
B L A D E T

N R .  1  M A R T S  2 0 0 0 .  Å R G A N G  5 7

OrdblindeOrdblindeOrdblindeOrdblinde
B L A D E T

N R .  4  D E C .  2 0 0 7  ·  Å R G A N G  64

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblindeforeningen tildelte 3F årets Ordblindepris
Se side 5

FO
TO

: FA
G

B
LA

D
ET



Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik

er protektor for

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

ISSN 0109-7806

Eftertryk er tilladt med tydelig
kildeangivelse.

Indlæg sendes til:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Redaktion:
Hans-Pauli Christiansen (ansvarshavende)
Erik K. Rasmussen
Tom West
Ken Qvist Jensen
Linda Nybo Andersen
Mona Steiniche

Ordblindebladet udkommer fire gange om
året – også på cd-rom.

Abonnement, blad: kr. 160 pr. år,
abonnement, blad + cd-rom: kr. 260 pr. år.
(abonnement er inkluderet i kontingent til
landsforeningen).

Årligt kontingent:
Alm. medlemskab 250 kr.
Familiemedlemskab 350 kr.
(blad og eventuelt cd-rom er inkluderet)
Institutionsmedlemskab 350 kr.

Enkeltnumre: kr. 50 inkl. forsendelse.

Bestilling af abonnement, enkeltnumre
eller bladet på cd-rom kan ske hos:
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 10 88
E-mail: kontor@ordblind.org

Annoncebestilling:
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b • 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 10 88 • Fax: 36 38 85 84
E-mail: kontor@ordblind.org

Layout: jw-GRAFIK
Tryk: Handy-Print
Oplag: 2.500 ekspl.

Sekretariatet
Kløverprisvej 10b • 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 10 88 • Fax: 36 38 85 84
E-mail: kontor@ordblind.org
Åbent mandag til fredag fra 10 til 15

Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk

FO
TO

: S
TE

EN
 E

V
A

LD

B L A D E T
OrdblindeOrdblindeOrdblindeOrdblinde
B L A D E T

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig
ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.

2 Ordblinde Bladet 4·2007



Indhold

Ordblinde Bladet 4·2007 3

Bestyrelsen 
og lokale repræsentanter
Bestyrelsen:
Formand:
Hans-Pauli Christiansen
Galgebakken Over 8-4B
2620 Albertslund
Tlf. 43 62 13 82
E-mail: via@worldonline.dk

Næstformand og bestyrelsesmedlem:
Esben Andersen
Møllevej 20,
4040 Jyllinge
Tlf. 46 78 94 08
E-mail: esben@urhoej.dk

Kasserer og EDA-repræsentant:
Lars Sander
Møllevænget 34
8362 Hørning
Tlf. 86 92 24 58
E-mail: marksander@mail.tele.dk

Repræsentant for det nordiske 
samarbejde:
Tom West
Sølunden 4, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 00 07 – fax: 56 95 27 07
E-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

Folkevalgt bestyrelsesmedlem
Lars Vissing
Torvegade 49, 2.th.
1400 København K
Tlf. 32 54 59 54
E-mail: cvissing@post12.tele.dk

Folkevalgt bestyrelsesmedlem
Michael Pedersen
Syrenvej 29 E
9310 Vodskov
Tlf. 31 13 00 37
E-mail: michael118@ofir.dk

Folkevalgt bestyrelsesmedlem
Thomas Friis Rasmussen
Uglevang 80, 2.th.
3450 Allerød
Tlf. 21 27 17 55
E-mail: thomas.friis@post.tele.dk

Folkevalgt bestyrelsesmedlem
Lisbet Westerlin
Porsevej 4
4600 Køge
Tlf. 61 79 37 35
E-mail: westerlin@webspeed.dk

Kredsrepræsentanter:
København – Frederiksberg – Amager:
Leif Schultz Nielsen
Dronningensgade 69, 4, 45
1420 København K
Telefon: 32 95 13 10
E-mail: leif_s@post5.tele.dk

Storkøbenhavn:
Henvendelse til Sekretariatet 

Bornholm:
Tom West
Sølunden 4, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 00 07 – fax: 56 95 27 07
E-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

Nordsjælland:
Jette Villumsen
Vipstjertvej 4, 3400 Hillerød
Telefon: 48 26 95 13
E-mail: j.villumsen@privat.dk

