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Formandens har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Det er muligt at gøre alle tekster tilgængelige for
ordblinde. Tekster til lærebøger, skøn- og faglitteratur
som trykkes på papir er også elektronisk tilgængelige.
Derfor er det en naturlig forventning at ordblinde
efterspørger tekster i elektronisk form så de kan oplæses
via computere. Da Ordblindeforeningen fremlagde denne
vision på IT-ordblindekonferencen på Vingsted i oktober,
blev der sendt klare signaler fra Forlæggerforeningen og
undervisningsbranche, at det vil man arbejde for.
Forlagene har en naturlig samfundsmæssig opgave, da
forlagene er en del af det kulturelle tilbud i Danmark. Det
er en samfundsmæssig opgave, hvor forskellige parter:
skolefolk, kommuner, it-folk, ministerier og Folketinget
og flere vil spille en vigtig rolle.
De digitale tekster skal udbydes på et marked og efterspørgslen findes, men forberedelsen og tilrettelæggelsen
af markedet er en opgave, hvor Ordblindeforeningen
naturligt vil spille en rolle. Der er allerede en voksende
interesse og der gøres noget for at de tekster, der findes
digitalt på f.eks. grundskoleområdet bliver samlet
så det arbejde, der er udført med at indscanne
kommer flere tilgode.
Uanset om det er det ene eller det andet sted
opgaven løftes fra, er det vigtigt at vi nu på et
større og samlet plan handler.
Ordblindeforeningen vil sætte alle sejl til for at
bringe parter sammen som kan spille en rolle.
Samfundet har en klar fordel af at opgaven tages alvorligt,
skolerne efterspørger digitale tekster. Det er
uhensigtmæssigt, at lærere anvender kostbar tid til at
scanne, hvilket er fint at de gør, men dette bør tænkes og
løses på landsplan. I det hele taget er det fint og vigtigt, at
lærere løfter denne opgave i den konkrete virkelighed.
Det er begyndelsen til nye og større løsninger.
Det er glædeligt at mange gode kræfter arbejder for
udvikling af dette område.

Ordblindeprisen 2007 til 3F

Ordblindeforeningen tildelte 3F årets Ordblindepris

Ordblindeprisen 2007
til
Det er oplagt at det er 3F, der
får prisen i år, fordi I på en
markant og betydningsfuld
måde har styrket mulighederne
for ordblinde.
Igennem de seneste mange år
har 3F sat en dagsorden, der
klart siger, at ordblindhed ikke
skal være nogen hindring for at
klare sig i jobbet, under efterog videreuddannelse.
3F har også stillet klare krav
om, at der skal gøres den nødvendige indsats fra samfundets
side, så ordblinde kommer til at
klare sig.
3F ved om nogen, hvad det
betyder, hvis en kollega ikke
kan klare de stigende krav om
at læse og skrive, i forbindelse
med det daglige arbejde og i
efteruddannelserne.
Derfor har 3F tidligt sammen
med andre, rejst klare krav til
læse- skriveundervisningen og
om it-hjælpemidler til ordblinde.
3F har også været på banen i
de konkrete udviklingstiltag,
med undervisning rundt på
arbejdspladser og i 3F lokaler.
3F har været der, hvor det har
været naturlig at skabe udvikling. Det har hjulpet de ordblinde – der er stadig et stort arbej-

de, som skal gøres og politiske
beslutninger, der skal tages,
inden vi er tilfredse.
Men uden 3F’s indsats, havde
den udvikling, som er foregået
og de resultater som er opnået,
ikke fundet sted.
3F har lagt videnskabelige
facts på bordet og via jeres rapport, der bygger på OECD tal
bevist, at gode læse – skrivefærdigheder er en forudsætning
for, at ansatte kan fastholde og
udvikle deres færdigheder til
gavn for den enkelte og til gavn
for samfundet.

3F peger også på, at det er
helt skævt og til skade for den
enkelte og for samfundet, hvis
lovgiverne ikke lytter til disse
kendsgerninger.
3F stiller forventninger til, at
skolen skal udvikles, så vi ikke

fortsætter den udvikling, at kun
de bedst stillede vil klare sig.
3F satte handling bag, så en
familie kunne rejse en erstatningssag overfor kommunen,
fordi deres barn ikke havde fået
ordblindeundervisning i skolen.
Familien havde et klart berettiget krav, men Vestre Landsret
dømte ikke kommunen. I medierne fik familien opbakning og i
befolkningens øjne vandt de, på
trods af rettens manglende
opbakning. Senere på året vandt
en anden familie i Vestre
Landsret og fik tilkendt erstatning.
3F har synliggjort, at børn
har krav på god undervisning
og særlig de ordblinde.
Offentligheden bliver bekendt
med forholdene og ved en vedholdende indsats, lykkes det at
forbedre forholdene for de ordblinde, voksne som børn.
Ordblindeforeningens bestyrelse opfordrer til at samarbejdet øges og styrkes. Der foregår
mange gode samarbejder lokalt
mellem Ordblindeforeningen og
3F’s afdelinger
Hans-Pauli Christiansen
Formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark
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Alle tekster bør gøres tilgængelige for ordblinde

På konferencen
om it- og ordblindhed
fremsatte
Ordblindeforeningen
sine visioner
Visioner om hvordan it-udviklingen kan skabe større tilgængelighed for ordblinde.
Børn og voksne skal i dagligliv, i uddannelse og i arbejdslivet have mulighed for at erhverve sig information, viden og
dermed uddannelse og demokratiske rettigheder og deltagelse i samfundslivet.
I dag vil vi have mulighed
for at øge ordblindes muligheder for dette ved at anvende
kendt og opfundet teknologi –
men det kræver at vi aktivt er
medskabende for at dette kan
ske.
I dag findes al trykt tekst i
digital form. Det gælder tekst,
som udfærdiges til borgerne fra
det offentlige og tekster, der
udgives i bogform fra forlag
som anvendes til undervisning
og uddannelse. Det samme gælder tekster, der anvendes i
arbejdslivet.
Adgangen til disse tekster er
af vital betydning for alle, men
overfor ordblinde kræver det en
særlig indsats. Vi betragter det
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Alle tekster
bør gøres
tilgængelige
for ordblinde
sådan, at det er den ordblinde
der via hjælpemidler skal gøre
tekster digitale igen og via
oplæsningsprogrammer få dem
omsat til tale. Hjælpemidlerne
er i dag bl.a. IT-rygsæk eller
dele af den, samt alle de statslige eller private pionerinstitutioner der hjælper til at organisere
det.
I dag har vi muligheder for at
skabe direkte tilgængelighed
hurtigere og billigere.

Den ordblinde
gøres i langt højere
grad selvhjulpen
Når tekster findes digitalt er
det blot opgaven at levere teksterne digitalt til de borgere, der
har behov for det. Uanset om
det er til brug i det offentlige
eller på uddannelser eller i
arbejdslivet. Brugeren f.eks.
den borger med ordblindevan-

skeligheder kan få den oplæst
alle steder, fordi der i dag alle
steder er adgang til computere
med oplæsningsprogrammer.
I dag købes meget undervisningsmateriale, som gøres digitalt. I denne proces anvender vi
mange arbejdstimer til ansøgninger, behandling af ansøgninger – til køb af IT-rygsække, til
undervisning i scanning m.m.
Dette besvær og de mange
arbejdstimer og penge kan spares og anvendes andre steder.
Den ordblinde gøres i langt
højere grad selvhjulpen.
Fremover bør vi løse dette på
en anden måde. Vi bør tydeliggøre, hvad vi opnår – det er
allerede gjort – og vi bør tydeliggøre, hvad der skal til for at
opfylde visionen.
Forlagene skal se det samfundsmæssige og forretningsmæssige i at levere teksterne i
digital form til forbrugeren.
Den digitale tekst skal altså
distribueres ud fra samme principper som den trykte tekst. Jeg
er sikker på at der er et lukrativt

Alle tekster bør gøres tilgængelige for ordblinde

marked – kunderne efterspørger
dette. Der vil være tale om en
vind-vind situation. Forlagene
vil tilmed nok også forøge
deres salg af trykte tekster
ovenpå salg at digitale tekster.
Prisen på den digitale tekst
må bygge på en kalkule.
Forlagene har muligvis behov
for en tilkendegivelse om at forbrugerne er der. Uddannelsessteder, grundskoler, erhvervsskoler skal stå i realiteten som
købere.
Forlagene havde tidligere en
bekymring for at levere tekster i
digital form.
Frygten beroede på, at tekster
kunne udnyttes på kriminel vis.
Der er foregået en drøftelse af
dette i forskellige sammenhænge, og der er fundet løsninger
på dette, der hvor vi allerede i
dag anvender denne fremgangsmåde med at levere digitalt til
borgerne. Dette kan også løses i
forhold til en fremtid, hvor der
ligger så store fordele for alle
parter.

