontakten efterfølgende.
Vi frivillige vil gerne sige mange
tak til årets deltagere for nogle super gode og hyggelige dage. 
■
Flere billeder næste side ►
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Ordblindekoloni i uge 30 på

NISLEVGAARD EFTERSKOLE
Af Bente Stengaard Kruse
Onsdag:
Da deltagerne var ankommet og
indkvarteret, startede vi ud med
at mødes i spisesalen til officiel
velkomst. Efter dette gik vi alle i
hallen for at lege. Der var planlagt
ryste-sammen-lege. Deltagerne
blev delt i to hold og vi legede “kan
du lide din nabo” og “katten efter
musen”. Der blev gået op i det med
liv og sjæl. Så alle startede lejren i
et stort grin og med dejligt humør.
Efter denne dejlige aktivitet, hvor
vi alle havde grint sammen, var det
Christian Bock, der skulle fortælle
om apps og hjælpe de unge med at
få dem installeret på deres devises.
Efter en dejlig aftensmad var der
aktiviteter for alle børn i hallen, her
blev der gået til den med høvdingebold og gemme i den store have.
Det skal her nævnes, at vi havde
lego med og der gik ikke mange sekunder fra legoet var fundet frem til
at børnene var kreative og byggede
de mest fantastiske ting.
Imens lavede Lene Baasch et oplæg om sine oplevelser med folkeskolen, og hvordan det var gået hendes barn. Dette ledte ud i samtaler i
små grupper, hvor forældrene kunne dele deres erfaringer, men også
fortælle de gode historier, og her
lavede vi en væg, hvor vi alle kunne
sætte sedler op med, hvad der var
positivt ved at være ordblind.
Torsdag:
Vi startede dagen med lækker
morgenmad fra vores fantastiske
køkkenhold. Dagen gik med workshops og testning af de forældre, der
havde meldt sig til dette. Der var tre
workshops. App writer ved wizkids
som jeg selv stod for. Cd ord ved

Gitte Storm og sidst men ikke
mindst Apps ved Christian Bock.
For børnene var der aktiviteter,
som male på kopper og muleposer,
lave perlekæder, boldspil i hallen. I
hallen var børnene super gode til at
tage alle med og danne hold og der
blev gået til bolden. Det er dejligt at
opleve, at børnene bare accepterede
hinanden og tog alle med, når de
kom.
Da det jo i år var en Ordblindekoloni med varme rekord, havde vi
også den første ordblindelejr med
“badebassin”. Her kunne børn blive
kølet lidt ned og vandslangen kom
også i brug. Men det var ikke kun
børnene, der synes det var rart med
lidt nedkøling, så flere forældre måtte også lige hen og dyppe fødderne.
Torsdag efter aftensmaden gik
næsten alle forældre og børn ned
i byen for at købe en afkølende is.
De havde en hyggelig tur, hvor de
fik snakket med hinanden og var
sammen. Sent torsdag aften var der
natløb for de store børn. Her blev
de delt op i hold og sendt afsted til
mange små hyggelige poster, der
handlede om samarbejde og sammenhold. Der blev grinet, fjollet og
opgaverne blev løst med det største
gå på mod.

Fredag:
Efter morgenmaden fredag sendte
vi så alle børn afsted på tur til
Gorilla parken, hvor de svingede
sig lystigt i trætoppene og fandt
deres indre abe frem. Børnene var
gode til at hjælpe hinanden og der
var nok et par stykker, der fik flytte
nogle grænser. Alle virkede til at
have haft en fantastik dag.
Imens hjemme på Nislevgaard fik
forældrene et foredrag fra KFO –
Kompetencecenter for Ordblinde
– om ordblindhed. I foredraget
fortalte Bente Jacobsen om udviklingen for ordblinde og kampen for
at få anerkendt it-redskaberne. Hun
havde tre undervisningsassistenter
med, der alle selv var ordblinde og
tidligere elever på Gylling Efterskole. De fortalte kort om deres
historie i uddannelsessystemet, om
hvilke hjælpemidler de bruger og
hvor vigtigt det er, at børnene lærer
at bruger deres hjælpemidler. At der
skal trænes med at sætte deres læse/
lytte hastighed i vejret. KFO har en
god hjemmeside med mange gode
YouTube videoer.
Om eftermiddagen dækkede forældrene et flot festbord, så vi sidste
aften kunne slutte af med at holde
festmiddag og hygge os samme.
Da børnene kom hjem, tog vi
godt i mod dem
og så var der
vandafkøling
under den kolde
slange og i badebassinet for dem,
der havde lyst.
Festmiddagen
fredag aften var
en hyggelig middag med indslag,
hvor der blev
uddelt diplomer ►
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for mange forskellige ting. Vi kan
nævne, at vi havde fundet årets
opvaskehold, årets natlusker, vores helt egen badenymfe og meget
andet. Stemningen var god og alle
hyggede sig.
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Lørdag var så store oprydningsdag, her blev der gjort rent
og ryddet op. Der blev evalueret
og sagt farvel til hinanden. Det
har været en rigtig dejlig koloni
med mange gode timer. Jeg vil,

som frivillig på Ordblindekoloni,
gerne takke alle for at gøre denne
lejr til en fantastisk oplevelse og
håber alle har fået en god oplevelse og ny viden med sig hjem.■