Fyn:
Lene Baasch
Kivmosevej 10
5690 Tommerup
Telefon: 64 76 16 87
E-mail: lenerbj@hotmail.com

Nordjylland:
Flemming Gaaei
Hans Dyres Vej 51, 9300 Sæby
Tlf. 60 64 90 95
E-mail: flemming@supersej.dk

Vestjylland:
Ib Jensen
Nørrevang 3, Skave
7500 Holstebro
Tlf. 97 46 82 75
E-mail: ije@ordblinde.info

Roskilde:
Erik K. Rasmussen
Baunehøj 106, Osted
4000 Roskilde
Tlf. 46 49 75 81
E-mail: erik106@mail.dk

Storstrøm:
Kurt Hansen
Plantagevej 31, 4941 Bandholm
Tlf. 54 78 73 00/22 25 36 11
E-mail: cesar-1@mail.dk

Sønderjylland:
Susanne Cording
Hjortøvej 6, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 26 92
E-mail: susanne@ordblind-sja.dk

Vejle:
Henvendelse til Sekretariatet

Vestsjælland:
Erling Olsen
Bispehøjen 104
4300 Holbæk
Telefon: 59 44 33 40
E-mail: erling@thorolsen.dk

Viborg:
Bent Dalgaard
Brovej 8, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 14 08
E-mail: dalgaard@kabelmail.dk

Østjylland:
Claus H. Jensen
Resendalvej 27
8600 Silkeborg
Tlf. 86 85 43 25
E-mail: claus-h@webspeed.dk

Indhold

Sidste frist for indlevering af
indlæg til Ordblindebladet nr. 1,
2008 er:

14. januar

Ordblindebladet modtager gerne
indlæg for vores læsere og andre
med interesse for ordblindhed.

Meget gerne på e-mail:
kontor@ordblind.org, men
selvfølgelig også indlæg skrevet 
på maskine, indtalt på bånd eller
håndskrevet.

Husk, at der også gerne må være
illustrationer eller billeder med!

HUSK!

Formanden har ordet ............ 4
Ordblindelprisen 2007 
til 3F ..................................... 5
Alle tekster bør gøres
tilgængelige for ordblinde.... 6
En hård kamp ....................... 8
Dictus i folkeskolen.............. 10
En million underskrifter
afleveret i Bruxelles.............. 13
Erfaringer med it-rygsække 
i Helsingør Kommune .......... 14
Nordisk familietræf .............. 16
Roskilde Bibliotek................ 19
3F hjælper ordblinde
medlemmer........................... 24
Falckredder og »pc-læser« ... 22
Konference på RUC ............. 25
Læserbrev ............................. 26
Unggruppen.......................... 28
Om lektiehjælp ..................... 29
Nyt fra kredsene ................... 30
Annoncer .............................. 31



Formandens har ordet

4 Ordblinde Bladet 4·2007

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 efter-
spørgslen 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.

Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark



Ordblindeprisen 2007 til 3F

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 efter-
og videreuddannelse.

3F har også stillet klare krav
om, at der skal gøres den nød-
vendige 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 ordblin-
de.

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 udvik-
ling. Det har hjulpet de ordblin-
de – 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 rap-
port, der bygger på OECD tal
bevist, at gode læse – skrive-
færdigheder 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 erstat-
ningssag overfor kommunen,
fordi deres barn ikke havde fået
ordblindeundervisning i skolen.
Familien havde et klart beretti-
get krav, men Vestre Landsret
dømte ikke kommunen. I medi-
erne 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 erstat-
ning.

3F har synliggjort, at børn
har krav på god undervisning
og særlig de ordblinde.

Offentligheden bliver bekendt
med forholdene og ved en ved-
holdende indsats, lykkes det at
forbedre forholdene for de ord-
blinde, voksne som børn.

Ordblindeforeningens besty-
relse  opfordrer til at samarbej-
det 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

Visioner om hvordan it-udvik-
lingen kan skabe større tilgæn-
gelighed for ordblinde.

Børn og voksne skal i daglig-
liv, i uddannelse og i arbejdsli-
vet have mulighed for at erhver-
ve sig information, viden og
dermed uddannelse og demo-
kratiske rettigheder og deltagel-
se i samfundslivet.

I dag vil vi have mulighed
for at øge ordblindes mulighe-
der 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 gæl-
der 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

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 statsli-
ge eller private pionerinstitutio-
ner der hjælper til at organisere
det.

