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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Den 20. november blev det første retsmøde holdt i Vestre Landsret
vedr. Mikkels manglende specialundervisningstilbud. Fagforeningen,
3F, havde på vegne af familien rejst sagen, og via en advokat stævnet Thisted Kommune for Mikkels manglende specialundervisning.
Uanset udfaldet af retssagen er det enestående, at der er blevet rejst
en sag ved Landsretten, der omhandler manglende specialundervisning til en ordblind folkeskoleelev.
Retssagen viser, hvor svært stillede forældre er, når de stilles over
for det manglende undervisningstilbud i kommunerne.
Mange vil undres og spørge sig selv, om det virkelig er nødvendigt i
et velfærdssamfund at gå til domstolene for at få en kommune til at
opfylde en undervisningsforpligtigelse.
Sagen belyser at kommunerne generelt har meget svært ved at
opfylde deres undervisningsforpligtigelser over for ordblinde børn.
Thisted-sagen er kun toppen af isbjerget.
Ordblindeforeningen har via Tv-medier, den trykte presse og direkte
henvendelse til politikere gjort opmærksom på de herskende tilstande.
Ordblindeforeningen har ligeledes fremsendt handlingsplaner til
undervisningsministeren således, at dette område kan udvikles.
Fulgte man disse handlingsplaner, ville man over en kort årrække
kunne få opkvalificeret kommunerne, så de kunne give en kvalificeret undervisning til ordblinde.
Handlingsplanerne bygge på den erfaring og viden, som
vi rent faktisk har i Danmark, bl.a. via det store arbejde
som Ordblindeinstituttet har udviklet gennem årtier. De
rigtige værktøjer findes og pædagogikken er udviklet.
Der mangler intet kun dette, at kommunerne vil anvende
den eksisterende viden således, at ordblinde børn på trods
af læse-/skrivevanskeligheder kan få en uddannelse.
Vi står over for, at 98 nye kommuner skal sætte fokus på, hvordan
de løser denne undervisningsopgave. Vi mener, at kommunerne bør
synliggøre deres undervisningstilbud til ordblinde og etablere tilbud,
der er i overensstemmelse med de handlingsplaner, som Ordblindeforeningen har fremlagt.
Vi opfordrer undervisningsministeriet og folketingets uddannelsesog undervisningsudvalg til at sætte disse planer på dagsordenen og
indskærpe overfor kommunerne, at specialundervisningen skal følge
handlingsplanerne.

Dictus i undervisningen

Dictus
i undervisningen
Annette Klint er folkeskolelærer på Glumsø skole, der ligger på Midtsjælland. Her arbejder hun bl.a. med ordblinde og
stærkt læsesvage børn i et tværkommunalt tilbud. Anette Klint
fortæller her om de første praktiske erfaringer, der er gjort
med Dictus.

sværhedsgrad. En ordblind kan
få brug for hjælp fra en oplæser. Derfor er nogle af teksterne lagt på Dictus’ hjemmeside, så den ordblinde her kan få
oplæsningshjælpen.
Der er to funktioner i Dictus,
som jeg har været utrolig glad
for at anvende. Den ene funktion, er at tilføje nye ord og træne

Baggrund
Da jeg på ordblindekonferencen
for et år siden fik forevist talegenkendelsen Dictus, blev jeg
utrolig benovet. Jeg var så heldig at få lov til at deltage i testgruppen. Således har jeg gennem det sidste halve år testet
forskellige Dictusversioner,
mens programmet har været
under udvikling. Jeg har set,
hvordan Dictus gennem hele
forløbet er blevet bedre og bedre, og jeg oplever, at man med
den version, der nu foreligger,
er nået rigtig langt.

Dictus
At installere Dictus på sin computer er ganske let. Så snart det
er gjort, går man i gang med
træningsprogrammet, som man
skal arbejde med minimum 5
minutter. I træningsprogrammet
vælger man at arbejde med
træningstekster af forskellig

Mikkel er 10 år og stærkt ordblind.
Han arbejder sammen med Annette Klint
med Dictus

dem. Jeg kan vælge at bruge
denne funktion, når jeg oplever
en dårlig genkendelse af det,
jeg har dikteret.
Den anden funktion er at
tilføje ord fra egne dokumenter.

Denne funktion er særdeles velegnet, idet man her kan hente
sine tidligere skrevne dokumenter, hvorefter Dictus analyserer
og vurderer, om det kan være
nødvendigt at redigere og træne
nogle af ens egne ord.

Anvendelse
I princippet kan alle mennesker
med talesprog benytte Dictus.
For at opnå en rigtig god genkendelse, skal du være tålmodig, og du skal være indstillet
på at træne meget. For den dovne, kan jeg ikke anbefale dette
program.
Under udviklingen af Dictus,
har jeg været meget spændt på,
hvorvidt Dictus kan anvendes
til børn /stærkt ordblinde. Nogle børn/voksne er så stærkt ordblinde at de ikke kan se, når
Dictus har genkendt forkert altså lavet fejl. Her kan jeg
anbefale den pågældende person at benytte den oplæsningsmulighed vedkommende højst
sandsynlig allerede har på sin
computer.

Børn
Langt de fleste læsesvage og
ordblinde børn jeg arbejder
med, har ganske alvorlige skriveblokeringer. Det at formulere ➧
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Dictus i undervisningen

sig skriftligt, er ofte en uoverstigelig og omstændelig
arbejdsmåde for den ordblinde.
Børnene har faktisk en masse
de gerne vil fortælle; men så
snart det skal være skriftligt,
opgiver de ofte på forhånd.
Her kan Dictus blive et særdeles godt redskab for den ordblinde. Lige for tiden er jeg ved
at afprøve Dictus på en 10-årig
stærkt ordblind dreng. Da hans
stemme ikke er gået i overgang,
har jeg valgt, at han er registreret som kvinde. Han bruger mig
som oplæsningshjælp, og når
han skal skrive en tekst, går jeg
ind med støtte. Vi snakker først

om indholdet, og når det er på
plads, snakker vi lige om de
konkrete sætninger inden han
dikterer til Dictus. Lige nu er
det en omstændelig arbejdsmåde. Men al begyndelse er svær.
Efterhånden som drengen får
trænet mere og mere, håber og
forventer jeg, at jeg stille og
roligt kan trække mig tilbage.

■
■

se mulighederne i Dictus
frem for begrænsningerne

Til slut vil jeg rette et stort til
lykke til jer, der har gjort dette
program muligt. I har lagt et
enormt arbejde i at få udviklet
Dictus; og I skal vide, at I med
dette program er med til at gøre
en forskel for rigtig mange
mennesker.
Annette Klint

Slut
For jer, der overvejer at anvende Dictus enten til eget brug,
eller i arbejdsøjemed vil jeg
udtrykke: Bare se at komme i
gang:

Ordblindeinstituttet tilbyder
■ vejledende
læseundersøgelser
■ læseobservation
■ supplerende undervisning
■ kurser
■ supervision
med deltagerbetaling
Nærmere oplysninger på tlf. 45 11 44 00 eller www.oi.dk
Ordblindeinstituttet er en specialskole under Københavns
Amt for ordblinde elever.
Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på 4.-10. klassetrin
fordelt på 12 klasser.

Efterskole for
normaltbegavede unge
med læsevanskeligheder.
Undervisning på små hold
• mange dansktimer
• matematik
• sprog
• fællestimer
• idræt
• mange valgfag
Ansøgningsfrist
15. november
året forinden
Forstanderpar
Niels og Mette Johansen

ORDBLINDEINSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup • Tlf.: 45 11 44 00
Mail: ordblind@kbhamt.dk • Hjemmeside www.oi.dk
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Dictus overrækkes til Kronprinsen

Den danske
talegenkendelse blev
præsenteret med
overværelse af Hans
Kongelige Højhed

Kronprins
Frederik
Ordblindeforeningen havde
sammen med firmaet Prolog
Development den store glæde,
at Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik deltog i
præsentationen af den danske
talegenkendelse. Det foregik i
København den 12. oktober.
Pressen var mødt talstærkt op
på Hotel Mariott, hvor præsentationen foregik.
I salen sad fagfolk fra it-verdenen, undervisningsverdenen,
medlemmer fra Ordblindeforeningen og mange andre, der
havde interesse i at se, hvad
talegenkendelsesprogrammet
kunne. Kronprins Frederik fik
overrakt et eksemplar, og kronprinsens interesse var med til, at
der er sat stort fokus på, hvad
dette program kan for ordblinde
og for andre med særlige behov.
Inden præsentationen havde
Dictus, som programmet hedder, været i Morgen-tv og nyhederne omtalte talegenkendelsen

i aftenens udsendelse. Nu ved
en lang række mennesker, at
dette program findes. Dictus vil
kunne hjælpe mange i deres
arbejde og i deres uddannelse,
samt i det private liv. Det er
udviklet med det mål for øje, at
alle skal kunne købe det for
under 1000 kr. Det var en betingelse, da kulturog forskningsministerierne i fællesskab satte
penge bag udviklingen.
Programmet kan bevilges til
mennesker, der i deres arbejde
eller uddannelse har behov for
it-hjælpemidler. Der findes puljer i Arbejdsformidlingen, som
er afsat til sådanne formål. Det
har vi tidligere beskrevet her i
Ordblinde Bladet. Der findes
ligeledes ordninger, når det
gælder uddannelse.
Det er vigtigt, at vi alle har et
højt informationsniveau om disse muligheder.
Som andre it-hjælpemidler
kræver Dictus også instruktion

og oplæring. Men det er umagen værd at kaste sig ud i det.
Programmet skal lære ens stemme at kende og som bruger skal
man øve sig i at tale tydeligt.
Selve instruktionen kan forbedres, så den også bliver betjent
ved talens brug. Ordblindeforeningen vil sammen med De
Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og firmaet bag programmet nu søge at rejse penge
til denne udvikling.
Det er planen, at firmaet vil
komme rundt i landet til vores
lokalkredse og vise, hvad programmet kan. På den måde vil
endnu flere få syn for sagen. Vi
glæder os til at gennemføre disse arrangementer – ja, de er
faktisk allerede i gang.
Hans-Pauli Christiansen

·
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Nye muligheder til afgangsprøven

Kilde: Styrelsen for evaulering og kvalitetsudvikling af grundskolen 27. oktober 2006. Sagsnr. 000.363.011.
Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. Redigeret af M.S.