Hvilke barrierer skal altså
overvindes
Det er vigtigt, at forlagene tager
muligheden til sig og kommer
med et udspil. Det er vigtigt, at
forbrugeren synes det vil hjælpe
at få tekster digitalt i stedet for
at gå rundt med IT-rygsækken.
Det vil være af betydning at
forlagene tager et så stort
skridt, så man samlet beslutter
at sælge digitale tekster – så vi
ikke skal have begge løsninger i
en lang periode. Det er også
vigtigt at forlagene både får
manet myten til jorden, at det
vil være farligt at gøre dette,

samt at sikre at straffeloven
tager højde for dette. Det gør
den allerede.
Det er også vigtigt, at vi indser at teknologimulighederne
skal anvendes i samfundets
interesse fordi der i den sidste
ende kun er offentlige midler til
at betale det.
Der hvor kan vi gøre noget
der er nemmere og billigere,
bør vi også gøre det.

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.

Hans-Pauli Christiansen
Smorupvej 1-3 • Mejlby
9610 Nørager
Telefon 98 65 11 55

Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark holder
Årsmøde lørdag den 17. maj 2008 kl. 13.30
med følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse
4. Orientering om det nuværende års budget
5. Behandling af indkomne forslag *)
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til
landsforeningen for næste regnskabsår
7. Valg af næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal
være indsendt til sekretariatet seneste 20 dage
før årsmødet.
Sted meddeles i næste nummer af Ordblindebladet
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En hård kamp

En hård kamp
forståelse for deres handicap.
Kim blev allerede i 1. klasse –
også i modsætning til forældrenes ønske – flyttet til en
specialklasse, hvor kommunen
havde samlet elever med specifikke indlæringsvanskeligheder
og socialt utilpassede børn, og
hvor der kun var tilknyttet én
specialundervisningslærer, og

Ordblindeinstituttet tilbyder
I vejledende
læseundersøgelser
I læseobservation
I supplerende undervisning
I kurser
I supervision
med deltagerbetaling
Nærmere oplysninger på tlf. 44 77 61 31 eller www.oi.dk
Ordblindeinstituttet er en specialskole under Ballerup
Kommune for ordblinde elever fra hele Københavnsområdet
og Sjælland.
Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på 4.-10. klassetrin
fordelt på 12 klasser.

ORDBLINDEINSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup • Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk • Hjemmeside www.oi.dk
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Af Hans
Henrik
Roholm
Ordblindeforeningens
børnerådgiver

ikke nogen der havde særlig
ekspertise i forhold til ordblindhed.
Med hjælp fra Ordblindeforeningen klagede forældrene,
først til kommunen, så til
Klagenævnet og til sidst til
ombudsmanden. Men strengt
juridisk blev det afgjort, at det
er skoleinspektøren der afgør
hvor barnet skal gå!
Hans fik heller ikke den nødvendige ordblindeundervisning.
Først i 4. klasse blev han testet.
Også i dette tilfælde klagede
forældrene og Ordblindeforeningen hjalp. Det hjalp heller
ikke – Hans blev flyttet til en
anden skole i kommune, hvor
man ligeledes havde en specialklasse, hvor der gik børn med
mange forskellige handicaps og
meget lidt ekspertise om ordblindhed.
Så blev kommunen sammenlagt med et par andre kommuner og overtog en specialskole
fra amtet.

FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

I en lille nordsjællandsk kommune boede – og stadig bor –
en familie med to sønner. Hans
er i dag 14 og Kim er 10. Begge stærkt ordblinde. Kim tilmed
også besværet af en ubehagelig
lungesygdom, der betyder
jævnlige besøg på Rigshospitalet.
I kommune har man ikke haft

En hård kamp

Sammen med Ordblindeforeningens børnerådgiver besøger
forældrene denne specialskole
for at se, om det kunne være en
mulighed for deres børn. På
mødet får man et rigtig dårligt
indtryk af skolen – man ved
ikke om den skal fortsætte som
specialskole, og der er ingen
dokumentation for, at man der
har særlig ekspertise om ordblindhed – der foreligger ingen
beskrivelse af, hvad denne skole
kan tilbyde.
På denne baggrund tilbyder
Ordblindeforeningen kommunen at undersøge kvaliteten af
ordblindeundervisningen på
skolen. Tilbudet er gratis og er
ment som en håndsrækning dels
til Hans’ og Kims forældre,
men også til fremtidige forældre, der måtte få tilbud om ordblindeundervisning på denne
specialskole.
Kommune afslår – man
ønsker ikke at skolen bliver kigget i kortene. Efter adskillige
møder, til sidst med kommunens øverste beslutningstagere,
opgiver Ordblindeforeningen at
foretage en sådan undersøgelse.
Efter at begge drenge bliver
henvist til denne skole, klager
forældrene til Klagenævnet med
hjælp fra Ordblindeforeningen.
Denne gang får man for Kims
vedkommende en slags medhold, idet der bliver skrevet i
svaret fra Klagenævnet, at man
anbefaler Ordblindeinstituttet i
Ballerup eller tilsvarende kommunal foranstaltning.
Ved brev fastholder kommunen imidlertid, at Kim henvises
til specialskolen. Forældrene og
repræsentanter fra Ordblinde-

foreningen afholder et stormfuldt møde, hvor kommune
hårdnakket fastholder tilbudet
på specialskolen som kvalificeret til Kim, til trods for at man
fra kommunens side ikke har
villet lade foreningen – eller
andre for så vidt – undersøge
kvaliteten på skolen.
Efter mødet viser det sig
imidlertid, at kommunens
ledende embedsmænd ikke er
klar over, at der rent faktisk
ikke findes et relevant tilbud til
Kim på specialskolen!
Kim bliver herefter optaget
på Ordblindeinstituttet i Ballerup. Forældrene er glade – nu
skal der kæmpes for, at Hans
kan få lov at gå sammen med
sin lillebror på Ordblindeinstituttet.
Det har været en lang og særdeles hård kamp – hvor kommunen på alle måder har modsat sig det, der var en hensigtsmæssig undervisning for de 2
drenge. Kommune har fastholdt, at man selv var kvalificeret til at løse opgaven efter
amtets nedlæggelse. Til sidst
viste det sig, at det kunne man
rent faktisk ikke!
Mon der er andre kommuner
i landet, der har det på samme
måde?
Drengenes navne er opdigtet.
Foreningen kender både familien og kommunens navne.

■

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

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

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

KLO –
Kultur- og Litteratur
Orientering for
læse-handicappede
Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

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

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk
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Dictus i folkeskolen

Dictus i Folkeskolen
v/Annette Klint

Jeg har nu arbejdet med børn
og Dansk Talegenkendelse,
Dictus i omkring 11⁄2 år.
I løbet af den tid har seks
børn på 3-6. klassetrin på min
skole afprøvet programmet.
I denne artikel kommer jeg
ind på implementeringen af
Dictus i Folkeskolen, jeg fortæller om mine erfaringer, og
endeligt slutter jeg af med at
give mit bud på Dictus’ muligheder i fremtidens skole.

Det lyder nærmest som en
drøm. Vi forledes til at tro, at
NU har vi et hjælpemiddel, som
med et trylleslag kan fjerne et
skrivehandicap hos bl.a. ordblinde.
Men det er desværre/selvfølgelig på ingen måde tilfældet.
Mange faktorer spiller med i
forholdet til at få succes:

■
■
■

■

■

Succesen afhænger af:
■
■

Implementeringen af
Dictus i Folkeskolen:

■

»Tal til din computer - og den
skriver for dig.«

■

Lærerens guidning af eleven
Kompetence og motivation
hos læreren
Lærerens grundige kendskab
til Dictus
Elevens motivation

Konkrete erfaringer
med Dictus:

Modvindsfaktorer:
■

De første ni uger af dette
skoleår har jeg arbejdet med
fire drenge på et ordblindekursus.

■
■
■

Fælles for holdet:
■
■
■
■
■
■

Mikkel 5. kl.

Simon 6. kl.

Ordblindhed
Computer m. it-hjælpemidler
Vanskeligheder m. skriftlighed
Stress
Lavt selvværd
Problemer m. at holde
fokus

■

Rico 5. kl.
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Undervisning af eleven - tid
og ro til fordybelse
Elevens diktering, rolig og
tydelig udtale
Elevens opmærksomhed for
sætningsopbygning og
tegnsætning
Elevens sproglige fleksibilitet
(omformulere sætninger ved
dårlig genkendelse)
Elevens stress under diktering (stress påvirker stemmen, som igen påvirker genkendelsen).