I dag har vi muligheder for at
skabe direkte tilgængelighed
hurtigere og billigere.

Når tekster findes digitalt er
det blot opgaven at levere tek-
sterne 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 undervis-
ningsmateriale, som gøres digi-
talt. I denne proces anvender vi
mange arbejdstimer til ansøg-
ninger, behandling af ansøgnin-
ger – til køb af IT-rygsække, til
undervisning i scanning m.m.

Dette besvær og de mange
arbejdstimer og penge kan spa-
res og anvendes andre steder.
Den ordblinde gøres i langt
højere grad selvhjulpen.

Fremover bør vi løse dette på
en anden måde. Vi bør tydelig-
gøre, hvad vi opnår – det er
allerede gjort – og vi bør tyde-
liggøre, hvad der skal til for at
opfylde visionen.

Forlagene skal se det sam-
fundsmæssige og forretnings-
mæssige i at levere teksterne i
digital form til forbrugeren.
Den digitale tekst skal altså
distribueres ud fra samme prin-
cipper som den trykte tekst. Jeg
er sikker på at der er et lukrativt
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Alle tekster
bør gøres 
tilgængelige
for ordblinde

På konferencen 
om it- og ordblindhed
fremsatte
Ordblindeforeningen
sine visioner

Den ordblinde 
gøres i langt højere

grad selvhjulpen



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 for-
brugerne er der. Uddannelses-
steder, grundskoler, erhvervs-
skoler 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 sammenhæn-
ge, og der er fundet løsninger
på dette, der hvor vi allerede i
dag anvender denne fremgangs-
måde 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 ind-
ser 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.

Hans-Pauli Christiansen
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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 bestyrelses-

medlemmer
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

Har du svært
ved at læse
og skrive,
kan vi til-

byde dig et
efterskoleophold
der omfatter
både boglig

undervisning og
mange forskellige værksteds-
fag 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 job-
træning.

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



En hård kamp

I en lille nordsjællandsk kom-
mune boede – og stadig bor –
en familie med to sønner. Hans
er i dag 14 og Kim er 10. Beg-
ge stærkt ordblinde. Kim tilmed
også besværet af en ubehagelig
lungesygdom, der betyder
jævnlige besøg på Rigshospita-
let.

I kommune har man ikke haft

forståelse for deres handicap.
Kim blev allerede i 1. klasse –
også i modsætning til forældre-
nes ønske – flyttet til en
specialklasse, hvor kommunen
havde samlet elever med speci-
fikke indlæringsvanskeligheder
og socialt utilpassede børn, og
hvor der kun var tilknyttet én
specialundervisningslærer, og

ikke nogen der havde særlig
ekspertise i forhold til ordblind-
hed.

Med hjælp fra Ordblindefore-
ningen 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 nød-
vendige ordblindeundervisning.
Først i 4. klasse blev han testet.
Også i dette tilfælde klagede
forældrene og Ordblindefore-
ningen hjalp. Det hjalp heller
ikke – Hans blev flyttet til en
anden skole i kommune, hvor
man ligeledes havde en special-
klasse, hvor der gik børn med
mange forskellige handicaps og
meget lidt ekspertise om ord-
blindhed.

Så blev kommunen sammen-
lagt med et par andre kommu-
ner og overtog en specialskole
fra amtet.
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En hård kamp
Af Hans
Henrik
Roholm
Ordblinde-
foreningens
børnerådgiver 

Ordblindeinstituttet tilbyder
� vejledende

læseundersøgelser

� læseobservation

� supplerende undervisning

� kurser

� 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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En hård kamp

Sammen med Ordblindefore-
ningens 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 ord-
blindhed – der foreligger ingen
beskrivelse af, hvad denne skole
kan tilbyde.

På denne baggrund tilbyder
Ordblindeforeningen kommu-
nen 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 foræl-
dre, der måtte få tilbud om ord-
blindeundervisning på denne
specialskole.

Kommune afslår – man
ønsker ikke at skolen bliver kig-
get i kortene. Efter adskillige
møder, til sidst med kommu-
nens 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 med-
hold, idet der bliver skrevet i
svaret fra Klagenævnet, at man
anbefaler Ordblindeinstituttet i
Ballerup eller tilsvarende kom-
munal foranstaltning.