Klummen og Politisk udvalg

Klummen
Klumme skrevet af Lene Baasch

Find fem fejl
Der kommer desværre ingen
tegninger denne gang, men
vinderen af konkurrencen
i blad 2-2018 er: Sofie
Sohl 12 år/Anette Sohl –
medlemsnummer: 5000403.
Fejlene fra sidste blad er
følgende:
1: M er blevet til W.
2: Munden på den “røde”
dreng er blevet større og
glad.
3: Dan er forsvundet på
Danmarkskortet.
4: E i hjerne er blevet
spejlvendt
5: Drengen med P har ændret
hud farve fra grøn til natur

Sikke en sommer!
Den kan vi jo ikke klage over.
Sol, sol og atter sol.
Ferien synger på sidste vers i
skrivende stund, nogle børn er allerede begyndt, de fleste voksne nok
også.
Nu begynder et nyt år, altså ikke
kalender-, men skoleår.
Nye udfordringer for mange af
os.
Lad os gå ud med åbne sind samt
ny og positiv energi.
Håber at vi med dette kan påvirke
de kommuner, skoler, og undervisere som ikke lige har fået det sidste
nye med om hvordan, hvornår og
hvorfor, det gavner at teste og bruge
hjælpemidler.

Lad os også håbe, at de folkevalgte politikere vil lytte til vores
forening, så vejen bliver lettere
fremkommelig.
Efteråret nærmer sig, gid at der
må komme gode oplæg i vores lokale kredse.
Ikke mindst glæd jer til ordblindeugen og ordblindeløbet.
Der arbejdes på højtryk rundt om
i Danmark.
Så man bliver klar til uge 40. ■
Klummen er udtryk for
fortatterens egen holdning

Politisk udvalg
Af Anders Bredsdorff
Politisk udvalg har haft et enkelt
møde siden sidste blad.
Her skulle Anni Mathiessen fra
Venstre været kommet, men hun
måtte melde afbud.
Udvalget brugte en del tid på at
finde frem til en handicapdefinition.
Dette udsprang af et svar, vi skulle
give til ministeriet om funktionsnedsættelse i forhold til ordblinde.
Vi bruger FN handicaps definition
https://menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/fnskonventioner/handicapkonventionen
og vil tage det op med de forskellige
partier, vi mødes med.

Vi følger også FGU meget tæt.
Det drejer sig om de nye bestyrelser, udliciteringen af ordblindeundervisningen, SPS-støtte mm. Vi
inviterer igen Mathias Tesfaye (s) i
løbet af efteråret.
Der har været mange klagesager
det sidste år, vi prøver at finde ud
af, hvordan det går og hvorledes
man kan klage over klagenævnet.
Vi har fundet ud af, hvilke politiske emner vi vil tage op i løbet af
efteråret.
Vi har også prøvet at finde ud af,
hvilke personer vi vil opfordre til at
være ambassadører for foreningen.
Foreløbig har vi Bubber, men vi vil
gerne have flere.
■
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Læserbrev

Ja, så er Folkemødet på Bornholm
slut for året 2018
Af Tom West
Igen i år blev der lavet rekorder i alle ting. Man
regner med, at der i år kom 100.000 til mødets fire
dage. Vejret var fantastisk fint med sol og næsten
ingen vind. Ingen ballade, selv om der var mange
flere unge med i år end tidligere år. Der var tusindvis af events, så det var virkelig svært at komme
igennem med et budskab, så mange havde berømte
personer som ordstyrere.

Paneldebatten, som Christian Bock skulle deltage i
sammen med 3F Michael Lau og Notas bibliotekschef Lene Harder, blev ledet af biblioteksleder Jon
Madsen. Efter en præsentationsrunde af panelets
deltagere, blev der en spørgerunde fra de ca. 15
deltagere. Mange havde desværre problemer med
Christians dialekt, så det kneb med at få alt med,
af de ellers vise ord, der blev sagt.
Jeg uddelte de poser, jeg havde lavet med et blandet indhold af de ting, vi kan tilbyde lige nu fra
Ordblindeforeningen. I alt et godt møde, som endte
med, at en tidligere seminarielærer kunne konstatere, at der desværre ikke var sket så meget for de
ordblinde i de sidste 25 år. Søndagen tillod jeg mig
at bruge til at sove og lave andre ting.

Tom taler med Danske Handicaporganisationers formand
Thorkild Olesen om, at han finder det er synd, at DH ikke
er repræsenteret med et telt, så de “små foreninger” kan
deltage i Folkemødet, og ikke som nu er udelukket på
grund af økonomien.

Ordblindeforeningen havde ingen steder at holde
til i år, da det jo er flere år siden, at DH havde et
telt på pladsen. Jeg er med i Ældre Sagen og har
tidligere brugt deres telt som base, men de har i år
valgt ikke at have noget telt med. Jeg synes desværre, at Folkemødet udvikler sig til at blive de
store og rige firmaers udstilling. Der er ikke råd
til for de små foreninger, at være repræsenteret,
da prisen meget nemt kan blive på 50.000 kr. eller
mere, for en plads i et fælles telt. Dertil kommer
rejse, ophold og kost.
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Jeg var på pladsen fra torsdagen kl. 10, til det sluttede kl. 18.00. Fredag blev det det samme, men jeg
var også lige henne og kikke på det sted, Folkeuniversitetet havde til arrangementet om lørdagen.
Lørdag var jeg på pladsen igen ca. kl. 9.
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En tak til Bjarne for hjælpen og for lån af hans bus
til transport at materialer.
■

Panelet bestående af Jon, Lene, Michael og Christian.