Folkeskoleloven giver ordblinde elever

nye muligheder
til afgangsprøven
Vi bringer her et uddrag af vejledningen som omfatter bestemmelser
til gavn for ordblinde elever.
I tilslutning til § 17 og bilag 3 i
bekendtgørelse 351 af 19. maj
2005 om prøver og eksamen i
folkeskolen og i de almene og
studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser samt
ændringer heraf i bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006
ændring af bekendtgørelse om
prøver/eksamen i folkeskolen
og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (prøve- og eksamensbekendtgørelsen) udsendes
hermed vejledning for elever
med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver.
Denne vejledning erstatter
Vejledning nr. 9729 af 23.
november 2005 om fravigelse
af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver.

Formålet med
fravigelserne
Fravigelserne ved folkeskolens
afsluttende prøver har til hensigt at give elever med særlige
behov mulighed for at aflægge
folkeskolens afsluttende prøver
på linje med andre elever. Gen-
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nem fravigelserne kan der kompenseres for disse elevers særlige vanskeligheder, således at
prøverne kan gennemføres med
et resultat, som svarer til elevernes faglige niveau. Det er ikke
hensigten med fravigelserne at
kompensere for et generelt
svagt standpunkt i fagene ved,
at der gives mulighed for at
hente ekstra hjælp gennem en
af de beskrevne fravigelser.

Vilkårene for at give
tilladelse til en fravigelse
Tilladelsen til en fravigelse
gives af skolelederen. Dette
sker på baggrund af indstilling
fra klasselæreren i samråd med
forældrene, PPR og lærerne i de
berørte fag. Lærerne har gennem deres undervisning erfaringer med elevens vanskeligheder
i relation til den type opgaver,
eleven vil møde ved folkeskolens afsluttende prøver.
Eleven og dennes forældre
orienteres så tidligt som muligt
om mulighederne for fravigelser ved folkeskolens afsluttende
prøver og inddrages i en drøf-

telse af behovet for fravigelser.
Eleven afgør, om prøven ønskes
aflagt på de særlige vilkår.

Skolen tillader
fravigelserne
Den enkelte skole kan inden for
rammerne af § 17 og Bilag 3 i
prøve- og eksamensbekendtgørelsen og denne vejledning
tillade fravigelser fra bestemmelserne om afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver.
Tilladelse til fravigelse af
prøvebestemmelserne må dog
kun gives, når der foreligger en
aktuel pædagogisk-psykologisk
udtalelse, at eleven på grund af
sine særlige vanskeligheder
ikke vil kunne opnå et resultat
ved prøven, der afspejler elevens faglige niveau.
En vurdering er dog ikke
nødvendig for elever, der undervises på en amtskommunal specialskole eller et amtskommunalt undervisningscenter for
svært handicappede børn og
unge.
Fra PPR bør der, så tidligt
som muligt på skoleåret, fore-

Nye muligheder til afgangsprøven

ligge en aktuel udtalelse om
elevens vanskeligheder. Udtalelsen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetence(r)
og brug af evt. hjælpemidler i
de fag, eleven ønsker at aflægge
folkeskolens afsluttende prøver
i. Udtalelsen kan evt. understøttes af faglige prøver.
PPR kan inddrage særligt
sagkyndige. Det kan f.eks. for
blinde elever være amtets synskonsulent.
For elever i amternes specialskoler og undervisningscentre
for svært handicappede vil
skolelederen ofte kunne hente
den fornødne rådgivning om de
enkelte fravigelser fra sagkyndige på skolen.
Skolerne kan i tvivlstilfælde
indhente råd og vejledning i
Undervisningsministeriet i forbindelse med drøftelser om fravigelser for den enkelte elev.
Hvis der forekommer behov
for fravigelser, som ligger
udenfor beskrivelserne i vejledningen, indsendes ansøgning
vedlagt aktuel udtalelse fra PPR
til Styrelsen for Evaluering og
Kvalitetsudvikling af Grundskolen, Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer,
Frederiksholms Kanal 21, 1220
København K, som træffer
afgørelsen. Eventuelle ansøgninger herom indsendes inden
den 1. oktober for december/
januar prøverne, og inden den
1. december for maj/juni
prøverne.

Prøverne skal afspejle den
daglige arbejdsform
Det er en forudsætning for at
give tilladelse til en fravigelse,

at prøven tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for elevens forudgående
undervisning og således at den
afspejler den daglige arbejdsform, jf. dog afsnittet »Skolen
tillader fravigelserne«.
Forarbejdet til fravigelserne
vil i de fleste tilfælde begynde
flere år tidligere i skoleforløbet,
hvor lærerne sammen med eleven og forældre vurderer, på
hvilken måde der kan kompenseres for elevens særlige vanskeligheder i forhold til undervisningen.

Påtegning af afgangsbevis
Afgangsbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige
prøvevilkår jf. § 35 i prøve- og
eksamensbekendtgørelsen.

1. Forlænget tid
2. Individuel diktering
3. Prædiktionsprogrammer
4. Cd-rom
5. Indscanning
6. Digital oplæsning
7. Punkskrift
8. Stortryk
9. Praktisk medhjælp
10. Taktile hjælpemidler
11. Talende lommeregner
12. Tegnsprog og/eller mundhånd-system (MHS)
13. Tolk
14. Pause
15. Andet
16. Ordbøger
17. Brug af computer

1. Forlænget tid
(Se skema på side 10)

2. Individuel diktering
Fravigelserne omfatter
Fravigelserne omhandler ændrede vilkår ved prøveaflæggelsen ved folkeskolens afsluttende prøver, herunder brug af
hjælpemidler.
Der kan også være tale om
ændringer i udformningen af
opgaverne, såfremt elevens vanskeligheder gør dette nødvendigt.
Det er en forudsætning for
fravigelserne, at prøvernes mål
og sværhedsgrad ikke ændres.
Hvis en del af prøvestoffet må
udelades, skal det i videst
muligt omfang erstattes med
andet, som opfylder samme
mål og har samme sværhedsgrad.
Ved folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10.-klasseprøve (FS10) kan skolens leder
give tilladelse til:

Skolen kan give tilladelse til
individuel diktering. Hvis
dansklæreren skal diktere, kan
prøven tidsforskydes. Der skal
være tilsyn med eleven, mens
resten af klassen gennemfører
prøven. Ved dikteringen anvendes den tid, som er nødvendig.

3. Prædiktionsprogrammer
Skolen kan give tilladelse til, at
eleven anvender prædiktionsprogrammer. Det er en forudsætning, at eleven har et indgående kendskab til og erfaring
i brug af programmets funktionalitet.
Der må ikke anvendes
prædiktionsprogrammer i:
Dansk, læsning og retskrivning

➧
·
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Nye muligheder til afgangsprøven

1. Forlænget tid
Fag

Prøve

Eksaminationslængde

Forberedelse

Forlænget tid

Dansk

Læsning
Retskrivning
Skriftlig fremstilling
Mundtlig A
Mundtlig B

1/2 time
1 time
31⁄2 time
40 minutter
25 minutter

15 minutter
30 minutter
60 minutter
20 minutter
(ingen forberedelse)

Matematik

Matematiske færdigheder
Matematisk problemløsning
Mundtlig

1 time
3 timer

Engelsk

Mundtlig
Skriftlig

20 minutter
3 timer

Ingen forberedelse
60 minutter

Fysik/kemi

Mundtlig

2 timer

Ingen forberedelse

Biologi

Elektronisk

1/2 time

15 minutter

Geografi

Elektronisk

1/2 time

15 minutter

Tysk

Mundtlig
Skriftlig

20 minutter
3 timer

Ingen forberedelse
60 minutter

Fransk

Mundtlig
Skriftlig

20 minutter
3 timer

Ingen forberedelse
60 minutter

Historie

Skriftlig

2 timer

30 minutter

Samfundsfag

Skriftlig

2 timer

30 minutter

Kristendomskundskab

Skriftlig

2 timer

30 minutter

Skriftlig fremstilling

4 timer

60 minutter

15 minutter
45 minutter
(ingen forberedelse)

FS10
Dansk
Mundtlig
Matematik

40 minutter
Skriftlig
Skriftlig

Mundtlig
Tysk

20 minutter

Mundtlig
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20 minutter

60 minutter
10 minutter

3 timer
20 minutter

60 minutter
10 minutter

3 timer

Skriftlig

60 minutter
Ingen forberedelse

3 timer

Skriftlig

Mundtlig
Fransk

4 timer
1 1⁄2 time

Mundtlig
Engelsk

20 minutter

60 minutter
10 minutter

Nye muligheder til afgangsprøven

4. Cd-rom
Skriftlige prøver
Undervisningsministeriet fremstiller opgaver på cd-rom i
fagene (lyd- og tekstfiler)
Dansk, retskrivning (FSA),
Dansk, skriftlig fremstilling
(FSA og FS10), Matematik,
matematiske færdigheder og
matematisk problemløsning
(FSA), Matematik (FS10),
Engelsk, lyttedelen og skriftlig
opgave(FSA),Tysk, lyttedelen
og skriftlig opgave (FSA),
Fransk, lyttedelen og skriftlig
opgave (FSA), Historie (FSA),
Samfundsfag (FSA), Kristendomskundskab (FSA), Biologi
(FSA), Geografi (FSA)

sætning, at eleven har et indgående kendskab til programmets funktionalitet.
Der må ikke anvendes digital
og/eller syntetisk oplæsning i:
Dansk, læsning
Engelsk, læsedelen
Tysk, læsedelen
Fransk, læsedelen

16. Ordbøger
Der kan gives tilladelse til at
anvende ordbøger fra et fremmedsprog til dansk og fra dansk
til et fremmedsprog evt. via et
tredje sprog. Dette regnes ikke
som en fravigelse.