Ved brev fastholder kommu-
nen imidlertid, at Kim henvises
til specialskolen. Forældrene og
repræsentanter fra Ordblinde-

foreningen afholder et storm-
fuldt møde, hvor kommune
hårdnakket fastholder tilbudet
på specialskolen som kvalifice-
ret 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 Baller-
up. Forældrene er glade – nu
skal der kæmpes for, at Hans
kan få lov at gå sammen med
sin lillebror på Ordblindeinsti-
tuttet.

Det har været en lang og sær-
deles hård kamp – hvor kom-
munen på alle måder har mod-
sat sig det, der var en hensigts-
mæssig undervisning for de 2
drenge. Kommune har fast-
holdt, at man selv var kvalifice-
ret 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 fami-
lien og kommunens navne. ■
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Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi-
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk



Dictus i folkeskolen

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 for-
tæller om mine erfaringer, og
endeligt slutter jeg af med at
give mit bud på Dictus’ mulig-
heder i fremtidens skole.

Implementeringen af
Dictus i Folkeskolen:
»Tal til din computer - og den
skriver for dig.«

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. ord-
blinde.

Men det er desværre/selvføl-
gelig på ingen måde tilfældet.
Mange faktorer spiller med i
forholdet til at få succes:

Succesen afhænger af:
■ Lærerens guidning af eleven
■ Kompetence og motivation

hos læreren
■ Lærerens grundige kendskab

til Dictus
■ Elevens motivation

■ 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 dikte-
ring (stress påvirker stem-
men, som igen påvirker gen-
kendelsen).
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Dictus i Folkeskolen
v/Annette Klint

Mikkel 5. kl. Simon 6. kl.

Rico 5. kl. Samuel 6. kl.

Konkrete erfaringer
med Dictus:
De første ni uger af dette
skoleår har jeg arbejdet med
fire drenge på et ordblinde-
kursus. 

Fælles for holdet:
■ Ordblindhed
■ Computer m. it-hjælpe-

midler
■ Vanskeligheder m. skrift-

lighed
■ Stress
■ Lavt selvværd
■ Problemer m. at holde

fokus

Modvindsfaktorer:
■ Hukommelsesvanske-

ligheder
■ Afledelig – kontrol –

»antenner ude«
■ Mange skolenederlag/skift
■ Ordmobiliserings-

vanskeligheder
■ 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 efter-
hånden forlod de deres pladser
for at følge Samuels arbejde. 

Dermed var motivationen
skabt for de øvrige børn.

Da alle fire drenge var fortro-
lige med programmet, beslutte-
de 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 bille-
der 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:

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

Det er faktisk sjovt 
at skrive på den måde



Dictus i folkeskolen

Dictus i fremtidens skole
Gør Dictus en forskel? JA

Dictus giver den ordblinde
mulighed for skriftlighed.  

Dictus kan give den ordblinde
mulighed for at deltage i klas-
sens skriveaktiviteter.

Dictus giver den ordblinde
mulighed for at kommunikere
via chat og mails.

Folkeskolen lige nu
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-ryg-
sæk med dertil hørende hjælpe-
midler. Desuden ses en tendens
til ensretning,

På min arbejdsplads har kom-
munesammenlægningen bety-
det, at der ovenfra bestemmes,
hvad en it-rygsæk skal indehol-
de, med det resultat, at Dictus
p.t. ikke bevilges elever i min
kommune. Man vælger en øko-
nomisk betragtning frem for at
tænke på elevens totale mulig-
heder for uddannelse.

Jeg har en drøm...
■ Lad os tænke den ordblindes

sag på lang sigt.
■ Lad os indføre Dictus allere-

de i Folkeskolen.
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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 skrift-
lighed

■ Øget selvværd

Vision for fremtiden
Langsigtet plan:

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.

Ulemper ved Dictus:
■ Tidskrævende

■ Svært for mange børn

■ Svingende genkendelse

■ Op- og nedture

■ Plan B (ved dage med
uforklarlig dårlig genken-
delse vælger jeg at være
elevens Dictus)

■ Træthed



En delegation fra DSI var den
4. oktober 2007 med til at afle-
vere over en mio. underskrifter
til EU fra europæiske borgere,
der støtter op om kravet om
lovfæstede rettigheder for Euro-
pas handicappede. Underskrif-
terne er indsamlet af de 118
medlemsorganisationer i Europ-
ean Disability Forum (EDF),
som DSI er tilsluttet. Danmark
bidrog med mere end de 11.000
underskrifter, vi var blevet på-
lagt (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

En million underskrifter afleveret i Bruxelles

kampagnehjemmeside, men
mere end 80 procent af under-
skrifterne 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. ■
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Delegationen fra Danmark 
samlet i vestibulen i EU bygningen

underskrifter
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

En million

Af Tom West



Erfaringer med it-rygsække i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune etablerede
den 1. august 2005 det såkaldte
Ordblindehus, som læringssted
for elever med IT-rygsæk. Ele-
verne i O-huset har store og
vedvarende læse/skrivevanske-
ligheder, der kræver en målret-
tet 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-ryg-
sæk. Har de brug for mere vej-
ledning, kan de efter aftale
komme i de mellemliggende år. 