Samuel 6. kl.

Hukommelsesvanskeligheder
Afledelig – kontrol –
»antenner ude«
Mange skolenederlag/skift
Ordmobiliseringsvanskeligheder
Langsomt tempo

Dictus i folkeskolen

I en ledig stund spurgte jeg
Samuel, om han havde lyst til at
prøve et program sammen med
mig. Det havde han. Samuel
arbejdede et par gange med
træningsteksterne, hvorefter han
prøvede at diktere sine første
sætninger - endda med fornuftig
genkendelse.
Samuels arbejde gjorde de
andre børn nysgerrige, og efterhånden forlod de deres pladser
for at følge Samuels arbejde.
Dermed var motivationen
skabt for de øvrige børn.
Da alle fire drenge var fortrolige med programmet, besluttede jeg, at nu skulle vi forsøge at
arbejde med Dictus på samme
tid.
Jeg bad dem foretage
»guiden lydkvalitet« samtidig
for at sikre, at headsettene var
indstillede på mest mulig støj i
rummet.
Herefter dikterede de til billeder fra en fælles oplevelse.
Det gik over al forventning.
Det har været rigtig spændende
at afprøve Dictus med et hold.
Bemærk nedenfor Mikkels
spontane udtalelse fra en time:

Det er faktisk sjovt
at skrive på den måde

Mikkel oplever nemlig, at det er
ham, der skriver.
❭❭❭

·
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Dictus i folkeskolen

Ulemper ved Dictus:
■

Tidskrævende

■

Svært for mange børn

■

Svingende genkendelse

■
■

■

Op- og nedture
Plan B (ved dage med
uforklarlig dårlig genkendelse vælger jeg at være
elevens Dictus)

Dictus i fremtidens skole

Folkeskolen lige nu

Gør Dictus en forskel? JA

Det er ikke mit indtryk, at
Dictus anvendes rundt omkring
på landets skoler. Jeg tror, én af
forklaringerne skal findes i, at
det fortsat er vanskeligt for de
ordblinde at få bevilget it-rygsæk med dertil hørende hjælpemidler. Desuden ses en tendens
til ensretning,
På min arbejdsplads har kommunesammenlægningen betydet, at der ovenfra bestemmes,
hvad en it-rygsæk skal indeholde, med det resultat, at Dictus
p.t. ikke bevilges elever i min
kommune. Man vælger en økonomisk betragtning frem for at
tænke på elevens totale muligheder for uddannelse.

Dictus giver den ordblinde
mulighed for skriftlighed.
Dictus kan give den ordblinde
mulighed for at deltage i klassens skriveaktiviteter.
Dictus giver den ordblinde
mulighed for at kommunikere
via chat og mails.

Træthed

Fordele ved arbejdet med Dictus:
Den enkelte:

Holdet:

■

Skrive-motiverende

■

Fællesskab

■

Støtter læsning og stavning

■

Flow i undervisningen

■

Øget bevidsthed for sprog og udtale

■

Eleverne vejleder, støtter og
opmuntrer hinanden

■

Øget opmærksomhed på at holde fokuss

■

Knap på headset – nedsat stress

■

Fælles interesse for skriftlighed
Øget selvværd

■

Jeg har en drøm...
■
■

Lad os tænke den ordblindes
sag på lang sigt.
Lad os indføre Dictus allerede i Folkeskolen.

Vision for fremtiden
Langsigtet plan:
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1. Begyndere: 3.-6. kl. trin.

Introduktion – fortrolighed – »lege«
Diktere enkle sætninger.

2. Let øvede: 7.-10. kl. trin.

Større krav til brugen af Dictus.
Større krav til tekstmængden.

3. Øvede: Unge og voksne

Øget mulighed for at gennemføre en
ungdoms- voksenuddannelse.
Øget mulighed for at leve op til
skriftlige krav på arbejdspladsen.

En million underskrifter afleveret i Bruxelles

Enunderskrifter
million
afleveret i Bruxelles
Tom West var med 18 andre fra Danmark, til at aflevere underskrifterne i
Bruxelles torsdag den 4. oktober 2007. Delegationer fra rigtig mange
europæiske lande var med

Af Tom West

En delegation fra DSI var den
4. oktober 2007 med til at aflevere over en mio. underskrifter
til EU fra europæiske borgere,
der støtter op om kravet om
lovfæstede rettigheder for Europas handicappede. Underskrifterne er indsamlet af de 118
medlemsorganisationer i European Disability Forum (EDF),
som DSI er tilsluttet. Danmark
bidrog med mere end de 11.000
underskrifter, vi var blevet pålagt (efter vores befolkningstal).
EDF samlede i Bruxelles en
større forsamling af tilrejsende
fra de nationale organisationer
samt belgiere, der ville fejre
kampagnens succes. Det har
siden januar været muligt at
»skrive under« på en særlig

kampagnehjemmeside, men
mere end 80 procent af underskrifterne blev indsamlet
»manuelt« på blanketter, brugt i
foreninger og forsamlinger over
hele Europa. Herhjemme har
Landsforeningen PTU således
indsamlet mere end 2.000
underskrifter på den måde.
■

Delegationen fra Danmark
samlet i vestibulen i EU bygningen

·
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Erfaringer med it-rygsække i Helsingør Kommune

Erfaringer med

IT-rygsække
i Helsingør Kommune
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■
FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Helsingør Kommune etablerede
den 1. august 2005 det såkaldte
Ordblindehus, som læringssted
for elever med IT-rygsæk. Eleverne i O-huset har store og
vedvarende læse/skrivevanskeligheder, der kræver en målrettet indsats i hele skoleforløbet.
Eleverne er fra 3., 5., 7. og 9.
klassetrin og kommer i O-huset
i to kursusperioder af tre ugers
varighed hvert andet år. Her
lærer de at bruge deres IT-rygsæk. Har de brug for mere vejledning, kan de efter aftale
komme i de mellemliggende år.
O-huset fungerer med kursusperioder efterfulgt af en
supportuge, som bruges sammen med faglærere og O-hussupporterne på skolerne.
O-huset fungerer nu på 3.
skoleår, og der er høstet en række erfaringer med brugen af Itrygsækkene. De væsentligste
erfaringer kan opsummeres
således:
■ Eleverne er glade for IT-rygsækken og for at gå på deres
distriktsskole. Samtidig er
eleverne også glade for kursusperioderne sammen med
ligestillede kammerater.

■

Lene Tetzlaff-Petersen ses her på
konferencen på Roskilde Universitet den
22. oktober 2007
■

■

Visitationen er væsentlig.
Det er ikke alle elever med
læse-/skrivevanskeligheder,
der har gavn af en IT-rygsæk.
Supporten skal være gennemtænkt og klar. I Helsingør Kommune består supporten af flere dele; lærerne i Ohuset supporterer skolerne på
elevernes egne skoler og elevernes faglærere inviteres til
at komme en kursusdag og
være med i undervisningen
sammen med deres egen
elev. Desuden kan faglærerne
få support i O-huset udenfor
elevernes undervisningstid.

■

■

■

Alle skoler har desuden en
uddannet O-hussupporter, der
skal vejlede og hjælpe elever
og lærere på den enkelte skole.
Samarbejdet mellem læsevejleder, støttecenter, O-hussupporter og faglærere skal fungere. Målsætningerne skal
være klare og aftalte.
Uddannelse af faglærere er
en nødvendighed, hvis ITrygsækken skal bruges optimalt. Derfor er der gennemført en række kurser for faglærere i brug af IT-rygsækken.
IT-rygsækken erstatter ikke
den specialpædagogiske
bistand.
Særlig fokus på eleverne fra
3. klasse, som skal have
hjælp til arkivering. Herunder også kursus for forældrene i brugen af rygsækken. På
3. klassetrin er der brug for
stor forældreopbakning.
Det er altid lærerens afgørelse, hvornår IT-rygsækken
skal bruges.

Vi evaluerer og tilpasser løbende organiseringen i O-huset.

Erfaringer med it-rygsække i Helsingør Kommune

Kragelund Efterskole
Således også årsplanen, hvor
eleverne i højere grad nu end
tidligere tilbydes kursus i forhold til deres færdigheder og
derfor kommer de yngste oftere
på kursus end oprindeligt planlagt. Elever på 3. klassetrin er
på kursus både i 3., 4. og 5.
klassetrin, idet de har brug en
opsamlingsrunde på 4. klassetrin hvor det ellers var tænkt, at
de blot skulle følge undervisningen på distriktsskolen.
Vi oplever, at undervisningen
bliver en blanding mellem
noget specifikt for elevernes
problemstilling og så at være i
normalundervisningsmiljøet og
give dem handlestrategier.
Lene Tetzlaff-Petersen
Nogle børn
lyttelæser!