17. Brug af computer
I dansk, retskrivning og læsning
er det ikke tilladt at benytte stave- eller grammatisk kontrol.
I matematik, matematiske
færdigheder er det ikke tilladt at
benytte lommeregner eller
andre data-tekniske hjælpemidler.
I engelsk, lytte- og læsefærdigheder er det ikke tilladt at
benytte computer.
I tysk, lytte- og læsefærdigheder er det ikke tilladt at
benytte computer.
I fransk, lytte- og læsefærdigheder er det ikke tilladt at
benytte computer.
■

5. Indscanning
Skriftlige prøver
Der gives ikke tilladelse til
indscanning af skriftlige opgavesæt.
Mundtlige og praktiske prøver
Skolen kan give tilladelse til, at
teksten i forberedelsestiden
indscannes til tekstformat – dette gælder dog ikke ved prøverne i fremmedsprog. Proceduren
er, at eleven i overværelse af
skolens leder eller dennes stedfortræder trækker sin opgave uden at eleven gøres bekendt
med denne – i så god tid, at
teksten kan indscannes inden
forberedelsen til den mundtlige
prøve finder sted.

6. Digital og /eller
syntetisk oplæsning
Skolen kan give tilladelse til, at
eleven anvender digitale
og/eller syntetiske oplæsningsprogrammer. Det er en forud-
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De nye kredse i Ordblindeforeningen

De nye kredse
i Ordblindeforeningen

Den 1. januar 2007 nedlægges amterne. Ordblindeforeningen har derfor
ændret medlemsstruktur fra amter til kredse. Nedenfor ser du en beskrivelse af
de nye kredse opdelt i kommuner. De gamle kommuner står i parentes
København City (130):
København
Frederiksberg
Tårnby
Dragør

Storkøbenhavn (150):
Lyngby-Taarbæk
Gentofte
Gladsaxe
Herlev
Ballerup
Glostrup
Albertslund
Høje Tåstrup
Ishøj
Vallensbæk
Hvidovre
Brøndby
Rødovre

Frederiksborg (200):
Frederiksværk-Hundested (Frederiksværk og Hundested)
Frederikssund (Frederikssund,
Slangerup, Skibby og Jægerspris)
Egedal (Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke)
Hillerød (Hillerød og
Skævinge)
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Gribskov (Græsted-Gilleleje og
Helsinge)
Helsingør
Fredensborg (FredensborgHumlebæk og Karlebo)
Furesø (Farum og Værløse)
Hørsholm
Rudersdal (Søllerød og Birkerød)
Allerød

Odsherred (Dragsholm,
Nykøbing-Rørvig og Trundholm)

Storstrøm (350):

Køge (Køge og Skovbo)
Solrød
Greve
Roskilde (Gundsø, Ramsø og
Roskilde)
Lejre (Bramsnæs, Hvalsø og
Lejre)

Næstved (Fuglebjerg, Fladså,
Holmegaard, Næstved og Suså)
Faxe (Haslev, Fakse og Rønnede)
Stevns (Vallø og Stevns)
Vordingborg (Møn, Langebæk,
Præstø og Vordingborg)
Lolland (Nakskov, Rudbjerg,
Ravnsborg, Holeby, Højreby,
Maribo og Rødby)
Guldborgsund (Nykøbing F,
Nysted, Nørre Alslev,
Sakskøbing, Stubbekøbing og
Sydfalster)

Vestsjælland (300):

Bornholm (400)

Roskilde (250):

Kalundborg (Bjergsted, Gørlev,
Hvidebæk, Høng og Kalundborg)
Slagelse (Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse)
Sorø (Dianalund, Sorø og Stenlille)
Ringsted
Holbæk (Holbæk, Jernløse,
Svinninge, Tornved og Tølløse)

Fyn (420):
Middelfart (Ejby, Middelfart og
Nørre Aaby)
Bogense (Bogense, Otterup og
Søndersø)
Kerteminde (Kerteminde, Langeskov og Munkebo)
Odense
Nyborg (Nyborg, Ullerslev og

De nye kredse i Ordblindeforeningen

Ørbæk)
Svendborg (Egebjerg, Gudme
og Svendborg)
Assens (Assens, Glamsbjerg,
Haarby, Tommerup, Vissenbjerg
og Aarup)
Fåborg-Midtfyn (Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og
Årslev)
Ærø
Langeland

Sønderjylland (500):
Fanø
Esbjerg (Bramminge, Esbjerg
og Ribe)
Vejen (Rødding, Holsted,
Brørup og Vejen)
Kolding (Christiansfeld, Kolding, Lunderskov og Vamdrup)
Haderslev (Gram, Haderslev og
Vojens)
Tønder (Bredebro, Højer,
Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, Skærbæk og Tønder)
Aabenraa (Bov, Lundtoft,
Rødekro, Tinglev og Aabenraa)
Sønderborg (Augustenborg,
Broager, Gråsten, Nordborg,
Sønderborg, Sundeved og
Sydals)

Vejle (600):
Varde (Blaabjerg, Blåvandshuk,
Helle, Varde og Ølgod)
Billund (Billund og Grindsted)
Vejle (Børkop, Egtved, Give,
Jelling og Vejle)
Horsens (Brædstrup, Gedved og
Horsens)
Hedensted (Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum)
Fredericia

Ringkøbing (650):
Lemvig (Lemvig og ThyborønHarboøre)
Struer (Struer og Thyholm)
Holstebro (Holstebro, UlfborgVemb og Vinderup)
Herning (Aulum-Haderup, Herning, Trehøje og Aaskov)
Ikast-Brande (Nørre-Snede,
Brande og Ikast)
Ringkøbing-Skjern (Holmsland,

Egvad, Ringkøbing, Skjern og
Videbæk)

Århus (700):
Randers (Langå, Nørhald, Purhus, Randers, Sønderhald Vest
og Havndal-omr. fra Mariager)
Norddjurs (Grenå, Nørre Djurs,
Rougsø og Sønderhald Øst)
Syddjurs (Ebeltoft, Midtdjurs,
Rosenholm og Rønde)
Favrskov (Hammel, Hadsten,
Hinnerup og Hvorslev)
Århus
Silkeborg (Gjern, Silkeborg,
Them og Kjellerup)
Skanderborg (Galten, Hørning,
Ry og Skanderborg)
Odder
Samsø

Viborg (760):
Viborg (Bjerringbro, Fjends,
Karup, Møldrup, Tjele og

Viborg)
Skive (Sallingsund, Skive,
Spøttrup og Sundsøre)
Morsø
Thisted (Hanstholm, Sydthy og
Thisted)

Nordjylland (800):
Frederikshavn (Frederikshavn,
Skagen og Sæby)
Hjørring (Hirtshals, Hjørring,
Løkken-Vrå og Sindal)
Brønderslev-Dronninglund
(Brønderslev og Dronninglund)
Jammerbugt (Brovst, Fjerritslev,
Pandrup og Aabybro)
Ålborg
Rebild (Nørager, Skørping og
Støvring)
Vesthimmerland (Aalestrup,
Farsø, Løgstør og Aars)
Mariager Fjord (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager)
Læsø

·
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Ordblindeinstituttet og kommunalreformen

Ordblindeinstituttet
og kommunalreformen
Af Karl-Åge Andreasen, Skoleleder
Fra den 1. januar 2007 overgår
Ordblindeinstituttet fra Københavns Amt til Ballerup Kommune. Som følge af kommunalreformen bliver amtets specialskoler udlagt til deres beliggenhedskommune, og Ballerup
Kommune har ønsket at overtage Ordblindeinstituttet.
Ordblindeinstituttet har
uændret status og samme
opgaver i den nye kommunestruktur. Det betyder, at vi fortsat er specialskole for elever fra
4. til 10. klasse, og vi optager
henviste elever fra Hovedstadsregionen og Region Sjælland.
Desuden leverer vi fortsat
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ydelser som kompetencecenter
for ordblindeundervisning.
Offentlige institutioner og private personer kan fortsat benytte sig af vores tilbud om observationsforløb, vejledende undersøgelser, supplerende undervisning, kurser og supervision.
Der har været forespørgsler
om de fremtidige takster. Vi kan
endnu ikke oplyse taksterne på
fuldtidsundervisning, idet de
generelle aftaler om takstberegninger for specialskoler endnu
ikke er på plads. Priserne på
øvrige ydelser vil blive reguleret som normalt og kan ses på
vores hjemmeside www.oi.dk.

Nordisk konference:

Sprog
og læsning
På den Nordiske Konference i Øksnehallen sidst
i august blev det gang på
gang slået fast, at der skal
være en undervisningsplan
for ordblinde børn.
Allerede i 3 års alderen kan
pædagogerne finde de børn,
der har et særligt behov.
Sproglige svage børn skal
have ekstra hjælp og stimulering. Der skal være en
undervisningsplan, som
følger barnet fra børnehaveklassen til 1. klasse og
videre op i skole forløbet.
Alt for mange kommuner
venter til 3. eller 4. klasse
med at sætte ekstra undervisning i gang. Så har barnet også fået to problemer.
Det har svært ved at lære at
læse, og det har fået et
nederlag, som gør, at det
mister selvværd.
Mia Finnemann Schultz fra
Dansk Videncenter for ordblindhed, slog fast i sin
rapport at al forskning
viser, at intensiv undervisning hjælper de ordblinde
børn i væsentlige grad.
Ordblindebladet har derfor
valgt at bringe hele hendes
artikel på de næste sider.
EKR

En mulig prognose for børn i risiko for dysleksi?