O-huset fungerer med kursus-
perioder efterfulgt af en
supportuge, som bruges sam-
men med faglærere og O-hus-
supporterne på skolerne.

O-huset fungerer nu på 3.
skoleår, og der er høstet en ræk-
ke erfaringer med brugen af It-
rygsækkene. De væsentligste
erfaringer kan opsummeres
således:
■ Eleverne er glade for IT-ryg-

sækken og for at gå på deres
distriktsskole. Samtidig er
eleverne også glade for kur-
susperioderne sammen med
ligestillede kammerater.

■ Visitationen er væsentlig.
Det er ikke alle elever med
læse-/skrivevanskeligheder,
der har gavn af en IT-rygsæk.

■ Supporten skal være gen-
nemtænkt og klar. I Helsin-
gør Kommune består suppor-
ten af flere dele; lærerne i O-
huset supporterer skolerne på
elevernes egne skoler og ele-
vernes 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 sko-
le.

■ Samarbejdet mellem læsevej-
leder, støttecenter, O-hussup-
porter og faglærere skal fun-
gere. Målsætningerne skal
være klare og aftalte.

■ Uddannelse af faglærere er
en nødvendighed, hvis IT-
rygsækken skal bruges opti-
malt. Derfor er der gennem-
ført en række kurser for fag-
lærere i brug af IT-rygsæk-
ken.

■ IT-rygsækken erstatter ikke
den specialpædagogiske
bistand.

■ Særlig fokus på eleverne fra
3. klasse, som skal have
hjælp til arkivering. Herun-
der også kursus for forældre-
ne i brugen af rygsækken. På
3. klassetrin er der brug for
stor forældreopbakning.

■ Det er altid lærerens afgørel-
se, hvornår IT-rygsækken
skal bruges.

Vi evaluerer og tilpasser løben-
de organiseringen i O-huset.
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IT-rygsække
i Helsingør Kommune

Erfaringer med

Lene Tetzlaff-Petersen ses her på
konferencen på Roskilde Universitet den
22. oktober 2007
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Erfaringer med it-rygsække i Helsingør Kommune

Således også årsplanen, hvor
eleverne i højere grad nu end
tidligere tilbydes kursus i for-
hold til deres færdigheder og
derfor kommer de yngste oftere
på kursus end oprindeligt plan-
lagt. Elever på 3. klassetrin er
på kursus både i 3., 4. og 5.
klassetrin, idet de har brug en
opsamlingsrunde på 4. klasset-
rin hvor det ellers var tænkt, at
de blot skulle følge undervis-
ningen 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!
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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

Er du 14-18 år ordblind 

– eller har du læse-skrivevanskeligheder 

– skulle du prøve et efterskoleophold.

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



Nordisk familietræf

Konferencen startede med spe-
ciallærer Ingrid Andersson fra
Hyllinge Efterskole i Åstorps
kommune i Sverige. Ingrid for-
klarede om de observationsske-
maer man skriver for hvert
barn, og som blandt andet kan
bruges til at give svar på bar-
nets samspil med de andre

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 artik-
len, som stod i Bornholms
Tidende den 3. september, som
hun vil sende til det svenske
hof. 

Ingrids varme, interessante,
varieret og engageret fore-
læsning. Det var dejligt, at hun
på et tidligere tidspunkt på
dagen havde rost Ordblindefor-
eningens logosmykke i sølv.
Hun og alle de efterfølgende
fem foredragsholdere fik et
sådan smykke, efter eget valg
og tre halve flasker Bornhol-
mersnaps i en trægavekasse.