– 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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Nordisk familietræf

Nordisk Familietræf
for forældre med ordblinde børn
Igen i år blev nordisk familietræf på Bornholm en stor succes. Den
lille foredragssal på Nordskov Camping var fyldt til bristepunktet.
Foredragsholderne kom fra Sverige, Færøerne og Danmark.
Konferencen var arrangeret af Ordblinde/dysleksiforeningen i
Danmark, men det var Bornholm Kredsen med Tom West i spidsen,
der havde gjort et stort arbejde for at gennemføre konferencen
Konferencen startede med speciallærer Ingrid Andersson fra
Hyllinge Efterskole i Åstorps
kommune i Sverige. Ingrid forklarede om de observationsskemaer man skriver for hvert
barn, og som blandt andet kan
bruges til at give svar på barnets samspil med de andre
Ingrid Anderson og Sven Eklöf
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børn. Der skal korte indlæringer
til. Rådet til forældrene hvis
barnet har problemer med
læse/skrive er, at man aldrig
skal vente, men man skal gøre
noget nu.
Ingrid bragte en hilsen med
fra den svenske Kronprinsesse
Victoria til forsamlingen til den

Nordiske Familie Konference.
Ingrid fik senere tilsendt artiklen, som stod i Bornholms
Tidende den 3. september, som
hun vil sende til det svenske
hof.
Ingrids varme, interessante,
varieret og engageret forelæsning. Det var dejligt, at hun
på et tidligere tidspunkt på
dagen havde rost Ordblindeforeningens logosmykke i sølv.
Hun og alle de efterfølgende
fem foredragsholdere fik et
sådan smykke, efter eget valg
og tre halve flasker Bornholmersnaps i en trægavekasse.
Vi blev i det svenske nu fra
Skånsk til Stockholmsk, hvor
kontorchef på FMLS i Stockholm Sven Eklöf fortalte om de
nye kompensatoriske hjælpemidler, og om sit arbejde i de
seks år, han har været ansat i
den Svenske ordblindeforening.
Der er syv personer i FMLS.
Den svenske læs let avis »Læs
og Skriv« kommer nu i 20.000
eksemplarer og giver overskud
igennem annoncerne.

Nordisk familietræf

Tom West, Kredsformand for Bornholm
og Thomas Mogensen,
Bornholms Kommunikationscenter

Sven arbejder på, at alle
bøger, der udkommer i Sverige,
skal forsynes med en indlagt
cd. Ligeledes arbejder Sven for,
at alle handicappede får de
hjælpemidler gratis, de behøver
for at fungere i samfundet, så er
det jo mærkeligt, at de ordblinde ikke får det, de behøver gratis. De tildelte hjælpemidler
skal følge personen fra skolen
til uddannelsen og hjem. Man
bytter jo heller ikke briller fordi
man går hjem fra arbejdet – vel!
80 skoler i Sverige er nu ekspertskoler og hjælper nye elever
i prøvetiden. Sven kom ind på
det svenske program Lexilaser,
som er et program, som læser
DISY-bøger, som indeholder
både lyd, tekst, billeder og
videoer. Alle har ret til at læse,
nogen på den ene måde og
andre på en anden måde. Til
slut blev den fælles nordiske
informations DVD præsenteret.
Med nogle klip fra forskellige
lande.
Speciallærer/læsekonsulent
Bente Langkilde og forstander
Thomas Mogensen fra Bornholms Kommunikationscenter.
De fortalte om erfaringerne
med det nye Dictus program,
som oversætter tale til skriftsprog på computeren, også
deres samarbejde med Jobcentret med it-løsninger for ordblinde i erhverv blev belyst.
Man skal arbejde meget med
Dictus og have en stor tålmodighed, for at få glæde af programmet, det er nødvendigt at
kunne læse mange sider, højt,
tydeligt, og sammenhængende
for at programmet virker, som

det skal. Det er jo lige det en
ordblind ikke kan. En anden
person kan blive nødt til at øve
med den ordblinde, så slutresultatet bliver godt, men det tager
lang tid for at nå her til. Et godt
råd er at have CD-ord 5 indlagt
på sin computer samtidig, det
vil hjælpe. Med en anbefaling
fra kommunikationscenteret
skal det være muligt at få
Dictus bevilget gennem Jobcentret.
Kommunikationscentret vil
arbejde for at undervisning af
ordblinde bliver med gode lærere med en specialuddannelse, så
de ordblinde får den bedste
undervisning. IT-rygsækkens
indhold blev berørt, og man var
enige om, at udviklingen inden
for it går så hurtigt, at det snart
er på tide at revidere indholdet.
Nu hvor vi har fuld beskæftigelse på arbejdsmarkedet, er de
ordblinde en uudnyttet arbejdsreserve, som ved investering af
små midler i hjælpeprogrammer, kunne passe mange job
lige så godt som andre. Helt
igennem en god forelæsning,
som meget tydeligt beviser, at
vi er på rette vej, men der
mangler meget endnu, før det er
perfekt.

Anna Karin Kjeld fra Færøerne
bragte en hilsen fra øerne højt
mod nord, og overgav så ordet
til Specialelærer Hallgerö Arge
Hansen. På Færøerne findes
begrebet ordblindhed ikke officielt. Hun oplyste at ud af de
ca. 7000 børn på Færøerne er
der ca. 600 der får hjælp af en
eller anden grad og ca. 400 der
får specialundervisning. Der er
kun en børnehaveklasse, som til
gengæld klarer sig særdeles
godt. Det kunne være, at de
forældre, der sender deres børn
i børnehave på Færøerne var
forældre, der har et specielt
godt kendskab til skolen. En
specielundervisning af ordblinde starter i 3.-4. klasse – men
det er aldrig for sent.
Søndag startede foredraget
med lederen af Ordblindeinstituttet ved København Karl-Åge
Andreasen, som havde fået tilsammen 21⁄2 time til sin rådighed. Han fyldte denne tid fortræffeligt ud.
Karl-Åge begyndte med en
gennemgang af Ordblindeinstituttets arbejdsområder og metoder. Instituttet er for de normalbegavede ordblinde, som udgør
2-5% af befolkningen. Det
kræver mange processer, der
må lykkes for at kunne læse og
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Nordisk familietræf
Hygge med lejrbålet lørdag aften

skrive. Ikke alle ordblinde har
problemer med stedsans –
rum/retning – venstre/højre,
men nogle har en eller flere af
disse problemer. Det er vigtigt
at holde fast, at alle kan undervises og næsten alle kan få en
uddannelse. Lærerne skal selvfølgelig følge op på deres

uddannelser. Undervisning og it
er tilsammen en rigtig god
løsning. Der mangler en kostskole i hovedstadsområdet til
ordblinde.
At undervise elever på Ordblindeinstituttet er dyrt, det
koster ca. 21⁄2 gang så meget,
som andre elever nemlig

130.000 kr. pr. år. Disse penge
er givet rigtigt godt ud, da instituttet har nogle fremragende
gode resultater med eleverne.
Det kan blive meget dyrere for
samfundet, hvis man ikke
underviste de ordblinde elever.
På instituttet går ca. 65% drenge og 35% piger. En del af disse elever har tillige også regneproblemer (dyskalkoli). Det er
vigtigt i undervisningen, at man
sætter sig delmål, som der bliver arbejdet efter, og som
meget gerne bliver nået. KarlÅge sluttede af med at fremhæve, at det er vigtigt, at de
unge elever fremstår som selvstændige mennesker, og ikke
som overbeskyttede børn. Det
kræver, at forældrene er aktive i
børnenes skole og deres arbejde
i skolen. Dette vil også gavne
de kommende forældre og ikke
mindst de ordblinde elever.
Børnene havde helt sit eget
program i de to dage træffet
foregik.
Lørdag morgen blev der gået
en tur i skoven og på stranden,
det blæste for meget til at bade,
og derefter skulle der gøres
brænde klart til bålet om aftenen. Efter de havde spist til
middag, det de selv havde
smurt, kørte de i bus til Joboland. En forlystelsespark som
mange tusinde besøger hvert år.
De kom hjem til aftensmaden,
og bål, musik og sang og
optræden af Ju-Jitzu folk.
Søndag morgen fik en del af
børnene en guidet tur på Natur
Bornholm, som varede til
kl. 12.15.
De fleste voksne valgte at
slutte med en rundvisning i
Rønnes gamle bydel. Guidet af
forhenværende museumsinspektør Henrik Vensild og Tom Vest.
Foto og tekst:
Erik K. Rasmussen og Tom West
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Roskilde Bibliotek