En mulig prognose for
børn i risiko for dysleksi?
I Danmark strømmer inklusionsdebattens varme vinde over
landet. Der er særligt fokus på
de konkrete løsninger, fordi en
reform i den danske samfundsstruktur nedlægger amterne og
overdrager det fulde ansvar for
undervisning af ordblinde børn
til kommunerne og den enkelte
folkeskole. Er det nu godt eller
skidt?
Fra evalueringer af specialundervisningstilbud ved vi, at
mange elever, der er udskilt i
særlige undervisningstilbud,
f.eks. læseklasser, oplever dette
som en lettelse. På den anden
side ved vi, at de samme elever
giver udtryk for at være glade
for at blive i deres nærmiljø
sammen med venner og klassekammerater. Umiddelbart ser
det derfor ud til, at en god indgangsvinkel til inklusion er en
model, der tager højde for begge dele, og det ser da også ud
til, at de fleste kommuner tænker i fleksible løsninger. Flere
steder oprettes særlige specialcentre/læsecentre/kompetencecentre som skal tilbyde faglig
sparring med lærerne og intensive kurser i f.eks. it-hjælpemidler til børnene. Børnene
skal ikke tilbringe hele deres
skoletid på et »læsecenter«,

men veksle mellem at deltage i
stamklassens undervisning på
den lokale folkeskole og modtage kurser i et »læsecenter«. På
den måde kan barnet blive i sit
nærmiljø og gå i en »almindelig« stamklasse, og det skulle jo
gerne være godt.

Er folkeskolen det rigtige
sted for ordblinde børn?
Folkeskolen har to indlysende
fordele for ordblinde børn:
1. Ordblinde børn kureres ikke
med mirakelkure; det er
undervisning, der er vejen
frem.
2. Folkeskolen kan blive krumtappen for velfungerende,
etablerede netværk omkring
elever med faglige vanskeligheder.
Forskning viser igen og igen, at
intensive metodiske undervisningstiltag hjælper de ordblinde
børn i væsentlig grad. Udfordringen til skolen er naturligvis
at have det uddannede personale, som kan varetage undervisningen i overensstemmelse med
denne forskning.
Organiserede netværk er
meget vigtige, hvis skolen/kommunen sender ordblinde elever
til periodevise kurser på et
»læsecenter«. Det er vigtigt, at

Mia Finnemann Schultz,
Dansk Videnscenter for Ordblindhed

det modtagende lærerteam har
realistiske forventninger til,
hvad eleven kan forventes at
have tilegnet sig i løbet af en
kursusperiode. Ofte har lærerne
i stamklassen optimistiske, men
for omfattende, forventninger til
elevens selvhjulpenhed efter et
intensivt kursusophold. Dette er
bl.a. fremført i casebeskrivelserne i »Læsning for alle« -projekterne (Andresen 2003).

Prognosen
for ordblinde børn
Der er ikke mange undersøgelser, der giver en opmuntrende
prognose for ordblinde børn.
➧
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En mulig prognose for børn i risiko for dysleksi?

Undersøgelser kan tværtimod
vise, at der er en større sandsynlighed for, at afbryde et
uddannelsesforløb, når man
ikke har gode læsefærdigheder
(Andersen, 2005).
Når det alligevel giver
mening at tale om en optimistisk prognose, er det fordi, vi
ved, at undervisning hjælper
den ordblinde. Og vi ved, at der
er ordblinde voksne, som har
gennemført lange uddannelser
på trods af de negative prognoser. Disse voksne har fortalt, at
det har krævet rigtigt meget af
dem personligt, deres nærmeste
pårørende, men i høj grad også
af uddannelsessystemet.
Indtil videre er der ikke man-

Efterskolen
hvor du får en anderledes
skoleoplevelse
Dansk og matematik
med udgangspunkt i det niveau,
hvor du befinder dig.
Mange valgfag:
Idræt, træ, friluftsliv, jagttegn,
billedkunst, musik, medie,
madlavning, motor, metal, dans
m.m.
Fællesoplevelser
Teateruge
Skitur

Fårupvej 12 • 8990 Fårup • Tlf. 8645 2166
www.ne-ordblind.dk • kontor@ne-ordblind.dk
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ge steder i Danmark, der
målrettet arbejder ud fra en helhedsplan i forhold til undervisning af børn i risiko for ordblindhed. Der hviler derfor i høj
grad en mulighed for en optimistisk prognose, som er baseret
på en endnu mere intensiveret,
flerstrenget og velbeskrevet indsats. Prognosen er således en
hypotese og den er også relativ,
idet de ordblinde børn har
meget forskellige forudsætninger for at imødekomme undervisningen, og samtidig er
undervisningen afhængig af
habile fagfolk og en vis kontinuitet.
I en vejledning, som jeg har
udarbejdet for Dansk Videnscenter for Ordblindhed, beskriver jeg udfordringerne for den
enkelte folkeskole, der skal
ruste sig til undervisning af ordblinde børn. Strukturreformen
vil gøre det mere synligt, at det
er den enkelte skoles ansvar, at
tilrettelægge en ordentlig undervisning af ordblinde børn. Det
samme vil de nye, nationale
krav, der stilles til danske skoleelevers læsefærdighed (jf. Fælles Mål, nye obligatoriske test,
individuelle elevplaner og National Handleplan for Læsning).
Vejledningen må opfattes som
et redskab at tænke ordblinde
elevers samlede undervisningsbehov i læsning på. Den
udkommer i løbet af efteråret.
Konklusionen man må drage
er, at den vellykkede indsats for
ordblinde børn, er et langt, sejt
træk, som kræver meget arbejde
af barnet selv, men også af skolens organisation og af lærernes
faglighed. En flerstrenget un-

dervisning i læsning for ordblinde børn er absolut nødvendig. Det går bedst med hjælpemidlerne, hvis også den basale
læsefærdighed er så godt udviklet, som det er muligt. Kun en
meget lille procentdel af de ordblinde elever i folkeskolen vil
ikke drage tilstrækkelig nytte af
en målrettet undervisning.
Udover den fagligt solide
undervisning skal det være
tydeligt, at der faktisk er et gennemtænkt tilbud til de børn,
som har vedvarende vanskeligheder med skriftsproget. Tydeligheden indebærer, at der er
klar kommunikation til barnet
og familien, bl.a. gennem detaljerede individuelle undervisningsplaner, at ansvarsopgaver
er delt ud på de relevante parter,
og at skolen har en netværkskultur, der bidrager til at styrke
prognosen for de ordblinde
børn. Hvis det skal være godt at
eleverne bliver i kommunen, er
dette et helt nødvendigt krav.
Ellers bliver det skidt, barnet og
familien bliver kastebolde mellem de differentierede tilbud og
prognosen stagnerer eller bliver
ligefrem negativ. Hvis ikke
undervisningen virker, er der
ikke mange fornuftige muligheder tilbage.
Mia Finnemann Schultz,
Dansk Videnscenter
for Ordblindhed

Støtte til ordblinde på efterskole

Støtte til
ordblinde på efterskole
Der har den seneste tid været
megen usikkerhed, om den
ekstra støtte til unge ordblinde
på efterskolerne. Ordblindeforeningen har fået mange spørgsmål om dette emne. Redaktionen har derfor spurgt Tove Matthiesen og Kirsten Bendixen fra
Odense kommune, om de nye
retningslinier for Odense Kommunes støtte til delvis dækning
af udgifter til forældrebetaling
for visiterede elevers ophold på
ordblindeefterskoler:
»Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har i
december 2004 besluttet, at der
kan gives delvis støtte til forældrebetalingen på ordblindeefterskoler for normaltbegavede elever på 8., 9., (10.) klassetrin
med svære læse-skrivevanskeligheder. Man ønsker herved at
være med til at støtte de unges
muligheder for at kunne udvikle
og forbedre de massive læseskrivefærdigheder og dermed
også være med til at give dem
øget selvtillid og selvværd.
Der er med beslutningen
åbnet mulighed for, at Skoleafdelingen i Odense Kommune
afholder delvis forældrebetaling
for opholdet på ordblindeefterskolen. Forældrene må påregne
selv at skulle afholde en del af
udgiften til elevens kost – svarende til ca. 780,- kr. pr mdr.
Øvrige udgifter – herunder

udgifter til befordring, kan ikke
afholdes af denne ordning
(eventuel ansøgning og bevilling herom sker i henhold til
Serviceloven).

Hvem kan søge?
Det er forældre til normaltbegavede elever med svære læseskrive- og stavevanskeligheder
på 8. og 9. (10.) klassetrin
(også kaldet dysleksi- eller ord-

blindeelever), som forventes at
kunne profitere af et ophold på
en ordblindeefterskole i Danmark.
Eleverne har gennem hele
deres hidtidige skoleforløb måttet arbejde hårdt med svære
læse-skrivevanskeligheder. De
har i kortere eller/og længere
perioder modtaget specialundervisning på deres hjemskole, og
de har sædvanligvis også haft et ➧

www.magleby-efterskole.dk
Mere selvtillid
oplevelser - revy
kanotur - venskaber
tillid - tryghed - glæde
lejrskole - foredrag udfordringer - projekter
engagement - udvikling
større selvværd

Lyst til eksamen?
10 timer dansk
5 timer matematik
3 timer engelsk

Ordblindeefterskolen på Langeland
Kirkeby 20 – 5935 Bagenkop – Tlf. 62 56 11 20 - Fax 62 56 11 40

Dykning:
Kunstfag:
Udeliv:

PADI-uddannelse og certificering
Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet
Kajak, lejrliv, ture, fiskeri, spejderliv m.m.