Kulturnatten i København

Kulturnatten i København
Mød vores nye ambassadør Mads Heindorf og oplev den
Københavnske Kulturnat
Af Anna Ljungdahl
Kom og oplev kulturnatten i København og vær med til at fejre, når
vores forenings ambassadør Bubber
sammen med vores formand udnævner Mads Heindorf til ny ambassadør fredag den 12. oktober 2018 kl.
20:00, Gothersgade 105, København
K.
Kom og bliv en del af foreningens
magiske udnævnelse af vores nye
ambassadør og se Mads Heindorfs
eventyrlige smykkeunivers, herunder det flotte støttearmbånd, som

han har kreeret til fordel for vores
forening.
Kom og vær med til at tage godt
imod vores nye ambassadør og gå
på oplevelse i den københavnske
Kulturnat i hjerte af København.
Det vil være muligt at købe Mads
Heindorf støttearmbånd på selve
dagen.
“I over 25 år har Kulturnatten været
en af Københavns mest afholdte og
velbesøgte kulturbegivenheder.
Når skolerne går på efterårsferie, skaber foreningen Kulturnatten en festlig aften, hvor hele byens

kulturliv smelter sammen og åbner
sig til glæde og inspiration for os
alle.
Mere end 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, ministerier, parker
og pladser over hele byen byder
publikum velkommen under Københavns største årlige endagsbegivenhed – og de mange spændende
arrangementer viser, at byen favner
bredt, når den viser sine mange
sider af kulturlivet frem.”
Kilde til information og billede:
2018 Foreningen Kulturnatten
https://www.kulturnatten.dk/da/Kul■
turnatten 
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Subreader

Subreader
Få oplæst underteksterne på Netflix, HBO Nordic og Viaplay
Kilde: SubReader ApS
SubReader har i løbet af sommeren sendt en ny opdatering ud,
som nu gør det muligt at få læst
underteksterne op på Netflix,
HBO Nordic og Viaplay.
For mange ordblinde er film og
serier typisk noget, der har foregået
på dansk, da underteksterne kan
være svære at læse og forstå på
udenlandske film. Der er derfor meget indhold, man som svagt læsende
går glip af, og en lørdag aften med
familien samlet om en god film kan
virke langt væk.
Det er en skam, hvis man spørger
Alexander Gram Jensen, medstifter
af SubReader. Alexander har selv
oplevet problemet igennem sin egen
lillebror der er ordblind, og som han
ellers altid har set mange film med
– noget som de desværre stoppede
med, da Simon nåede en alder, hvor
dansksprogede film ikke var interessante mere.
“I takt med at min lillebror nåede
en alder, hvor Disney film ikke var
sjove, har vi desværre ikke set så
mange film mere, da han ikke kan
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læse underteksterne.” – Alexander
Gram Jensen
Hidtil har de omgået problemet ved
at Alexanders forældre har læst
underteksterne op for hans lillebror,
og resten af familien. Noget som
har været til frustration for både
Alexander og Simon.
“Min lillebror har ikke nydt at være
afhængig af min mor, samt ikke
at kunne følge med i film uden at
skulle genere andre.” – Alexander
Gram Jensen
På et tidspunkt blev det for meget
for Alexander, hvorfor han sammen
med en ven (Anders) blev enige
om, at de skulle udvikle noget, der
kunne hjælpe Alexanders lillebror.
Det er blevet til, hvad der i dag er
kendt som SubReader, en platform
indeholdende en app, som gør det
muligt at få læst underteksterne op
igennem sin mobiltelefon.
SubReader er stolte af i dag at
samarbejde med 25 biografer landet
over, der tilbyder gratis oplæsning
af undertekster. Og der kommer
flere til på ugentlig basis.

Denne sommer er Alexander og
Anders fra SubReader rigtig glade
for at kunne præsentere det nye
SubReader Home, hvor det er muligt at få læst underteksterne op på
Netflix, HBO Nordic og Viaplay.
“At kunne få læst underteksterne op
på de forskelle streaming tjenester,
er noget rigtig mange har spurgt
efter, da man nu endelig kan samle
familien om en film – ordblind eller
ej.” – Anders Bredgaard Thuesen
Mange brugere har allerede tilmeldt
sig det nye SubReader Home. Det
er muligt at prøve SubReader Home
i 30 dage gratis, så man kan se, om
det er noget man kan lide samt lære
det at kende. Stifterne af SubReader
understreger dog, at det fortsat vil
være helt gratis at bruge SubReader
i de danske biografer.
Hvis man er nysgerrig på at høre
mere om SubReader Home, er det
muligt at kontakte både Alexander
og Anders inde på SubReader’s
hjemmesiden (www.subreader.dk),
hvor de sidder klar til at besvare og
hjælpe med eventuelle spørgsmål. ■