Nela Kortzen
fra Danmarks Blinde Bibliotek står her
foran Det Mobile Læringsrum

Gi’dit bibliotek
en chance til
Roskilde Bibliotek fik fra 24. oktober til 4. november besøg af et »mobilt
læringsrum«. Formålet var at gøre ordblinde og synshandikappede
opmærksomme på de mange tilbud, som bibliotekerne har til dem
Har man svært ved at læse, er
biblioteket måske ikke lige det
sted, man føler sig mest hjemme. De kilometerlange hylder
med bøger og aviser kan virke
uvedkommende. Men sådan
burde det ikke være. For biblioteket har rigtig mange tilbud til
folk, der ikke kan læse.
– Der er ingen grund til, at
store dele af befolkningen hol-

der sig fra bøger, aviser og
magasiner, fordi de ikke kan
læse på normal vis, siger bibliotekar Jette Ravn, der til daglig
står for at betjene ordblinde og
synshandikappede på Roskilde
Bibliotek.
– Med den digitale udvikling
er der sket kæmpe forbedringer.
I dag findes masser af bøger
enten på lyd eller som e-tekst.

Og vi opfordrer alle med særlige behov til at benytte sig af tilbudene.

Mobilt læringsrum
Det mobile læringsrum blev
opstillet i voksenafdelingen på
Roskilde Bibliotek. Det ligner
ikke noget, man normalt finder
på et bibliotek. Et højbord med
to pc-skærme og to tilhørende ❭❭❭

·

Ordblinde Bladet 4 2007

19

Roskilde Bibliotek

barstole. Og så et stort, lysende
rødt neonskilt med bogstaverne
DBB.
Det er Danmarks Blindebibliotek (DBB), der har sendt det
mobile læringsrum på turné
rundt til en række af Danmarks
folkebiblioteker. I læringsrummet kan du høre om de nye
digitale tilbud, se hvordan en
digital lydbog virker, og få en
guidet prøvetur af www.e17.dk
– et netbibliotek for syns- og
læsehandicappede.
Bibliotekarerne vil også gerne hjælpe folk til at blive indmeldt som digitale brugere på
Danmarks Blindebibliotek. Så
får man nemlig automatisk
adgang til 14.000 digitale lydbøger på cd-rom og over 1.700
e-bøger.

Lige adgang for alle til alt
Catharina Nilsson sagde ved
indvielsen. »Faktisk er der tale

om en lille demokratisk revolution – lige adgang for alle til alt
– må vel være målet at stræbe
efter! Roskilde Bibliotek er derfor gået ind i samarbejdet med
Danmarks Blindebibliotek om
at promovere deres tilbud og
fremvise dette Mobile Læringsrum som et eksperimentarium
for, hvad de kan tilbyde.«

Digital tekst
Nela Kortzen fra Danmarks
Blindebibliotek fortalte om de
mange muligheder DBB har.
Om kort tid vil alt deres materiale ligge som elektronisk tale.
Man kan få en tekst tilsendt på
computeren og selv sætte sin
digital tale til at læse den op og
man kan få tilsendt en cd-rom
med teksten læst op med en
menneskelig stemme. Det
kræver blot at man har en computer, mp3 eller en Daisyafspiller.

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.
It bruges integreret i alle boglige
fag.
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.

Det Mobile Læringsrum flytter
rundt i hele landet: Fra den 10.
til den 21. december på Randes
Bibliotek, den 21. januar til 1.
februar 2008 Århus Hovedbibliotek, Esbjerg Kommunes Biblioteker den 18.-29. februar 2008
og på Kolding Bibliotek den 10.
-21. marts 2008.
Catharina Nilsson sluttede
med at sige: Jeg håber mange
vil benytte sig af lejligheden for
at lege med det Mobile
Læringsrum. Mange kender
ikke Blindebibliotekets eksistens. Mange der kender det,
tror kun det er for blinde. Endnu flere er ikke klar over, at
digitaliseringen af lyd og andre
tekniske landvindinger giver
nem adgang for læsehandicappede, til det vi andre kan finde
på tryk.
Foto og tekst:
Erik K. Rasmussen

Emmerske Efterskole
Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.
Derfor:
I 10 dansktimer og 4 matematiktimer på små hold
I Sprogundervisning
I Idræt
I Masser af valgfag/gode
værksteds- og idrætsfaciliteter.

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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Det mobile læringsrum på
mange biblioteker

www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder
Tlf. 74 72 44 33

3F hjælper ordblinde medlemmer

hjælper
ordblinde medlemmer
3F Ringkøbing-Holmsland og Huset Venture har
besluttet at hjælpe de medlemmer, der har
skrive- og læsevanskeligheder. Fagforeningen
har besluttet at tilbyde alle medlemmer en gratis
cd-rom med IRIS Ordbank
Fagforeningen har i flere år
gjort et stort arbejde for de ordblinde. Med Niels Erik Hagde
og Paw Jensen i spidsen er der
gjort en stor indsats for at hjælpe medlemmer med læse- og
skivehandicap.
Nu vil de prøve noget helt
nyt med IRIS Ordbank og udlevere den gratis til alle medlemmer. Men ikke nok med det,
man vil også ud på alle større
virksomhed for at få udpeget og
uddannet nogle medlemmer, der
skal fungere som mentor for
kollegerne.
Sidst i august blev der afholdt møder for tillidsrepræsentanter og først i september blev
alle medlemmerne indkaldt til
et møde. Der var stor interesse
for mødet, så der var fuldt hus.
DR 2 optog et tv-program om
det gode tiltag.
På mødet var der indlæg fra
Sprogeksperten Marie Bethelsen?, som fortalte om ordblindhed. Efter kaffen kom et 3F-

medlem, Karsten Tvermose,
med et indlæg, der gjorde
stærkt indtryk. Han fortalte,
hvor svært det er at være ordblind, men det har ikke forhindret ham i at få et godt job.
IRIS Ordbank er et læse- og
stavehjælpeprogram til personer, der har problemer med det
danske sprog. Målet er at gøre
den enkelte bruger uafhængig
og selvhjulpen i fremstillingen
og oplæsning af skriftligt materiale. Det kan bruges i skolen,
under uddannelse, på arbejdspladsen eller i hjemmet.
For at få glæde af programmet kræver det, at medlemmerne selv køber en computer med
computertale. Stavehjælpen
gives, mens et ord skrives. Man
skal bare skrive de to første
bogstaver i et ord så kommer
der ord-forslag frem i udklipsholderen. Breve og anden tekst
kan læses op.
Der er et stort behov for at
gøre en indsats, men det er

svært at sige, hvor stort behovet
er, da mange gemmer sig. Men
nu skal det gøres »legalt« at
have et læse- og skrivehandicap, for det har ikke noget med
intelligens og arbejdsevne at
gøre.
EKR

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde
mellem 15 og 18 år

Efterskolen, hvor du får en
anderledes skoleoplevelse
Dansk, matematik og engelsk
med udgangspunkt i det niveau,
hvor du befinder dig.
9. kl. afgangsprøver
10. kl. med brobygning
Mange valgfag:
Idræt, træværksted, friluftsliv,
jagttegn, billedkunst, musik,
medie, madlavning, motor,
metal, stenhugning m.m.
Fællesoplevelser
Teateruge
Skitur

Fårupvej 12 • 8990 Fårup • Tlf. 8645 2166
www.ne-ordblind.dk • kontor@ne-ordblind.dk
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Falckredder og »pc-læser«

Falckredder og
»pc-læser«
Af Anette Mørch, PR-konsulent DBB

Faktaboks:

DBB’s
erhvervsservice
Alle der er indmeldt på
DBB kan gøre brug af
erhvervsservicen. Man
kan krydse af på DBB’s
indmeldelsesmaterialet,
om man vil være tilknyttet erhvervsservice.
Det er en individuel
service, så det er brugeren, der skal henvende sig til DBB. DBB
anskaffer den ønskede
bog, der siden indgår i
DBB’s bibliotek. Interne
papirer sendes naturligvis tilbage til brugeren.
En bog produceres så
hurtigt som muligt.
Svær tekst kræver
mere af indlæseren, så
produktionen kan derfor være længere
undervejs.
Hvis du vil vide mere
om DBB’s erhvervsservices, kan du kontakte
Hanne Rosenthal Hansen på mail:
hrh@dbb.dk.
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Kent Christiansen - måske har
du set ham i DR’s udsendelse
»læs for livet« - en serie sendt i
vinter om voksne ordblinde.
Kent Christiansen er ordblind.
Det er først som voksen, han
har erkendt sit læsehandicap, og
med den erkendelse er han gået
aktivt til værks for at takle det.
Imidlertid drejer aktiviteterne
sig ikke kun om ham selv. Han
har udover medvirken i tv,
engageret sig i den lokale Ordblindeforening, skrevet læserbreve til lokalavisen og indlæg
til fagbladet Falckredderen.
Gnisten til engagementet blev
tændt ved en medarbejdersamtale hos Falck. Han blev ved
samtalen gjort opmærksom på,
at han som ordblind kunne få
hjælp af det lokale kommunikationscenter. Her blev Kent
bevilget en såkaldt IT-rygsæk
med tilhørende undervisning og
vejledning, og ved den lejlighed
hørte Kent første gang om
www.e17.dk og DBB. Siden
viste det sig, at IT-rygsækken,
der var bevilget af regionen,
kun måtte bruges i privat sammenhæng. Hermed stod Kent
overfor et paradoksalt problem.
Han havde værktøjet, men kunne ikke bruge det til det, han
gerne ville: Videreuddanne sig

på jobbet. Det lykkedes imidlertid Kent at få overbevist
arbejdsgiveren om vigtigheden
af at kunne læse og skrive i faglig sammenhæng, og han fik
derfor tildelt hjælpemidler fra
Falcks uddannelsesfond.

Uddannelsen til
falckredder
Jeg er kørt til Svinninge i Vestsjælland, for at interviewe Kent.
»Mange ordblinde kompenserer
for handicappet ved hjælp af en
god hukommelse, og jeg har
kunnet snakke mig fra rigtig
meget«, fortæller han. Uddannelsen til falckredder var, da
Kent blev uddannet for 16 år
siden, overvejende teori på tavlen hurtigt omsat til en praktisk
prøve på gulvet. I dag kræves
der en langt mere teoretisk ballast, som betyder læsning af
tykke bøger. Læsestoffet er nu
også obligatorisk, hvis man vil
være behandler - det vil Kent
egentlig gerne. Han har tidligere arbejdet som behandler, men
ved den årlige behandlerprøve
dumpede han i faget, på grund
af sproglige fejl i den skriftlige
aflevering. Han har slået sig til
tåls med at køre som assistent,
men går efter at kunne tilegne
sig lærebogsstoffet alligevel, for

Falckredder og »pc-læser«

som han siger: »Det er udfordrende og godt at kunne hjælpe,
hvis folk er kommet til skade«.

DBB’s erhvervsservices
Kolleger kigger med over skulderen, når Kent nu læser på sin
bærbare pc på arbejdet. »Folk
er nysgerrige og spørger, om
jeg ikke lige kan brænde dem
en cd. Men den går jo ikke.«
Siger Kent, der er opmærksom
på, at ordblindhed er et personligt anliggende - også når det
gælder brug af DBB’s materialer både til erhverv og underholdning.
Kent er for nylig blevet medlem af DBB’s erhvervs ad hoc
gruppe. Bibliotekar Hanne
Rosenthal Hansen, der er
ansvarlig for DBB’s erhvervsservice fortæller: »DBB’s
erhvervsservice er for de af
DBB’s brugere, der
er i arbejde eller er
dagpengeberettiget.
Brugerne kan via
erhvervsservices få
produceret det materiale, de har brug for
i forbindelse med
deres job. Det kan
være bøger, manualer, rapporter eller
interne papirer. Materialet scannes og indlæses med human
tale, eller i nogle

Kent Christiansen på job i sin
Falck-bil

tilfælde syntetisk tale. Brugeren
kan selv bestemme, om det skal
produceres som en digital DAISY-lydbog eller som en e-bog.
Hanne fortsætter: »Erhvervsservicen er på flere måder speciel. F.eks. har vi for nylig produceret en manual til en halmpresser og en vejledning på 408
sider om håndtering af farligt
stykgods fra Transporterhvervets Uddannelsesråd. Det særlige ved disse udgivelser er, at
det er lydbøger med både tekst,
billeder og tale. Det er en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på 800.000 kr., der er øremærket til strukturerede digitale
lydbøger. Beløbet rækker til ca.
30 bøger.«
I forbindelse med projektet
tester Erhvervs ad hoc udvalget,
som Kent er med i, bøgerne.
Udvalgets medlemmer er der-

næst med til at foreslå de bøger,
der skal fremstilles. Kent har
f.eks. foreslået Ambulancefag2,
der nu kommer som digital
DAISY-lydbog både med tekst
og billeder.

Ikke kun sin egen sag
Da det stod klart for Kent, at
han med hjælpemidler både
kunne læse og skrive, trods sin
ordblindhed, fik han for alvor
blod på tanden. Han nøjes ikke
med at tale sin egen sag, men
ordblindes i det hele taget. Han
kontaktede Ordblindeforeningens lokale kredsformand i
Holbæk og meldte sig på banen
til foreningsarbejde.
Om at være med i foreningsarbejdet fortæller Kent: »Jeg
forbereder mig meget, hvis der
er noget, jeg skal læse. Lægger
papirerne i orden i god tid og
❭❭❭
FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Falckredder og »pc-læser«

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

Men nu svarer jeg: »Jeg er pclæser« – ikke at jeg er ordblind.
Ikke alle sætter sig ind i, hvad
det vil sige at være ordblind.
Nogle ordblinde er måske ikke
kommet på den rette hylde«.
»Fra DBB har jeg nu fået
mulighed for at få digitale DAISY-lydbøger. Dem kunne jeg
have haft god brug for tidligere.
Men nu er jeg ved at træne mig
op og håber på, at jeg kan hjælpe mine børn med lektierne, når
de begynder i skole.« Siger
Kent optimistisk, mens blikket
passerer det farvestrålende legetøj på stuegulvet.
■

En skole for ordblinde

skriver stikord ned undervejs,
mens jeg læser. Jeg har ikke
lyst til at falde igennem«. Mens
Kent bladrer i Ambulancefag2,
en moppedreng på 500 sider,
siger han: » Jeg vil gøre mit
arbejde ikke kun godt, men rigtig godt.«
Det kræver mod og selvtillid
at stå frem. »Man får nogle
drag over nakken. Men jeg
tager det efterhånden rimelig
afslappet. Ofte får jeg spørgsmålet: »Kan du ikke sende en
mail? » – Det hænger mig ud
ad halsen. Folk tænker ikke
over, at det for en ordblind
tager lang tid at skrive og læse.

SU-styrelsen tilbyder
computerbaseret
screening
SU-Styrelsen tilbyder nu computerbaseret screening til elever
med læse-/skrivevanskeligheder
på erhvervsuddannelserne,
SOSU og de gymnasiale uddannelser, som ikke har dokumentation for deres vanskeligheder,
men som oplever, at de er ordblinde. Screeningen downloades via link fra spsu-nettet.
Formålet er at kunne udpege
elever med ordblindhed og tilsammen med studiestedets indstilling begrunde tildeling af tilskud til SPS til den enkelte
elev.
Læs mere på: http://spsunet.spsu.dk. (Lukket netsted,
som kræver adgangskode.
Uddannelsessteder har adgangskode, ellers kontakt
sps@su.dk).
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Konference på

Roskilde Universitet, RUC
Ordblinde/dysleksiforeningen Roskilde Kredsen og Center for Undervisning, Roskilde
havde i fællesskab arrangeret en stor konference mandag den 22. oktober 2007 om
undervisning af elever med Ordblindhed – en kommunal forpligtelse
På konferencen var der indlæg
fra følgende: Hans-Pauli Christiansen, formand for Ordblindeforeningen understregede
vigtigheden af netværk. Det er
vigtigt at forældre, lærere og
psykologer udvikler et godt netværk omkring den ordblinde
elev.
Lis Pøhler, forhenværende konsulent fra Undervisningsministeriet gennemgik det nye sæt
love og bekendtgørelser for
specialundervisning. En af de
vigtigste nyskabelser er paragraf 4 om forældres rettigheder.
I stk. 5 står der: »Forældre skal
orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslut-

ninger om iværksættelse af specialpædagogiske bistand«.
Mia F. Schultz, Dansk Videnscenter for Ordblinde. Alle skoler bør have et undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i
ordblinde børns særlige behov.
Skolebestyrelserne bør fremlægge en plan for undervisning
af ordblinde børn og hvordan
inklusion af ordblinde elever
tænkes gennemført i grundskolen.
Lene Tetzlaff-Petersen fortalte
om Helsingør Kommunes
undervisningstilbud på O-huset
af ordblinde børn. Se artiklen i
bladet side 14.