Andre valgfag kan være: fysik, boldspil, stunt/gys, drama,
styrketræning, selvforsvar, spis naturen, samfundsfag, skrotkunst, grøn
sløjd, filmkundskab, bueværksted, skoleblad
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Støtte til ordblinde på efterskole

ophold i Odense Kommunes tilbud til elever med svære læseog skrivevanskeligheder »Læsecenteret på Ejbyskolen«.
Det vil sige, at ordningen er
tiltænkt at kunne søges af
forældre til:
■ elever som med udbytte i
indeværende skoleår deltager
i et forløb på Læsecentret på
Ejbyskolen
■ elever, som år(et) forinden
med udbytte har deltaget i et
forløb på Læsecentret på
Ejbyskolen
■ elever fra kommunens
tale/sprogafdeling på Ejbyskolen eller elever fra andre
folkeskoler, som selv har
gjort en ekstraordinær indsats
for at rumme og tilgodese
eleven med de svære læseskrivevanskeligheder
For at komme i betragtning ved
ansøgningen er det vigtigt, at
eleven selv er indstillet på og
motiveret for tilbuddet på ordblindeefterskolen, og at elevens
læse-skrivefærdigheder er i en
udvikling, som kan understøttes
ved denne specielt tilrettelagte
undervisning på ordblindeefterskolen.
Elevens læse-skrivefærdigheder samt elevens motivation og
indstilling danner baggrund for
kommunens stillingtagen til
forældreansøgningen, og støtte
til forældrebetaling bevilges
kun efter en konkret faglig og
pædagogisk/psykologisk vurdering af hvert enkelt tilfælde.

Hvordan søges der om den
delvise støtte til
forældrebetalingen?
Ansøgningen formuleres som et
almindeligt brev, og den gælder
for 1 skoleår med start ved
skoleårets begyndelse i august
måned.
Ansøgningen motiveres, og
der vedlægges relevante bilag
til dokumentation for elevens
svære læse-skrivevanskeligheder (aktuelle og relevante læseog staveprøver, psykologudtalelsen udarbejdet i forbindelse
med efterskoleansøgningen,
beskrivelse med specialpædagogiske udtalelser – dvs. kopi af
de materialer, som blev fremsendt i forbindelse med efterskoleansøgningen).
Ansøgningen vedlægges
oplysninger om elevens optagelse på ordblindeefterskolen
(skolens navn og adresse) –
gerne kopi af optagelsesbrevet
fra ordblindeefterskolen.

Vurdering af ansøgningen
Et team bestående af en funktionsleder og en konsulent ved
Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning i Odense Kommune
samt funktionslæreren fra
Læsecentret på Ejbyskolen
foretager vurderingen de indkomne ansøgninger.
Skoleafdelingen har i samarbejde med PPR-konsulenten
den endelige beslutningskompetence.

Svar på ansøgningen?
Det skriftlige svar udsendes fra
Skoleafdelingen i Børn- og
Ungeforvaltningen i Odense
Kommune. Med svarbrevet føl-
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ger en beskrivelse af den praktiske fremgangsmåde for at modtage støtten, hvis denne er blevet bevilget.

Den delvise støtte til
forældrebetalingen
Den bevilgede økonomiske
støtte fra Skoleafdelingen i
Odense Kommune dækker altså
forældrebetalingen til elevens
ophold på ordblindeefterskolen
minus kostpenge.
Transportudgifter og evt.
andre udgifter i forbindelse med
elevens ophold dækkes ikke af
denne ordning.
Støtten bevilges for 1 skoleår
ad gangen, og der kan maks.
gives støtte for 2 skoleår i alt.

Ansøgning for 2. år?
Andet år kan kun bevilges efter
fornyet ansøgning.
Denne ansøgning fra forældrene om 2. år formuleres også
som et almindeligt brev, men
denne gang vedlægges der en
udtalelse fra ordblindeefterskolen med beskrivelse af elevens
forløb og udbytte af første år –
suppleret med aktuelle læse-staveprøver.
Udtalelsen fra ordblindeefterskolen indhentes af forældrene
og vedlægges ansøgningen om
den delvise støtte til forældrebetaling for elevens 2. år på
ordblindeefterskolen. Også her
er ansøgningsfristen først i
februar, og der kan forventes
svar ultimo februar.«
Tove Matthiesen
og Kirsten Bendixen

Er det sjovt at være ordblind?

sjovt

?

Er det
at
være ordblind
Af marketingmedarbejder Ulla Lund Sylvestersen, Brande Højskole

Nej

– ikke når
man har det
som Gummi Tarzan.
Når man ikke kan forstå det,
der står i bogen, fordi alle bogstaver ligner myrer, der løber
rundt på siden.
Eller når man skal have sin
mor til at læse alle breve højt. –
Især ikke hvis brevet er fra en
sød fyr eller den pige, man har
set i byen...
Eller hvis man drømmer om
at være kok, og man ikke kan
blive det, fordi uddannelsen er
for svær.
Eller hvis alle i klassen tror,
man er dum, bare fordi man
ikke kan læse.
Eller når man skal skrive
under på noget og ikke kan stave til sit eget navn.
Eller når man ikke kommer
til tiden, fordi man ikke kan
læse et skilt på vejen.
Det bliver først sjovt, når
man ved, hvordan man kan løse
problemet. Når man har fået
hjælp til at komme videre. Når
man kender det værktøj, der
kan hjælpe en på vej. For der er
nemlig hjælp at hente. Man skal
bare vide hvor.

Hvordan lærer jeg at læse
og skrive?
Efter et langt liv hvor bogstaver
og tal har drillet, er det ved at
være tid til at få styr på dem.
Det kan godt være svært,
hvis man ikke ved hvordan.
Med computer er det blevet
meget nemmere at lære at læse
og skrive. Computeren gør en
stor del af arbejdet for dig. Du
vil opdage, at en læsecomputer
og computerens ordbank, der
læser ordene højt, er uundværlig.
Med den hjælp kan ordblinde
klare den uddannelse, de før
måtte opgive. De kan læse via
øret. De kan træne sig op til at
lytte til en tekst i et meget højt
tempo – mange kan på den
måde læse lige så hurtigt som
de fleste, der læser med øjnene.
Det bliver lettere at orientere
sig, når øjnene er trænet, og
man kan læse opskrifter, beskeder og vejskilte.

Højskolen er vejen frem
Mange ordblinde lærer hvert år
at læse og skrive på Brande
Højskole. Hvis du har viljen,
ved vi, hvordan vi kan hjælpe
dig bedst muligt...

I dansk har et hold lært at
skrive læserbreve. De skrev om
deres historie, og hvad de har
fået ud af at gå på Brande Højskole. Her kan du læse nogle af
læserbrevene:

På 24 uger lærte jeg mere,
end jeg gjorde på 10 år i
folkeskolen
Jeg har haft 2 ophold på Brande
Højskole.
Da jeg kom her i august
2005, havde jeg næsten ingen
selvtillid. Jeg var nervøs og
havde det rigtig dårligt med at
skulle prøve noget nyt. Jeg har
altid haft det bedst med den
trygge hverdag, hvor jeg ikke
skulle træffe så mange beslutninger.

»På Brande Højskole har
jeg fået mere selvtillid, og
jeg bliver ikke så nervøs for
nye opgaver mere«
Jeg er kommet i gang med at
læse, skive, og regne. Her på
skolen bliver jeg taget alvorligt,
og det har jeg ikke prøvet før.
Jeg har sat mig nogle personlige mål, og disse mål er næsten
alle opnået.
Jeg har lært at lave mad, og
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jeg har tabt 10 kg. Jeg har god
grund til at være stolt af mig
selv.
Kærlig hilsen
Kim Jensen

Sådan kom jeg videre...
Jeg havde brug for at blive bedre til at læse og stave, skrive stile med mere og som person at
flytte nogle grænser. Jeg skulle
blive bedre til at stå frem og
sige noget foran andre.
Jeg havde lidt sommerfugle i
maven den første dag. Det hele
var jo nyt, og der var en masse
nye mennesker, jeg skulle
møde.

Det har højskolen hjulpet mig
med at finde ud af.
Jeg har også mødt mange
søde folk og har fået nye venner her.
Jeg vil sige tak til lærerne på
Brande Højskole, for alt den
hjælp jeg har fået. Nu kan jeg
komme videre.

Kender du en, som gerne vil
tage en uddannelse, men som
aldrig har fået chancen for at
gøre det, så er Brande Højskole
et godt sted at starte. Du kan
med både øjne og øre læse om
skolen på www.brandehs.dk
Venlig hilsen
Randi Møller

Mangler du en gaveidé

»Jeg er blevet bedre i
dansk, matematik og
engelsk.«
I starten havde jeg svært ved
at skrive ud fra fantasien, men
jeg blev bedre og fik skrevet
nogle gode og lange tekster.
Jeg har fået nogle super gode
venner. Dem spiller jeg meget
rollespil sammen med.
Jeg har lært meget. Det er
ikke nemt at fremhæve en
enkelt ting, da der er mange
gode. Sikkert også ting jeg endnu ikke har opdaget.
Venlig hilsen
Ruben Madsen

Mit liv og min fremtid
Jeg har gået på Brande Højskole i 6 måneder, fordi jeg er ordblind.
På højskolen har jeg lært
meget om mig selv og faget
dansk.