Jeg tør drømme stort

Jeg tør drømme
stort og jeg fejler
gentagende
gange undervejs
Af Andreas Thilqvist
Da jeg blev spurgt, om jeg ville
skrive denne artikel, spurgte jeg
rundt i mit netværk, om det nu var
en god ide? Jeg gik med en knude
i maven, der sagde, at jeg måske
fremadrettet vil blive stemplet, og
det kunne være skadeligt for min
karriere. Skræmmende nok, var der
flere personer som sagde, at jeg ikke
skulle skrive den, netop af samme
årsager. Af præcis denne grund, er
det, at jeg skriver denne artikel. Jeg
vil gerne stå op for folk, som jeg er,
og jeg vil gerne vise, at man ikke
skal gemme på sine svagheder, men
derimod belyse dem med alle de
andre gode kvaliteter og kompetencer, man i stedet besidder. Og hvis
jeg kan inspirere bare en person
ved at skrive denne artikel, så er jeg
lykkelig.
Denne artikel handler ikke om
mig, den handler om alle de unge
som i dag går i skolen og har problemer. Den handler om, at netop de
unge som for tiden overvejer deres
fremtid, skal turde at drømme.
Turde tage chancen og ikke lade sig
gå på kompromis med sine drømme
for fremtiden.
Hvorfor kan jeg så sige det?
Min historie begynder for 21 år siden, dengang var jeg 7 år. Jeg er søn
af to sømænd og jeg spørger min
mor “hvad skal jeg være, hvis jeg
gerne vil tjene mange penge. Men
ikke gider være sømand?” Hvortil

hun svarer: “Så skal
du være advokat.”
Spol tiden seks
år frem, og nu er
jeg en ung dreng i
7. klasse. Jeg elsker
at spille fodbold,
timerne i skolen var for mig et
spørgsmål om at holde ud, før jeg
igen i pausen kunne komme ud og
spille fodbold. Dog var drømmen
om at blive advokat stadig i live.
Fagligt var jeg godt med, undtaget i de sproglige fag. Faktisk var
jeg slet ikke med i dansk. I starten
sagde lærerne, at det var fordi jeg
hastede igennem mine lektier, så
en dag begyndte de lige pludselig
at snakke om specialklasse, men
jeg var jo godt med i alle de andre
fag, så det kom de væk fra igen.
Men når man for fjerde gang i træk
sidder til en skolehjemsamtale, og
ens lærer siger præcis det samme,
og man virkelig har ydet en indsats.
Så bliver man frustreret, særligt når
ikke en eneste har nævnt betegnelsen: Ordblind.
Jeg klarer mig gennem folkeskolen, fordi resten af mine fag er gået
godt. Så bliver jeg optaget på Køge
Handelsskole, hvor jeg læser HHX.
Jeg er stadig fast besluttet på, at jeg
skal være advokat. På det tidspunkt
er det ikke helt gået op for mig, at
jurastudiet er det studie med størst
læsepensum, og lange skriftlige
redegørelser (ikke den bedste kombination for en ordblind, skulle jeg
hilse og sige).
På handelsskolen løber jeg
ind i de samme problemer som

Foto: Camilla Alletorp Hansen

i folkeskolen, er på randen i de
sproglige fag, men klarer mig godt i
resten. Vi har lige skiftet engelsklærer, og efter en måneds tid siger
hun: “Andreas, jeg vil gerne have
lov til at teste dig for ordblindhed,”
på daværende tidspunkt har jeg
bakset med de sproglige fag i over
ti år, jeg kan godt regne ud, hvad
ordets betydning er. Men ellers
er jeg ret uforstående overfor dets
konsekvenser efterfølgende. Og
som I nok har gættet, så ja, jeg er
selvfølgelig ordblind. Ordblind i en
grad, hvor jeg godt kan læse (men
langsomt), men min grammatik og
stavekundskaber er ikke til at råbe
hurra for.
Jeg er ikke typen, som er glad for
diagnoser eller betegnelser, men jeg
er derimod vild med at løse problemer. Og ved at jeg nu er ordblind,
giver det mig muligheden for at
få ekstra hjælp og redskaber, som
kan udvikle mine kompetencer,
men vigtigst af alt: Jeg føler lige
pludselig, at jeg spiller på samme
hold som mine venner. Nu ved jeg
hvorfor, at jeg har det svært, selvom
jeg knokler for at blive bedre, og
min drøm om at blive advokat lever
stadig.
Med en studenterhue på hovedet,
►
har jeg søgt ind på Ha. (jur) som
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Jeg tør drømme stort og Arbejdsmarkedsudvalget

er erhvervsjura på Copenhagen
Business School. Og lad mig slå fast
med det samme, jeg havde aldrig
gennemført min bachelor foruden
den hjælp, jeg fik via ordblindeskolen, og de redskaber jeg lærte
gennem dem. Med en overstået
bachelor brast min drøm om at blive
advokat dog. Eller den brast måske
ikke, for gennem de tre år, indså
jeg at advokat ikke var min drøm,
kort sagt – det var simpelthen for
kedeligt. Men min universitetsrejse
sluttede ikke her, for ved at have
min bachelor gav det mig adgang
til en række forskellige kandidatuddannelser på CBS. Det betød, at
jeg fandt en linje der hedder Cand.
merc. (EMF), hvilket er volapyk for
normale mennesker, men reelt set
betyder det kandidat i økonomisk
markedsføring.
Den 13. december 2013 en dato
jeg aldrig vil glemme. Dagen hvor
drengen, der angiveligt hastede sig
gennem sine lektier, drengen som
var halvvejs på vej i specialklasse,
drengen som kom frustreret hjem
fra skolen, fordi han ikke kunne