Karl-Åge Andreasen, leder af
Ordblindeinstituttet, understreget
at det er vigtigt med et godt
samarbejde mellem skole og
forældre. Et samarbejde forudsætter gensidig tillid og ligeværd. Ligeværd forudsætter
medinddragelse og information
– parterne skal være i øjenhøjde.
Ulla Knudsen og Linda Stilling,
lærer på Ordblindeinstituttet,
viste eksempler på, hvordan
god testning og beskrivelse af
ordblinde elever kan foregå. De
understregede vigtigheden af
individuelle undervisningsplaner, da ikke to ordblinde har
samme vanskeligheder.

Esben Andersen, formand for
Ordblindeforeningen i Roskilde, sluttede konferencen med at
takke for alle de mange gode
indlæg og han håbede konferencen kunne gentages i andre
kredse og kommuner.
Tekst og foto: Erik K. Rasmussen
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Åbent brev
til Frederiksværk Kommune
Jeg læser og har igennem mange år med meget stor interesse
læst Ordblindebladet. Jeg gør
dette med glæde i embeds medfør, da I ofte har mange gode
og oplysende indlæg, som
beskriver dette alvorlige område
at være ordblind ved hjælp af
mangeartede synsvinkler.
Jeg har også læst juni-nummeret af bladet: »Åbent brev til
Frederiksværk Byråd.« Det er
med en del undren, jeg læser
dette indlæg. Jeg vil på ingen
måde kommentere de enkelte
klagepunkter i brevet, men jeg
kan konstatere at virkeligheden
har mange ansigter afhængig af
ens egen dagsorden. Jeg har i
de snart otte år som læsekonsulent i vores kommune været en
af dem, der har arbejdet særdeles målrettet på at gøre vilkårene for ordblinde elever i kommunen så gode som overhovedet muligt.
Der er stor bevågenhed hos
både politikere/skolemyndigheder/forvaltning/skolechef/PPR/
skolerne/lærerne for disse
sårbare elever. Med de forskellige tiltag og initiativer vi i
skolevæsenet har iværksat igennem årene, har jeg faktisk ikke
fået nej en eneste gang fra hverken forvaltning eller kommunalbestyrelse, og det er i al
beskedenhed blevet til en del.
En anseelig del af min
arbejdstid som læsekonsulent er
viet dette område, og jeg er
ligeledes både glad for og lidt
stolt af at der er meget stor
bevågenhed og vilje til at hjæl-
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pe og støtte vore ordblinde elever. Lærere/børnehaveklasseledere og forældre er blevet
meget agtpågivende, således at
hurtig indsats kan iværksættes
på et så tidligt tidspunkt som
overhovedet muligt.

Skolernes specialcentre
Læsevanskeligheder har meget
stor bevågenhed i alle skolers
specialcentre. Hvordan kan skolen hjælpe på bedst tænkelige
måde? Såvel skolernes specialcenterkoordinatorer som medarbejderne er efterhånden klædt
temmelig godt på vedr. uddannelse og rådgivningsmæssigt til
at håndtere undervisningen af
skolernes egne elever med
svære læse-stavevanskeligheder.
De har været igennem videreuddannelse af forskellig karakter og desuden også it baserede
kurser på bl.a. Ordblindeinstituttet såvel som interne lokalkurser og kurser på Mikroværkstedet i Odense, som leverer software til de læsestøtteprogrammer, som samtlige skoler og specialcentrene er udstyret med. Skolerne er desuden
forsynet med scannere og en
del skoler ligeledes med Aktiv
boards med scannere samt dertil
hørende programmer.
Dansklærerne, børnehaveklasselærerne og specialcenterkoordinatorerne på alle kommunens skoler mødes i udvalgte
fora ved faste møder flere gange årligt med både tale-høre- og
læsekonsulenterne.
Massive læse-og stavevanske-

ligheder og diagnosticeringen af
disse elever så tidligt som
muligt har meget stor bevågenhed hos alle.

Læseklasser i
Frederiksværk Hundested Kommune
Læseklassen er et tilbud til elever, der har et vidtgående læsehandicap. Tilbudet henvender
sig til elever fra 4. skoleår. Tilbudet gælder for et år ad gangen. Derefter sluses eleverne
tilbage til egen skole eller bliver
visiteret til andre foranstaltninger. Alle elever undervises ud
fra individuelle undervisningsplaner. Målet for læseklassen er
at give elever med specifikke
læsevanskeligheder et kvalificeret undervisningstilbud. Læseklassens tilbud retter sig til de
elever, der ikke kan støttes tilstrækkeligt gennem skolernes
tilbud om specialundervisning.

Mål for undervisningen
■
■
■
■

■

At eleven udvikler og bevarer læselysten
At udbygge og vedligeholde
læse-og stavefærdigheder
At styrke elevens kompetenceområder
At lære eleven metoder til at
kompensere for sit læsehandicap
At arbejde mod integration i
normalundervisningen i de
fag og i det omfang, det er
relevant og muligt

Indtil videre har det været praksis i kommunen at elever bliver
visiteret til læseklasse for et år
ad gangen og at eleven maks.
kan få to års ophold i kommu-

Læserbrev

nens læseklasse. Der er udarbejdet procedurer for visitation
– evaluering-skole/hjemsamarbejde- udslusning mm.

Videncentertimer
Vi har en pulje timer tilknyttet
læseklassens lærere, som udnyttes til opfølgning af elever, når
de forlader læseklassen. Disse
timer kan benyttes til vejledning og rådgivning af modtagende lærere og til eleverne.
Timerne kan ligeledes rekvireres af andre lærere i klasser
med elever, som evt. kan have
brug for enten undervisning
eller rådgivning til læse-og skrivesvage elever. Desuden står
kommunens to læsekonsulenter
altid parat med rådgivning af
både forældre, lærere og elever
på alle skoler. I adskillige
tilfælde har vi også samlet lærere omkring et team og holdt
foredrag om særlig tilrettelagt
undervisning af denne elevgruppe.

En anden form for
specialpædagogisk
bistand-Computere og
diverse it hjælpemidler
Alle elever, som forlader læseklassen såvel som alle elever,
der i kommunen har lånt en
bærbar computer, vil min. en
gang årligt modtage besøg af
læsekonsulenten, som følger op
på brugen af den udleverede
computer. Det kan foregå på
forskellig vis. Jeg kan efter forudgående information til skoleleder og dansklærer overvære
undervisningen i nogle timer
for at se, hvordan eleven håndterer brugen af pc’eren. Jeg

Selv om du
er født med
en bold i nakken,
kan du her
godt lære at
læse alligevel

Vorupørvej 60 I Sjørring I 7700 Thisted I Tlf. 9619 1119

tager en samtale med lærer og
elev enkeltvis. Jeg taler ligeledes med forældrene enten i telefon eller via hjemmebesøg. Alt
dette for at få den optimale
udnyttelse af de udleverede
computere. Der skal i nogle
tilfælde justeringer, undervisning, hjælp til dette eller hint,
eller jeg kan konstatere at alt er
i skønneste orden. Desuden indkalder it-folk fra it-afdelingen
på Rådhuset minimun en gang
årligt alle pc’ere til opgradering
og reparerer løbende disse
maskiner. Dette er efterhånden
et omfattende arbejde, da vi har
ca. 50 pc’ere i udlån.

Evaluering
I foråret 2007 har læsekonsulenten udarbejdet en samlet evaluering af brugen af de udleverede computere. Denne evaluering er udsendt til forældre
såvel som til brugerne og jeg

håber at få respons, således at
vi kan optimere servicen til
gavn for vores elever.

Mere hjælp er på vej
Vi skal hele tiden forbedre
mulighederne for alle elever i
folkeskolen, dette gælder i særdeleshed for elever med diverse
vanskeligheder. Derfor har vi
nedsat en arbejdsgruppe, som er
ved at være klar med et forslag
til, hvordan vi kan hjælpe elever med svære læse-stavevanskeligheder fra 7.-8. skoleår i
kommunen.
Vi kan nok aldrig gøre nok
for de elever, der har massive
læsevanskeligheder, men vi
synes Frederiksværk Hundested
Kommune er godt på vej.
Venlig hilsen leder af PPR
Mette Vennegaard og
læsekonsulent Lisbet Paulsen
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Unggruppen

Unggruppen
Kent Christiansen, der til daglig
arbejder som falckredder i Holbæk, har været medlem af
unggruppen i flere år. Han sidder også i et udvalg under
Dansk Blindebibliotek. I et
interview til Dansk Blindebibliotek, som også bringes her i
Ordblindebladet, fortæller han
hvordan det er at være ordblind.
Kent Christiansen efterlyser
ideer, som kan være med til at
hjælpe unge ordblinde ud af



deres isolation. Unggruppen vil
være talerør for de unge og de
vil prøve at skabe en dialog
mellem ligesindede. De unge
vil prøve at skabe en rådgivning, hvor unge kan henvende
sig pr. telefon og få råd om
uddannelse.
Alt for mange unge gemmer
sig og kommer ikke videre i
uddannelsen. De er sårbare og
skammer sig over ikke at kunne
læse en brugsanvisning. De
unge ordblinde undgår at læse

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

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.