»Jeg er blevet klar over,
hvad jeg vil med mit liv og
min fremtid.«
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eller ønsker du at bære Ordblindeforeningens logo
i Sterlingsølv 925.
Dette smykke er lavet af samme kunstner
som har lavet vores Hæderspris.
Smykket laves i 3 forskellige varianter:
som reversnål, som vedhæng til halskæde og som slipsenål
med lås på bagsiden.
Pris 150 kr. + 50 kr. i forsendelse
Beløbet kan evt. indbetales på kontonummer
Nordea 0650-5553005489
Tom West, Sølunden 4, 3700 Rønne
tlf. 56 95 00 07 e-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

FNs internationale læsedag

Beretning fra konferencen i Finland

Forskellige elever
– f o r s k e l l i g e m å d e r a t l æ re på
– afholdt i anledning af FN’s internationale læsedag
Forbundet for al indlæring og
komiteen for voksen indlæring,
Finansministeriet, Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet var nogen af dem, som
havde inviteret de 800 til konference i Tampera-talo, Tammerfors i Finland.
Vel ankommet til Tammerfors, som er den næststørste by
i Finland med ca. 200.000 indbyggere liggende 200 km nordvest for Helsingfors.
Der var simultantolkning til
svensk i den store sal, så derfor
fulgte jeg konferencen derfra.
Der var i salen ofte kun ganske
få tilhørere. Det var synd, men
der var op til 11 andre foredrag
i de andre mindre sale. I disse
sale foregik det på finsk, som
for mig ikke er forståeligt.
Velkomsten blev foretaget af
en repræsentant fra Arbejdsministeriet, som talte om det
moderne samfund, økonomien
for og imod, om arbejdsløsheden, den store efterspørgsel på
kvalificeret arbejdskraft og voksenuddannelsen som er så vigtig.
Formand for den finske ordblindeforening Airi Valkama bød

derefter velkommen og overgav
scenen til to musikere, som
spillede nogle numre afrikansk
musik.
Professor Timo Airaksinen: Fortalte om de strukturelle problemer, økonomi, om individet i
fokus, den besværlige indlæring, friheden til at vælge
uddannelse, pessimisme og
optimisme.

om han hellere havde holdt sit
handicap hemmeligt. Han mente at et bevægelsesprogram,
som trænede venstre og højresiden, havde gavnet hans
bevægelsesmønster og dermed
også hans indlæringsevne.

Matti Huttunen: Kom med en
beretning om en livslang indlæring som dyslektiker, om sin
optræden i et tv program selv

Sirpa Polo er også dyslektiker
med store indlæringsproblemer,
men på trods af det, har hun
gennemgået en lang række
uddannelser, med mange sorger
og smerter ved ikke at kunne
det, hun mente, hun burde kunne og dog har hun fundet en
masse glæder.

Matti Huttunen fortalte på konferencen om
sin livslange indlæring som dyslektiker.

Uddeling af priser, som hvert
år er en tradition, startede med
uddelingen til årets voksenstuderende.
Næste pris gik til en virksomhed, der støtter voksenundervisningen.
Airi havde spurgt mig aftenen i forvejen, om jeg ville gøre
hende en tjeneste. Jeg svarede,
selvfølgelig ja, men hvad jeg
ikke vidste, var, at hun ønskede,
at jeg skulle uddele prisen for
en særlig indsats for opstart af
en svensksproget ordblindeforeningen i Finland. Den temmelig ➧
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vi har i dag. SpellRight og
Wordpoint og mange andre
systemer kan ses på www.butiken.irishadar.se.

Tom West overrækker her Carina Sivén prisen for hendes indsats ved opstarten af en
svensksproget ordblindeforening i Finland. Tuija Leminen fra det finske Arbetsministeriet
ser til i baggrunden

lange begrundelse skulle jeg
oplæse fra scenen på svensk for
de ca. 800 tilhørere. Nå – jeg
fik nogle timer til at øve mig, så
det blev så forståeligt, at salen
ikke ønskede, at det blev læst
op på »rigtigt svensk« bag efter.
Tanja Vartiainen: Fortalte om
forskellige indlæringer i
arbejdslivet.
Krister Åslin og Dan Alberyd:
Viste den helt nye film, om personer med ordblindhed/dysleksi
optaget i de nordiske lande,
med lærere og elever. Denne
film bliver snart offentliggjort.
25 % af svenskerne har problem med at læse og skrive
nogle af dem er dyslektikere.
Opbygning af det svenske
system blev gennemgået, som
sammen med dysleksiforeningen arbejder med at hjælpe
dyslektikerne. En orientering
om Daisy systemet, og STAVE
RET, som bare er et fantastisk
hjælperedskab, som nu sælges
med licens til hele kommuner.
Sveriges talegengivelsesprogram fra tale til tekst, som har
været kendt i flere år, er nu blevet endnu bedre.
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Det allernyeste jeg så, var,
ved hjælp af en »liste«, en dekoder, der blev sat på et whiteboard. Pennens tegning blev
overførte til skærmen på en
pc’er og kunne dermed udprintes og tages med hjem af eleven. Programmet Pegasus er
også et helt nyt system der ved
hjælp af en whiteboardpen, som
er sat ned i en elektronisk pen,
så når der skrives på whiteboardet bliver teksten oversat til
trykt tekst på pc’ens skærm, og
kan derved læses op. Fejlskrivning kan evt. udviskes og rettes.
Dan mente, at den bedste
syntetiske stemme, som findes i
dag i Sverige, hedder Erik, som
også har en markør, der følger
oplæsningen. Man kan bruge
talesynteseprogrammet som stavekontrol ved at høre fejlene,
som man har skrevet. Scannerpen kan i dag indeholde ca. 100
A4 sider, som bagefter kan indsættes i pc’en til evt. oplæsning.
Scannede fremmedord bliver
oversat og en forklaring af
ordets betydning bliver givet på
svensk. Vi vil fremover se
hånddatoer, som kan betjenes
med stemmen, og som er betydelig lettere at bruge end dem

Lørdag den 9. september startede med dagens velkomst, en
duo, leverede musik og sang.
Anna-Maija Hintikka fortalte
om, hvad der forhindrer og
fremmer indlæringen af gennemsnitseleven. Al støj hindrer
indlæringen, så det er ikke altid
eleven kan, og nogle gange er
det skolen, som ikke kan sørge
for en normal indlæring. Indlæring gennem hele kroppen og
ikke bare igennem øjne og ører.
Den pressede undervisning i
skolen, fører ofte til bemærkninger, som »hvis du ikke lære
det, kommer du ikke i gymnasiet« eller »i gymnasiet skal du
lære meget, så du må høre efter
og arbejde meget«. Musik ved
lektielæsning kan være gavnligt
for at udelukke omgivelserne.
Da vi ved, at dysleksi er arveligt, er det vigtigt, at problemet
findes i familien. Mobning kan
hindre indlæring, og ofte er det
læreren, som presser, og derved
piner eleven, med at fokusere
på det, som eleven ikke kan, i
stedet for at se på det, som eleven kan.
Prof. læge Juha Kere behandlede dysleksien fra et lægeligt
synspunkt. Han fortalte om
dysleksien ude i verden, om
biokemiske reaktioner. Er
dysleksi et biologisk problem,
eller er det en tilfældighed.
Uanset sprog eller skrivesystem
reagerer hjernen på den samme
biologiske måde, og den samme

FNs internationale læsedag

»forkerte« måde for dyslektikeren.
Fra salen blev der spurgt om
arveligheden. Juha har haft 400
familier til en test og har kunnet
konstatere, at der er 4 gener,
som har noget med dysleksi at
gøre. Kromosomet nr. 1-2-3 og
15 er særlig interessant, så 4 ud
af 8 gener kan være dem, som
giver arvelighed for dysleksi.
Denne spændende forskning
foregår i samarbejde med Sverige, Finland og USA.
Derefter kom to dyslektikeres
gribende beretninger om deres
liv med et handicap.
Tony Dunderfelt, som er psykolog, spurgte om vi har lært
noget i vort liv. En rundspørge
til vores sidemænd i salen, gav
mange svar og mange grin.
Hvor er vi? Vi befinder os i stolen, i salen, i Finland, i Europa,
i Verden og i Universet. Det kan
svimle for os at vide, at vi flyver ude i rummet – måske med
hovedet nedad. En forklaring
om menneskers psyke og reaktioner, om menneskers individualist, om at føle sig låst i sig
selv, om kernefølelsen.
Krister Åslin og Dan Alberyd:
Holdt foredrag om fremtidens
mange hjælpemidler, som
dagen før havde trukket 8 tilhørere, havde nu efter mange
opfordringer fra værternes side
ca. 20 tilhørere. Jeg var med
igen for anden gang, for at se
og fornemme pustet fra de fagre
nye tider.
Daniel Erkstam viste programmet ReadSpeaker, som i dag

findes på alle arbejdsformidlinger, så teksten kan læses op. Et
meget enkelt program, som findes på mange sprog (dog ikke
på dansk).
Tapani Rahko, som er høre/ørelæge, har undersøgt 8000 personer, som alle har fået et positivt
resultat ud af en efterfølgende
behandling. Efter nogle enkelte
tester af kroppens funktion ved
rotationer og balanceevnen, bliver der påbegyndt en behandling. I denne metode tager man
også hånd om sjælen. Ubalance
forekommer ofte i samme familie, så den er arvelig. Der er

ingen tvivl om denne metode,
for den hjælper, læsekundskaberne bliver 49% bedre, mener
Tapani.
To dages foredrag var nu slut
i dette fantastiske store og flotte
konferencecenter. Det var bare
synd, at der var så mange tilbud
samtidigt. Med helt op til 11
forskellige steder, med foredrag
på samme tid, så var det ikke
let for finnerne at vælge. For
mig var det enkelt, jeg fulgte
med der, hvor der blev simultantolket.
Tom West

Kragelund Efterskole
– skolen for unge ordblinde,
der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder
– gennem et trygt og rart miljø
med faste regler, iblandet en god portion humor
– arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd,
bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag.
– vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold.
Kontakt os for mere udførlige oplysninger.
Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf. 7589 3522
Fax. 7589 3385
Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk
E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk
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KLO går digitalt

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER

DANSK

UDFORDRING

IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

Har du læse og stavevanskeligheder – så er vi
skolen, der gør noget ved det.
Vi tilbyder bl.a.
I 10. kl. med brobygning og

mulighed for meritgivende
eksamen.
I Meget idræt
I Sprog
I Håndværk
I – og meget mere
IT er naturligvis en integreret
del af undervisningen.