forstå, hvorfor det gik som det gjorde. Kommer ud fra et lille lokale
på CBS og kan kalde sig kandidat.
Ikke nok med jeg var blevet kandidat, så var jeg 24 år gammel, havde
gennemført uddannelsen som en af
de yngste på hele årgangen, og var
endda kommet ud med et snit, som
var ganske pænt.
Nu er året 2018, jeg arbejder som
konsulent og har gjort det de sidste
fire år. Jeg er budgetansvarlig for
min afdeling, jeg er leder for ni deltidsansatte og jeg drømmer stadig. I
min hverdag oplever jeg stadig udfordringer og vanskeligheder, ved at
jeg ikke skriver knivskarpt. Men jeg
udfordrer mig selv, og jeg har gode
kollegaer ved min side. Som altid er
behjælpelig med at læse mine ting
igennem.
Det var min historie, men jeg
har ikke fortalt dig alt.
Hvis du sidder med en følelse af,
at jeg har haft det nemt, så tager
du gruelig fejl. Jeg har knoklet,
jeg har grædt, jeg har siddet oppe
flere nætter, bare for at kunne følge

med. Men selv i de svære perioder,
så har jeg drømt. Jeg har nu i 21
år turde drømme og gå efter mine
mål, selvom det til tider har været
urimelig hårdt, og jeg utallige gange
har haft lyst til at give op.
Er alle ligesom mig?
Ordblindhed kommer i mange
grader, og jeg ved godt, at det ikke
er en mulighed for alle at gå den
akademiske vej ligesom jeg. Det er
heller ikke min pointe i denne artikel, at jeg har nævnt ordet drømme
ti gange foruden denne. Grunden er
simpel, jeg vil have, at du som ung
i min situation ikke lader dig nøjes,
men du giver dig lov til at drømme
stort, at du står op for, hvem du er.
Ordblindhed er ikke en label, som
beskriver dig, ordblindheden er en
del af dig, som du til tider vil hade,
men samtidig giver dig en utrolig
energi til at vise omverdenen, at DU
er god nok. Og hvem ved, måske er
det dig, der i fremtiden kan inspirere unge mennesker til at forfølge
deres drømme.
■

Arbejdsmarkedsudvalget
Af Erik K. Rasmussen
Arbejdsmarkedsudvalget har i 2018
deltaget i Aalborg messen sammen
med den lokale forening, Nordjylland. De har udviklet et godt
koncept, som burde kopieres af
alle lokalforeninger. Alle, der giver
udtryk for, at de vil være medlem,
bliver indskrevet med det samme.
Derfor får de tegnet mange nye
medlemmer hvert år.
Udvalget har sammen med politisk udvalg deltaget i et møde med
folketingsmedlem, Mathias Tesfaye.
På mødet blev der bl.a. diskuteret
den nye erhvervsuddannelse FGU –
Forberedende Grunduddannelse.
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Udvalget er ved at planlægge deltagelse i Sundhedsdag i Roskilde,
Ordblindeløbet og Ordblindemessen, der afholdes i Horsens den 28.
og 29. september. I Ordblindeugen
vil udvalgets medlemmer deltage i
møder fra den 1. oktober i Esbjerg,
Kolding, Vejle og Vejen.
Udvalget arbejder på at tage
kontakt til folketingsmedlem Troels
Ravn igen og at skabe kontakt til
nogle erhvervsskoler. På møderne
bliver de nye love og erhvervsuddannelserne drøftet grundigt. Ja,
alle forhold, der vedrører mennesker med ordblindhed på arbejdsmarkedet, bliver diskuteret
igennem. Vi søger også kontakt til

virksomheder for at drøfte arbejdsmarkedsforhold for mennesker med
ordblindhed.
Udvalget består af Gitte Nielsen og Svend Jensen, Nordjylland.
Kaj Andersen og Mogens Schmidt,
Midtjylland. Christian Bock og
Carsten Hansen, Sønderjylland,
Susanne Thorsager og Erik K. Rasmussen, Midtsjælland.
Vi holder ca. fire møder hvert år
og deltager i udstillinger og industrimesser. Vi ville naturligvis gerne
være flere medlemmer i udvalget, så
vi kunne deltage i flere aktiviteter
landet over.
■

Læsehjælp

Læsehjælp til dine børn for kun
1 kr. for de første 45 dage
Om Maneno:
Maneno er en læseapp målrettet
til børn fra 0.-3. klasse. Med over
2.500 børnebøger og lydbøger er
der rigeligt med læsestof uanset dit
barns læseniveau – der er nemlig alt
fra lydrette bøger til ungdomsbøger. I alle bøger kan man klikke på
ordene og få dem læst op eller delt
i stavelser. Det er også muligt at få
læst hele sætninger eller sider op.
App’en hjælper selv med at foreslå
bøger indenfor dit barns læseniveau
og sikrer således, at det ikke mister
motivationen ved at læse for svære
bøger.
I Maneno får dit barn en lille
læsedrage, som det skal læse for.
Jo mere det læser – jo mere vokser
dragen. Hver gang dit barn læser,
bliver det også belønnet med

diamanter og guldmønter, som kan
bruges til at købe ting til dragen.
Det skaber en rigtig god motivation
for dit barn og gør det sjovt at læse.
Du kan få adgang til Maneno for
kun 1 kr. for de første 45 dage uden
binding. Herefter koster det 89
kr./måned eller helt ned til 67 kr./
måned, hvis du tegner abonnement
for 1 år. Når du opretter dig får
Ordblindeforeningen 70 kr., så du
støtter samtidig foreningen ved din
tilmelding.