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
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aviser, brochurer og bøger.
Kommunikationen til unge ordblinde må finde andre veje
f.eks. gennem radio, tv og telefon.
Kent Christiansen opfordrer
derfor de unge til at melde sig
til unggruppen i ordblindeforeningen. Flere gange om året
afholdes der møde. Her kan alle
give udtryk for deres ønsker og
forslag. Kent Christiansen har
telefon 20 16 50 28.
EKR

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

Tlf.: 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

Om lektiehjælp

Hilsen fra
»Ordblindemuseet«
»Ordblindemuseet« findes
på Dansk Skolemuseum i
København. Det består af
materialer fra ordblindeundervisningens begyndelse i
Danmark, samt faglitteratur
og personlige beretninger
fra ordblinde og deres lærere om emnet.
I faglitteraturen gemmes
blandt andet undersøgelser
omkring ordblindhedens
natur og oprindelse, men
også metodeanvisninger på,
hvorledes ordblindhed kan
afhjælpes, og endvidere
specielt eksempler fra nyere
hjerneforskning i ordblindhed.
I 1999 arrangerede vi i
samarbejde med Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark, Ordblindeinstituttet samt Hovedstadens
Ordblindeskole den første
særudstilling om ordblindhed her på Dansk Skolemuseum. Samlingen er for
tiden anbragt i et magasin.
Vi er fortsat interesserede
i at modtage materialer og
beretninger om ordblindhed, talblindhed og nodeblindhed.
Kontakt:
Dansk Skolemuseum,
Rådhusstræde 6,
1466 København K.
Tlf. 33 15 58 10.
www.skolemuseum.dk
Jørgen Petersen

Om lektiehjælp
I Norge har vi haft glæde af
Otte Sørensens gode råd til
forældre. Han vejleder om,
hvordan børn bør opleve lektiesituationen i hjemmet. Vi sætter
stor pris på den indsats, han
gør, når han hjælper børn med
det lange og slidsomme arbejde
i hjemmet. Dette hjemmearbejde foregår ofte under meget lidt
hygge.
Dysleksiforbundet i Norge
har også forsøgt at lave kurser
for forældre om skolen og lektiesituationen. Vi har formidlet
kundskaber om, hvordan hjemmearbejdet bør foregår, når det
drejer sig om lektier. Vi har
fastholdt, at det først og fremmest gælder om, at barnet fortæller og viser det frem, det har
arbejdet med i skolen. Hvis barnet kan fremvise og læse nogle
få sætninger og finde nogle
oplysninger i en tekst, er det
meget positivt, og mor kan sige:
»Nej, hvor er du dygtig«!
Det gør at lektierne bliver en
god oplevelse. Barnet går i skole næste dag og siger til læreren. »Kan jeg få flere lektier
for«. Barnet er nu kommet ind i
god cirkel og en positiv udvikling.
Der påhviler skolen et stort
ansvar for at gøre lektiehjælp til
en positiv oplevelse. Otto
Sørensens nyttige synspunkter i
hans læserbrev i Ordblindebladet nr. 3/07, er en god påmindelse. Han fremhæver, at hjemmet må kende til de overordnede mål med lektierne. Er det en

færdighed, der skal indøves,
eller er det et produkt, som skal
leveres? Vi er enige med Otto i,
at skolen skal gøre det klart for
hjemmet, hvad formålet er og
samtidige give metodisk vejledning i det enkelte fag, så er
chancen for, at elever med vanskeligheder ønsker at lave flere
lektier, meget større.
Håkon Askeland
Logoped, Bergen
Oversat af EKR

VRIGSTED
EFTERSKOLE
For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler
er integreret i alle fag.
Mange dansktimer
på små hold
Matematik • Sprog
Fællestime • Sang
Svømning
Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv,
fysik, biologi, drama,
værkstedsfag, musik ….
Samarbejde med Teknisk Skole,
Handelsskole, SOSU for elever
i 10. klasse
Mulighed for folkeskolens
afgangsprøver
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 fra kredsene

Nordjylland

Vestjylland

På sidste bestyrelsesmøde vedtog vi, at vores forening nu hedder Ordblindeforeningen/
Dysleksiforeningen i Nordjylland. Den 25. oktober afholdt vi
i samarbejde med VUC Nordjylland et møde med Susanne
Dalum på VUC Aalborg,
Vesterbro 14, Aalborg.

Ordblindeforeningen Vestjylland afholdt sammen med Prolog Development Center præsentationsaften af Dictus, den
3. oktober 2007. En spændende
aften med ca. 50 interesserede.
Det glæder os i bestyrelsen
meget, at så mange deltog.
Vi har afholdt to caféaftner i
Kulturhuset i Holstebro. Den
ene aften faldt snakken på efterskoler samt specialundervisning
i folkeskolen. Den anden caféaften var der fokus på it-hjælpemidler. To voksne med dysleksi,
fortalte om deres erfaringer
med it og viljen til at ville.
Den sidste caféaften i år afholdtes den 8. november 2007, ligeledes i Kulturhuset, Holstebro,
kl. 19.00. Her vil en fra unggruppen komme og fortælle om
glæder og sorger på en uddannelsesvej.

Nordsjælland
Vi har, som det fremgår af Ordblindebladet, haft nogle vellykkede kurser for ordblinde børn
og deres forældre. Vi vil gerne
fortsætte disse kurser, såfremt
økonomien tillader det. Som
noget nyt er vi startet med
Caféaftener den 3. mandag i
måneden, dog ikke december.
Thomas demonstrerer it-hjælpeprogrammer og giver sammen
med andre bestyrelsesmedlemmer rådgivning og vejledning.
Vi har haft en aften, som var
meget vellykket, selv om der
kun mødte et forældrepar op.

Roskilde
Der afholdes to møder i løbet af
vinteren 2008. I januar vil talegengivelsesprogrammet
»Dictus« blive gennemgået.
Samme aften vil en kinesiolog
fortælle om afslapning under
indlæring. Sidst i februar er der
foredrag om bl.a. CD-ord5 sammen med afholdelse af generalforsamlingen. Nærmere oplysninger kan fås på tlf.:
46 49 75 81.
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Østjylland
Århus Kreds har ændret navn
til: Østjyllands Kredsen. I
Østjyllands kreds er der to
lokalafdelinger med følgende
navne: Århus Kommune lokal
afdeling, tlf.: 86 25 53 90. Silkeborg Kommune lokal afdeling, tlf.: 86 85 43 25. Østjyllands Kredsens hjemmeside:
www.ordblind.com.
Med hjælp fra Dansk Videnscenter for Ordblinde, har Lokalafdeling Silkeborg haft et orienterings møde for de studerende
på Silkeborg Seminariet. Mia
Finnemann Schultz havde et

fremragende indlæg om ordblindhed. Der var et stort fremmøde fra de studerende samt
flere af lærerne fra Seminariet.
Mia startede med at sige, at hun
måske godt kunne være lidt firkantet, med at der efter indlægget ikke var nogen undskyldning for at spotte de ordblinde
børn. Debatten var god, de studerende var næsten ikke til at
drive ud af lokalet til den videre
undervisning (dette er ikke normalt). Claus H. Jensen,
tlf.: 86 85 43 25

Vestsjælland
Vi er ved at planlægge medlemsarrangementer i Kalundborg og i Ringsted med præsentation af nye hjælpemidler og
hvor en bruger fortæller om
sine erfaringer.
Den 28. sept. deltog vi i et
»Kulturnat«-arrangement i Slagelse i samarbejde med biblioteket.
Vi tager stadig tilløb til at
arbejde med vejledningen af
unge ordblinde på de erhvervsfaglige skoler. Planen er at se
på lovgivning, praksis og problemfelter. Vi mener, at der er
brug for, at der sættes fokus på
området og at det kunne være
en god idé med en konference
eller lignende i løbet af næste
år.
Vi planlægger et møde med
en ansat i SU-styrelsen inden
jul. Mødet vil blive holdt på
Frederikssund Bibliotek.

Annoncer
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