KLO går
digitalt
Undervisningsministeriet,
Afdelingen for Grundskole og
Folkeoplysning, har givet tilsagn om at yde forsøgs- og
udviklingsmidler 2006, 100.000
kroner.
KLO’s 30 indlæsere holder i
november et møde på Askov
Højskole for at alle kan lære
den nye teknologi at kende.

Har du
svært ved
at læse
og skrive,
kan vi tilbyde dig et efterskoleophold
der omfatter
både boglig
undervisning og mange forskellige værkstedsfag efter
eget valg.
Vi har tre skolevejledere, der
hjælper dig med overgangen
til arbejde og uddannelse.
Vi kan også tilbyde dig et
2. eller 3. år med bo- og jobtræning.

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

Tlf.: 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk
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Smorupvej 1-3 • Mejlby
9610 Nørager
Telefon 98 65 11 55

Mit liv som dysletiker

Mit liv som
dyslektiker
– Et interview med borger
Kristina Filrup Andersen fra Holbæk

hendes mor, far og lillesøsteren
Kamilla har problemer med at
læse.
Det blev opdagede forholdsvist tidligt at Kristina havde
læse problemer, første gang var
i 1.klasse men først i 3.klasse
blev der gjort noget ved det, der
blev lavet en prøve og kristina
kom til psykolog, der sagde at
hun var » lige ved at få hul på
læseprocessen. ».«Jeg har gået
på læsehold lige ind til 5.klasse
hvor der blev laver et Dysleksihold, der har jeg gået siden, og
alle der har gået der, har jeg
kendt.« I 7. kl. blev der taget
nye prøver som viste at Kristina
var ordblind, og herefter fik hun
en IT rygsæk.

IT rygsæk

Dette er en stil
s k re v e t a f
K r i s t i n a F i l r up
Andersen, som
er 15 år og
o rd b l i n d .
Redaktionen har
modtaget den
fra hendes far
Svend Andersen,
som mener at
a n d re m å s k e k a n
have glæde af
a t h ø re K r i s t i n a s
historie:

Kristina Andersen er 14, og bor
i et villa kvarter i Holbæk.
Hendes værelse er i stueetagen: der er et skrivebord, en
købmandsdisk og en hygge
krog under den høje seng, gardinerne bag sengen er trukket
for »jeg gider ikke trække fra
der« siger Kristina.
Kristina har flere billeder af
familie og venner, samt en del
kinesiske ting »dem har jeg fået
af min mormor og morfar, der
har været i Kina« fortæller Kristina hvis yndlinges ting er en
gammel hovedpude som hun
har haft siden hun var 4.
Kristina fortæller at Harry
Potter-plakaten og billedet med
Anders And og hans familie er
gaver fra hendes konfirmation.

Klasse kammerater
Kristina fortæller at hendes
kammerater er søde til at hjælpe
med små tekster som f.eks. i
Mat og Dansk.

Eksamen
Dyslektiker og læse kurser

»BY & LAND«
Søndag den
22. januar 2006
side 17

»en IT rygsæk« forklar Kristina
»er en taske med en pc, en
skanner, en skannerpind, en
oplader, et netkort, en skanner
ledning og et sæt høretelefoner
med mikrofon«.
På pc ligger der specielle
programmer som: ViseOrd,
ViTal, ViTex, 10Finger og
Irispen Express.
»De programmer har hjulpet
mig så meget, når jeg laver lektier, behøver jeg næsten ikke
min mors hjælp.:)«

På skrivebordet står en bærbar
»den har jeg fordi jeg er
Dyslektiker, det er et ord for
ordblind, bare lidt værre« forklar kristina.
Kristinas vanskeligheder med
læsning, fylder meget i hendes
hverdag, men det kommer heller ikke fra fremmede, for både

Kristina går i 8. og hun er lidt
nevøs for eksamen, for det er
ikke sikkert at hun må bruge sin
pc »jeg hader en hver form for
eksamen eller prøve, de gør
mig så nervøs, for jeg bruger
meget længere tid på en stil end
mine kammerater :(»
Af Lene Wessel«
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Hjælp på vej til ordblinde patienter

Hjælp
PÅ VEJ TIL ORDBLINDE
Ordblinde patienter, som indtager receptpligtig medicin, kender problemet med at læse indlægssedlernes vigtige, men for
dem svært tilgængelige oplysninger. Indlægssedlens funktion
er at sikre, at medicinen tages
korrekt, og at patienterne er
informerede om mulige bivirkninger, men for ordblinde, blinde og svagtseende er indlægssedlernes miniatureskrift lukket
land. I samarbejde med især de
blindes patientforeninger i EUlandene, har EU i 2005 derfor
vedtaget, at medicinalfirmaerne
inden fem år skal sikre, at indlægssedlernes oplysninger bliver gjort tilgængelige for blinde
og svagtseende, f.eks. i lydformat.
Problemet med indlægssedlerne er dog ikke begrænset til
blinde og svagtseende. Også
ordblinde og svagt læsende kan
have problemer med at tyde
teksterne, som oftest er formuleret i et lidt svært tilgængeligt
og teknisk fagsprog, hvor der
ofte ikke er ikke tænkt meget i
læsevenlighed.
Dette kan være et problem
for de ca. 750.000 personer, der
i Danmark er ordblinde, dårligt
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patienter

læsende, blinde og svagtseende.
Det estimeres at ca. 60.000 af
disse har astma.
Medicinalfirmaet, MSD, har
derfor konsulteret Dysleksiforeningen og Dansk Blindesamfund om behovet for at gøre de
ofte livsvigtige oplysninger tilgængelige for både blinde,
svagtseende, ordblinde og svagt
læsende. Konklusionen var, at
der er tale om et reelt problem,
som vanskeliggør dagligdagen
for mange medicinske patienter.
På den baggrund har MSD i
samarbejde med Dansk Blindebibliotek, som forsøg udviklet
en multimedie Cd-rom med lettilgængelig produktinformation
om astmamedicinen, Singulair.
Cd’en vil blive tilbudt de praktiserende læger fra starten af
2007, og fra februar skulle Singulair-patienter med læsevanskeligheder gerne kunne rekvirere en kopi fra deres egen
læge.
Cd-rommen vil indeholde
både oplysningerne fra indlægssedlen, portrætter af astmapatienter og anvisninger vedrørende
forskellige dosis og korrekt indtagelse. Cd’en vil kunne benyttes både i computeren, på et

musikanlæg og i de blindes
specielle Daisy-afspiller.
»I Dysleksiforeningen hilser
vi ethvert initiativ, som letter
dagligdagen for vores medlemmer velkomment. Hvis en gruppe patienter f.eks. har svært ved
at læse indlægssedlerne med
vigtig information om deres
medicin, så er det vores opgave
at hjælpe dem. Vi håber derfor,
at lægerne vil tage positivt
imod forsøget, så andre firmaer
vil være motiveret til at følge
efter, men som ordblinde skal
man selvfølgelig også turde
spørge efter information, så ens
lægen ved, at der er et behov.«
siger formanden for Dysleksiforeningen, Hans-Pauli Christiansen.
Lige som indlægssedlen indeholder cd’en oplysninger om
bivirkninger, dosering og korrekt indtagelse af medicinen.
Derudover er cd’en udbygget
med portrætter af astmapatienter, som fortæller deres personlige historier om livet som astmapatient i medicinsk behandling.
David Munis Zepernick
MSD

Busrejse til Østrig

Busrejse til Østrig
For første gang i ordblindeforeningens historie vil vi arrangerer en rejse for foreningens
medlemmer. Rejseprogrammet
er tilrettelagt, så alle kan deltage, også mennesker, der ikke
har rejst i udlandet før. Der vil
være rejseledere og hjælpere,
som har specielt kendskab til
ordblindes problemer med
læsning og kommunikation.
Ved indkøb af souvenir, restaurantbesøg og sygdom kan man
rekvirere en af hjælperne.
Deltagerne vil få rig mulighed for at udveksle erfaringer
og viden om ordblindhed. Det
er målet, at vi kan hygge os

sammen, som en stor familie.
Alle kan deltage. Unge, gamle
og familier med børn. For at
rejsen kan blive gennemført,
skal der mindst være tilmeldt
40 og højest 54 personer.

Rejsetidspunkt
Rejsen starter fra Roskilde
fredag den 4. maj 2007,
kl. 07.00 via Rødby/Puttgarden.
Frokosten spises på Luneburger
Heide, og der er overnatning i
Kirchheimer. Lørdag morgen
køres til Østrig, og vi er ved
hotellet »Theresianna« ud på
eftermiddagen.
Fredag morgen den 11. maj

2007 går turen mod Danmark,
og vi er hjemme i Roskilde lørdag den 12. maj 2007 ca. kl.
19.00.
Er der praktiske problemer
med at nå frem til Roskilde kl.
07.00 om morgenen, vil der blive arrangeret overnatning.
Andre praktiske problemer
løses ved henvendelse til
nedenstående adresse.

Udflugtsprogram
I 1998 blev landsbyen Westendorf kåret til Vesteuropas smukkeste by, så der venter rige
naturoplevelser. I løbet af
opholdet vil der naturligvis bli- ➧
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Nordisk familietræf på Bornholm

ve arrangeret tur til svævebanen
i bjerget, fantastiske køreture til
Gerlospasset, tur til Brannerpasset (Italien), til Innsbruk og
vandretur i bjergene. Programmet kan fraviges, hvis et flertal
ønsker det. Det er frivilligt, om
man vil deltage i disse udflugter. Man kan også gå i byen på
egen hånd. Om aftenen vil der
blive arrangeret bytur og Tyroleraften.
Transporten foregår i en
moderne luksusbus. Færgeoverfart, moms, vejafgift, parkering,
frokost på ud- og hjemrejsedagene og halvpension på overnatningshoteller er med i prisen.