Sådan får du 45 dage GRATIS:
1. Opret dig på maneno.dk og indtast koden ORDBLIND i rabatkode feltet eller klik på følgende
link: https://abonnement.maneno.
dk/index.php?route=account/
register&cpn=ORDBLIND
2. Download Manenos app i App
Store eller Google Play Store.
OBS! Efter de 45 dage fortsætter
abonnementet til normalprisen (89
kr.) hvis IKKE det opsiges. Du kan
dog skifte til et årsabonnement til
kun 799 kr., hvilket svarer til en
pris på 67 kr./måned.
Tilbuddet gælder kun ved nye oprettelser.
■
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Boganmeldelser

Billedkogebogen –

OGANMELDELSE

Under bjælken

Af Anne-Marie Blenstrup Sørensen
Skrevet af Jens Andersen

Dette er en bog som fås hos Nota.

Dette er en bog, der er meget
spændende, med mange gode billeder. Det, at bogen er opdelt i
flere kapitler, som dog kan læses
særskilt, gør bogen lettere at læse
for den ordblinde. Under bjælken
fortæller på en god og spændende
måde om kronprinsens liv.
Der er beretninger fra barneplejerske, ansatte, forældre og mange
andre, der har været i kontakt med
kronprinsen.
Bogen er ligeledes bygget op, så
læseren får et indblik i kronprinsens
liv. Oplevelser forfatteren har haft
gennem rejser med kronprinsen og
et åbent interview med ham. Kronprinsen fortæller om sin skoletid,
hvor han også kommer ind på hans
ordblindhed og generthed.
I bogen får læseren også en viden
om, hvorfor bogen har fået denne
titel.

■

Villads fra Valby køber slik
Af Anne-Marie Blenstrup Sørensen
Skrevet af Anne Sofie Hammer
Denne billedbog er skrevet på en
sjov og humoristisk måde. Den er
skrevet, så den ordblinde forældre
godt kan læse op fra den.
Vi følger Villads ud i byen for
at købe slik. Han er sammen med
sin storesøster og en fætter. De
lover at købe løg med hjem og
ikke gå over den farlige vej. Men
som nysgerrige børn går det selvfølge galt. De støder blandt andet
på et vejarbejde. De glemmer
også at købe løg, og da de kommer hjem, er de meget beskidte
efter deres mange oplevelser,
som storesøster prøvede på at
advare imod.
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(Der er mange gode i denne serie) 
■

Af Charlotte Jakobsen, som er
meget ordblind. Charlotte har lavet
anmeldelsen med hjælp fra sekretær
i Ordblindeforeningen, Nina Lundberg Dohm
Jeg har prøvet to forskellige opskrifter – tun mousse og tortilla m.
laks og er allerede meget begejstret
for bogen.
Bogen har inspireret mig til at
lave noget andet mad end det, som
jeg normalt plejer at lave. Jeg har
fået andre idéer og nu mulighed for
selv at kunne lave en masse forskelige retter.
Det at det pludselig er blevet muligt for mig også at lave så mange
spændende retter gør, at jeg er blevet SÅ glad for bogen.
Jeg giver den hermed 6 ud af 6
stjerner. Bogen er simpelthen alle
pengene værd.
Opskrifterne er nemme at forstå
og min veninde har også købt bogen
og er, ligesom jeg, meget begejstret.
Den er også særdeles velegnet til
børn.
Jeg har et rigtig stort ønske om, at
der en dag vil komme en billeddessertbog – trin for trin, så jeg også
kan få mulighed for lave desserter

Boganmeldelser

– trin for trin

Hvis du
vil vide
mere...

og kager m.m. i stedet
for, at man f.eks. skal ud
at købe en kage.
Bogen kan købes online
via forlaget Trykværket: https://www.
trykvaerket.dk/bog/
billedkogebogen-trintrin
Prisen er 260 kroner + forsendelse. ■

Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn
Kongevejen
256 A

Socialstyrelsen
2830 Virum
Telefon: 45
Edisonsvej
18,11
1. 41
sal 81
E-mail:
dvo@dvo.dk
5000
Odense
C
www.dvo.dk
Telefon:
72 42 37 00
E-mail:
Lisbeth
Tuxen
Undervisningsministeriet
list@socialstyrelsen.dk
Frederiksholms Kanal 2
www.socialstyrelsen.dk/
1220 København K
handicap/ordblindhed
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Ministeriet for
Danmarks
Børn og Undervisning
(DBB)
Blindebibliotek
og
Ligestilling
Teglværksgade 37

2100 København
Ø 12
Frederiksholms
Kanal
Telefon:
39 13 46K00
1220
København
E-mail: 33
dbb@dbb.dk
Telefon:
92 50 00
www.dbb.dk
og www.e17.dk
E-mail:
uvm@uvm
(netbibliotek)
www.uvm.dk

KLO –
Kultur- og Litteratur
Nota
Orientering
for
– Nationalbiblioteket
læse-handicappede

ORDBLINDEKURSER FOR
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

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg

ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).

for
mennesker
Torvegade
1 •med
6600 Vejen
læsevanskeligheder
Telefon: 75 36 31 78
Teglværksgade
37
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk
2100
København Ø
Telefon: 39 13 46 00
Lydbogsforlaget
E-mail: biblioteket@nota.nu
INFOKO
www.nota.nu
Jernbanegade 24
www.e17.dk
6270 Tønder
(netbibliotek)
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dyleksi
Ordblinde/Dysleksiforeningeni iDanmark
Danmark
foreningen

Blekinge Boulevard 2
Kløverprisvej 10 B
2630
Taastrup
2650 Hvidovre
E-mail: kontor@ordblind.org
E-mail:
www.ordblindeforeningen.dk
kontor@ordblind.org

www.ordblindeforeningen.dk

www.ordblindetræning.dk
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Gratis temaaften og Vinderne af awarness-konkurrencen

Gratis temaaften for forældre til ordblinde børn
Hvordan kan hverdagen blive nemmere og fremme trivsel, når der er ordblindhed i familien?

ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2018 KL. 18.30-21.00
Arrangementet afholdes hos AOF Center Bornholm Snorrebakken 58, 3700 Rønne
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig. Børn er også velkomne.
Tilmelding senest onsdag den 19. september 2018 på 56 95 75 80 eller info@aof-bornholm.dk

Kl. 21.00 Tak for i aften
dblinde
Or

or

mark

Kl. 20.00 Hvordan kan pc,
smartphone og iPad gøre en
forskel i hverdagen? Oplæg
ved Annette Dam Speciallærer,
Kommunikationscentret.

an

Kl. 19.45 Pause med kaffe og
kage

eningen i

D

Kl. 18.35 Alle elever skal
kunne læse og skrive. Hør om
de hjælpemidler eleverne tilbydes
i folkeskolen og få gode råd med
på vejen.
Oplæg ved Helle Vaabengaard
Pedersen, læse-skrivekonsulent
ved PPR, Center for børn og familie.

Kl. 20.30 Der er mulighed for at
stille generelle spørgsmål vedrørende ordblindhed.
Tom West, formand for Dysleksiforeningen kreds Bornholm
er inviteret.

if

Kl. 19.15 Hvad betyder det
at være ordblind? Oplæg ved
Annette Dam Speciallærer,
Kommunikationscentret.

D ysleks

Program
Kl. 18.30 Velkomst og præsentation ved Stéphanie Norlin, AOF
Center Bornholm.

Arrangementet er er samarbejde mellem Kommunikationscentret, PPR – Center for børn og familie, Dysleksiforeningen i Danmark og AOF Center Bornholm

Vinderne af foreningens awareness-konkurrence
Det er ikke kun sommervejret, der
har givet os smil på læben, det har
deltagelsen i vores awareness-konkurrence også gjort. Medlemmer,
såvel som ikke-medlemmer, har
haft mulighed for at deltage i vores
konkurrence fra medio juni og frem
til den 1. august.
Rigtig mange har indsendt deres
bidrag og deltaget i konkurrencen.
Derfor skal der lyde et stort tak til
jer alle, samt et stort tillykke til de
tre vindere. Det var ikke en nem opgave at udvælge de tre vindertekster
blandt så mange gode forslag – så
der var tæt løb mellem de finurlige,
søde og sjove formuleringer.
De tre heldige vindere af konkurrencen blev:
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dag, og jeg gledet mig til vi sens i
gen.” (Kirstine 16 år)

Stort tillykke fra alle os
i foreningen!

På 1. pladsen: “Jeg bevhøver ikke

at lære at læse og save mor. Du kan
jo gøre det for mej.” (Helene 9 år)

På 2. pladsen: “Skal hende hine i
davplejen.” (Liv 28 år)
På 3. pladsen: “Tillykke med fød-

selssnagen. Jeg håber du får en god

Fra uge 40 vil det være muligt at
købe kruset med vinderteksterne på
via foreningens sekretariat.
Ved at købe krus viser man, at
man støtter op om foreningens arbejde for mennesker med ordblindhed samtidig med, at man bidrager
til at skabe awareness omkring dét
at være ordblind.
Din støtte er med til at gøre en
forskel – tak!
■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Bestyrelsen og lokale formænd

Udvalg

Bestyrelsen
Formand
Mogens Schmidt
Bygvænget 39, 6040 Egtved
Tlf. 29 41 32 33
E-mail: mogens@ordblind.org

Lokale formænd
Bornholm – Formand
Tom West
Sølunden 4, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 00 07
E-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

Næstformand og repræsentant
for det nordiske samarbejde
Maj Mortensen
Kollensøvej 18, 3550 Slangerup
Tlf. 53 25 25 65
E-mail: maj.ordblind@hotmail.dk

Fyn – Formand
Lene Baasch
Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup
Tlf. 26 73 16 87
E-mail: lenerbj@hotmail.com

Bladudvalg/redaktion
Mogens Schmidt (ansvarshavende redaktør)
Nina Lundberg Dohm (sekretær)
Anders Bredsdorff
Birte Jensen
Anne-Marie Sørensen
Debbie Røpke-Haarsløv
Anna Ljungdahl
Christian Bock
Lene Baasch

Næstformand
Christian Bock
Sundkobbel 40, 6300 Gråsten
Tlf. 28 77 06 40
E-mail: cb@cbock.dk

Nordsjælland – Formand
Janne Sabroe
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 26 84 18 96
E-mail: Janne@sabroedk.dk

Bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen
Industrivej 1, 9640 Farsø
Tlf. 23 40 36 99
E-mail: sn.farsoetaxi@gmail.com

Vestsjælland – kontaktperson
Anette Rudbeck
Enighedsvej 5, 4300 Holbæk
E-mail: anette@ordblind.org

Bestyrelsesmedlem
Carsten Hansen
Skolegade 5, Kliplev, 6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 77 24
E-mail: hansen-kliplev@hotmail.com

Midtsjælland – Formand
Susanne Thorsager
Stærevænget 4, 4622 Havdrup
Tlf. 51 32 76 12
E-mail: susch.thorsager@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Weile
Emil Bojsens gade 10, 8700 Horsens
Tlf. 75 68 80 90 / Mobil 21 70 55 04
E-mail: kirsten.weile@vrigsted-efterskole.dk

Storkøbenhavn – Formand
Birte Jensen
Toftegårdsplads 10, 2 tv., 2500 Valby
Tlf. 31 34 00 28
E-mail: ordblind.kbh@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Rikke Madsen
Rønnebærkæret 26, 2670 Greve
Tlf. 21 47 87 27
E-mail: rikke@ordblind.org
Bestyrelsesmedlem
Julie Riisby Mortensen
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
E-mail: angel.julie.92@gmail.com
1. Suppleant
Karina Christensen
Ellipsen 46, 7000 Fredericia
Tlf.: 40 41 03 98
E-mail: kchr0272@gmail.com
2. Suppleant
Janne Sabroe
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 26 84 18 96
Mail: janne@sabroedk.dk
Ungeafdeling
DU – Dysleksi Ungdom
Formand
Julie Riisby Mortensen
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
Mail: angel.julie.92@gmail.com

Sydjylland – Kontaktperson
Vibeke S. Hansen
Klovtoftvej 11, Jels, 6630 Rødding
Tlf. 74 55 2694
E-mail: vibekesusgaard@gmail.com
Østjylland – Formand
Lena Utoft
St.St.Blichersvej 84, 8210 Århus V
Tlf.: 86 25 53 90
E-mail: lu@ordblind.com
Nordjylland – Formand
Svend Jensen
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø
Tlf. 21 77 42 42
E-mail: Sj.ordblind@gmail.com
Viborg – Kontaktperson
Maja Holmgaard
Iglsøvej 4, 7850 Stoholm Jyll.
Tlf. 30 66 02 95
E-mail: maja.m.holmgaard@gmail.com

Politisk udvalg
Janne Sabroe, formand for udvalget
Erik K. Rasmussen
Charlotte Rafn
Anders Bredsdorff
Birte Jensen
Mogens Schmidt
Christian Bock
Mette Elsig
Hans Christian Andersen
Arbejdsmarkedsudvalg
Erik K. Rasmussen, formand for udvalget
Mogens Schmidt
Kaj Andersen
Christian Bock
Susanne Thorsager
Carsten Hansen
Svend Jensen
Gitte Nielsen
Birte Jensen
Feriekoloniudvalg
Lene Baasch, formand for udvalget
Birte Jensen
Maj Mortensen
Christian Bock
Ungelejr udvalg
Julie Riisby, formand for udvalget
Emma Sabroe
Rikke Riisby

Sekretariatet

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 36 75 10 88, kontor@ordblind.org,
www.ordblindeforeningen.dk
Telefontider er man-tirsdag og torsfredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl.
12.30-15.00. Der er lukket om onsdagen.
Du kan også skrive til os på mail eller
via kontakt-knappen på hjemmesiden
Er du medlem og har brug for rådgivning/bisidder, kan du på vores hjemmeside klikke på danmarkskortet, hvor du
bor, og derefter klikke på »rådgiver- og
bisidderkorps«. Det kræver et medlemskab at kunne få udvidet rådgivning.
Ordblindebladet 3 · 2018
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Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Bliv medlem og støt mennesker med ordblindhed!

if

or

mark

an

D ysleks

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark varetager interesser for mennesker med ordblindhed over for myndigheder, og hjælper med at sprede kendskabet til ordblindhed og
bryde tabuet i offentligheden. Foreningen arbejder for en generel anerkendelse af ordblinde,
og kæmper for bedre vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed.

dblinde
Or

eningen i

D

Vidste du, at ca. 8% af den danske befolkning er ordblinde, og at mange ordblinde ikke får
den hjælp, de har brug for?

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, der har store konsekvenser for den
ordblindes håndtering af skriftsproget, hvilket bevirker, at ordblindhed ofte opleves som et stort problem for den
enkelte. Hertil kommer de sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindhed.
Bliv medlem og støt foreningen, så vi sammen kan skabe bedre vilkår og større forståelse for mennesker med
ordblindhed. Det er lige meget, om du selv er ordblind, kender en ordblind eller bare ønsker at støtte os. Dit medlemskab er med til at gøre en stor forskel for mennesker med ordblindhed.
MEDLEMSFORDELE
• Du modtager fire gange om året vores medlemsblad, hvor du kan holde dig ajour med udviklingen på
ordblindeområdet
• Du kan deltage i foreningens kurser og arrangementer i de lokale kredse
• Du kan benytte foreningens bisiddere og andre kontaktpersoner
• Du kan få gratis vejledning og rådgivning vedr. skole, uddannelse og arbejde
• Du kan få kontakt med ligestillede
• Du kan få adgang til mange sociale og faglige aktiviteter i de lokale kredse, herunder ungelejr, teenlejr, feriekoloni
og foredrag
• Du får 25% rabat hos MV-Nordic
MELD DIG IND
Et almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året.
Et medlemskab for unge ml. 16-30 år koster 200 kr. om året.
Et familiemedlemskab (dækker hele familien) koster 480 kr. om året.
Du kan melde dig ind online på vores hjemmeside www.ordblindeforeningen.dk under fanen medlemskab eller på
telefon: 36 75 10 88, som er åben mellem 10:00-11:30 og 12:30-15:00 – dog ikke om onsdagen.
Endeligt kan du også skrive til os på: kontor@ordblind.org.

Sammen skaber vi bedre vilkår for mennesker med ordblindhed!
Formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Mogens Schmidt