Pris
Turen vil koste pr. person i dobbeltværelse 4.550 kr. og 500 kr.
ekstra for enkeltværelse. Ved
tilmelding skal der betales 1000
kr. og restbeløbet skal falde i
marts måned. Lommepenge og
beløb til entre osv. skal man
også påregne.
Der vil blive undersøgt alle
muligheder, for at vi kan få tilskud, men før vi har tilmeldingerne, kan vi ikke sige noget
om et eventuelt tilskud.
Tilmeldingen kan ske til:
Erik K. Rasmussen, Baunehøj
106, Osted, 4000 Roskilde.
Telefon 46 49 75 81.
E-mail: erik106@mail.dk.
Tilmeldingen gælder først, når
det tilsendte girokort på 1000
kr. er betalt. Det skal være
betalt inden den 31. december
2006.
EKR
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder fra
den 31. august til den 2. september 2007

Nordisk Familietræf
for forældre med ordblinde børn
på Rønne Nordskov Camping,
Bornholm
I 2005 afholdt vi et lignende
arrangement, som vi fik megen
ros for. Vi vil ikke forfølge en
succes, men prøve at lave en
ny. Programmet er ikke fastlagt
endnu, men hvert af de nordiske
lande, der deltager, kommer
med en foredragsholder, som
vil kunne fortælle os noget om,
det at have ordblinde/dyslektiske børn.

Ordblindeforeningen yder 400
kroner i tilskud pr. person.
Eventuelle spørgsmål og eventuel tilmelding kan rettes til:
Tom West, Sølunden 3,
3700 Rønne.
Telefon 56 95 00 07,
fax 56 96 27 07
eller mail:
tom.west.bornholm@mail.dk.

Forlaget Alinea

Forlaget Alinea
Alinea blev etableret i 1996 ved
en sammenlægning af forlaget
Gad & Grafisk og Munksgaards
folkeskoleredaktion. Alinea ejes
af Aschehoug Dansk Forlag
A/S, der er en del af Egmont.
Alinea har som målsætning at
udvikle og producere et bredt
udvalg af fagligt og pædagogisk
gennemtænkte kvalitetsudgivelser til brug i undervisningen af
børn, unge og voksne.
For os er det et væsentligt
princip hele tiden at være i dia-

Tjæreby · 4230 Skælskør · Tlf. 58 14 11 52
www.efterskolensolbakken.dk

En skole for ordblinde

log med lærere, elever, studerende og andre i undervisningsverdenen. Vi ønsker og opsøger
de bedste forudsætninger for at
udvikle tidssvarende og fremadrettede undervisningsmaterialer.
Respekt for forskellighed og
individuelle behov afspejles i
vores brede udbud af udgivelser. Mangfoldigheden i Alineas
udgivelser giver lærerne frihed
til at vælge mellem flere fagsyn
og metodiske tilgange. Derved
styrkes lærernes muligheder for
at udvikle og tilrettelægge
undervisningsforløb, der tilgodeser den enkelte.
Nye medier betyder nye
muligheder. Derfor er it-baserede, digitale undervisningsmaterialer et væsentligt element i
vores udgivelser i samspil med
trykte materialer.
Vi samarbejder tæt med lærere, elever og studerende om
udvikling af nye materialer og
opdaterer løbende vores eksisterende materialer. På den måde
lever Alineas materialer til stadighed op til de aktuelle krav.
Alle kan købe vores bøger på
nettet. www.alinea.dk. Forlaget
Alinea har bøger som strækker
sig fra Superlet ps til begynderlæseren i 1. klasse til Kommissær Hammer til læsesvage
voksne.
Hammer-bøgerne er korte lette krimier forfattet af Ulla Bendix, som også er forfatter til
undervisningsmaterialer til
voksne. De har meget lav lix
(fra 13 til 21), og de udfylder

derfor et hul i udvalget ag egnede tekster til undervisning af
læsesvage unge og voksne.
Man kan læse mere om vores
lette bøger på vores hjemmeside www.alinea.dk.
Derudover tilbyder vi en stribe pædagogiske titler til studerende og lærere, som vil vide
mere om læsning og sprogstimulering. Heriblandt kan
nævnes titler af Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin, Bente
Eriksen Hagtved, Merethe
Brudholm, Kjeld Kjertmann og
Erik Håkonsson.
Steen Thomasen
Redaktionschef, Alinea

VRIGSTED
EFTERSKOLE
For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler er integreret
i alle fag.
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog
Fortælling • Sang
Svømning
Mange valgfag og liniefag: kreativ,
idræt, friluftsliv, værkstedsfag,
sejlads, drama, musik...
Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
Besøg vores hjemmeside med
oplæsning:
www.vrigsted-efterskole.dk
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Nyt fa amterne

Bornholm
I weekenden den 31.august til
2. september 2007, vil vi på
Bornholm igen arrangere Nordisk familietræf. Da træffet blev
afholdt i 2005 var det en meget
stor succes med mange gode
foredrag. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen.

Fyns Amt
Ved en fejl har redaktionen i
sidste nummer af Ordblindebladet blandet flere forskellige tekster sammen og sat det under
Fyns amt. Vi beklager.

Roskilde Amt
Der afholdes medlemsmøde den
06.12.06 kl. 19.00 på Eliasgårdsvej 5. En konsulent fra
Mikroværkstedet vil gennemgå
alle deres staveprogrammer.
Mandag den 26.02.07 kl.
19.00 afholdes der generalforsamling på Roskilde Bibliotek.
Lotte Eghøj vil fortælle om
Ronald D. Davis undervisningsmetode. En undervisningsmetode hendes datter har haft megen
glæde af.

Frederiksborg Amt
Ida Møller har af personlige
grunde valgt at forlade bestyrelsen og posten som formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Frederiksborg Amt. Bestyrelsen
har taget beslutningen til efterretning, og som konstitueret
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formand og næstformand er
valgt:
Formand Jette Villumsen,
Vipstjertvej 4, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 26 95 13
j.villumsen@privat.dk.
Næstformand Ingrid Bruzelius,
Bregnevænget 46,
3050 Humlebæk.
Tlf. 49 19 20 46
ingrid@svbe.dk

Vejle Amt
Den 31.01.07 fra kl. 19.00 til
kl. 22.00 afholdes der et stort
møde på Vejle bibliotek. Erik
Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet vil gennemgå alle de
hjælpemuligheder, der findes på
en computer. Staveprogrammer
som Cd-ord 5 og talegengivelsesprogrammet »Dictus« vil blive gennemgået. Alle interesserede er velkommen.
EKR

Storstrøms Amt
Ordblindeforeningen i Storstrøms Amt er meget aktiv. Vi
tilbyder rådgivning til borgere
med ordblindhed og deres familier, så ønsker du at tale med
en, som kender til vanskeligheder med at læse, stave og/eller
at skrive, er du velkommen i
rådgivningen, hvor en erfaren
vejleder fra Ordblindeforeningen i Storstrøms Amt vil være
til rådighed. Rådgivningen er
gratis og henvender sig til både
børn, unge og voksne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Ordblinderådgivningen er
den 1. onsdag i hver måned kl.
18 - 19 på Hovedbiblioteket i
Næstved, Kvægtorvet 4-6, 4700
Næstved.
Interesserede kan også kontakte ordblinderådgivningen på
telefon: Charlotte Knudsen tlf.
55 76 25 03 eller 28 21 12 78
og Stella Steengaard tlf. 55 99
39 19 eller 21 70 90 69.

Om skolen
Sjørringvold Efterskole er den eneste ordblindeefterskole i Viborg amt. Vore elever er normaltbegavede
ordblinde, der tilbydes undervisning med to-lærersystem i klasser med 14 elever.

Værdigrundlag
Du kan læse om værdigrundlaget og evalueringen
heraf på vores hjemmeside, hvor du også kan læse
om vores mange tilbud om valgfag, fritidsaktiviteter
og ture i det skønne Thy.

Optagelse
Før optagelse beder vi om et besøg her, hvor der vil
være rundvisning og efterfølgende samtale om
grundlaget for et skoleår enten til næste år eller til
året efter. Skolen kan til elever, der har behov herfor,
tilbyde to år.

Se mere på:

www.thy-ordblind.dk

Annoncer

Sdr. Feldings
Efterskole
hvor fælles indsats skaber
tryghed og personlig styrke

En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder
8 timers dansk, 5 timers matematik
og 3 timer engelsk på små niveaudelte hold.

Er du 14-18 år ordblind
– eller har du læse-skrivevanskeligheder
– skulle du prøve et efterskoleophold.

It bruges integreret i alle boglige
fag.

Udover specialundervisning tilbydes bl.a.
praktiske fag i træ og metal, idræt,
boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure
Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179
5240 ODENSE NØ

Mange valgfag, bl.a.:
musik, drama, friluftsliv, it, træ og
metal, madlavning, glaskunst,
håndarbejde, jagttegn m.v.
Det endelige program sammensættes efter aftale med eleverne.

Skolen har nogle rigtig dejlige
værelsesfaciliteter, enkelt- og dobbeltværelser med eget bad og
toilet og med nogle dejlige fællesarealer.
Du kan se meget mere om skolen
på vores hjemmeside.
Ring og træf aftale om et besøg,
så vi kan få en snak om, hvad det
vil sige at gå på efterskole, og du
med egne øjne kan se om skolen
tiltaler dig.

Sdr. Feldings Efterskole • Troldhedevej 5 • 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97198900 • mail@sdrfeldingefterskole.dk • www.sdrfeldingefterskole.dk
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