Vi blev i det svenske nu fra
Skånsk til Stockholmsk, hvor
kontorchef på FMLS i Stock-
holm Sven Eklöf fortalte om de
nye kompensatoriske hjælpe-
midler, 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. 
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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

Nordisk Familietræf

Ingrid Anderson og Sven Eklöf



Nordisk familietræf

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 ordblin-
de ikke får det, de behøver gra-
tis. 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 eks-
pertskoler 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 Born-
holms Kommunikationscenter.
De fortalte om erfaringerne
med det nye Dictus program,
som oversætter tale til skrift-
sprog på computeren, også
deres samarbejde med Jobcen-
tret med it-løsninger for ord-
blinde i erhverv blev belyst.

Man skal arbejde meget med
Dictus og have en stor tålmo-
dighed, for at få glæde af pro-
grammet, 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 slutresul-
tatet 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 Jobcen-
tret.

Kommunikationscentret vil
arbejde for at undervisning af
ordblinde bliver med gode lære-
re 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 beskæfti-
gelse på arbejdsmarkedet, er de
ordblinde en uudnyttet arbejds-
reserve, som ved investering af
små midler i hjælpeprogram-
mer, 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 offi-
cielt. 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 ordblin-
de starter i 3.-4. klasse – men
det er aldrig for sent.

Søndag startede foredraget
med lederen af Ordblindeinsti-
tuttet ved København Karl-Åge
Andreasen, som havde fået til-
sammen 21⁄2 time til sin rådig-
hed. Han fyldte denne tid for-
træffeligt ud.

Karl-Åge begyndte med en
gennemgang af Ordblindeinsti-
tuttets arbejdsområder og meto-
der. Instituttet er for de normal-
begavede ordblinde, som udgør
2-5% af befolkningen. Det
kræver mange processer, der
må lykkes for at kunne læse og
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Tom West, Kredsformand for Bornholm 
og Thomas Mogensen,

Bornholms Kommunikationscenter



Nordisk familietræf

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 under-
vises og næsten alle kan få en
uddannelse. Lærerne skal selv-
følgelig følge op på deres

uddannelser. Undervisning og it
er tilsammen en rigtig god
løsning. Der mangler en kost-
skole i hovedstadsområdet til
ordblinde. 

At undervise elever på Ord-
blindeinstituttet 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 insti-
tuttet 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% dren-
ge og 35% piger. En del af dis-
se elever har tillige også regne-
problemer (dyskalkoli). Det er
vigtigt i undervisningen, at man
sætter sig delmål, som der bli-
ver arbejdet efter, og som
meget gerne bliver nået. Karl-
Åge sluttede af med at frem-
hæve, at det er vigtigt, at de
unge elever fremstår som selv-
stændige 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 afte-
nen. Efter de havde spist til
middag, det de selv havde
smurt, kørte de i bus til Jobo-
land. 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 museumsinspek-
tør Henrik Vensild og Tom Vest.

Foto og tekst:
Erik K. Rasmussen og Tom West
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Hygge med lejrbålet lørdag aften



Roskilde Bibliotek

Har man svært ved at læse, er
biblioteket måske ikke lige det
sted, man føler sig mest hjem-
me. De kilometerlange hylder
med bøger og aviser kan virke
uvedkommende. Men sådan
burde det ikke være. For biblio-
teket 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 biblio-
tekar 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 særli-
ge behov til at benytte sig af til-
budene. 

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
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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

Nela Kortzen 
fra Danmarks Blinde Bibliotek står her

foran Det Mobile Læringsrum

❭❭❭



Roskilde Bibliotek

barstole. Og så et stort, lysende
rødt neonskilt med bogstaverne
DBB. 

Det er Danmarks Blindebibli-
otek (DBB), der har sendt det
mobile læringsrum på turné
rundt til en række af Danmarks
folkebiblioteker. I læringsrum-
met 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 ger-
ne hjælpe folk til at blive ind-
meldt som digitale brugere på
Danmarks Blindebibliotek. Så
får man nemlig automatisk
adgang til 14.000 digitale lyd-
bøger 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 revolu-
tion – lige adgang for alle til alt
– må vel være målet at stræbe
efter! Roskilde Bibliotek er der-
for gået ind i samarbejdet med
Danmarks Blindebibliotek om
at promovere deres tilbud og
fremvise dette Mobile Lærings-
rum 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 materi-
ale 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 com-
puter, mp3 eller en Daisy-
afspiller.

Det mobile læringsrum på
mange biblioteker
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 Hovedbibli-
otek, Esbjerg Kommunes Bibli-
oteker 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 eksi-
stens. Mange der kender det,
tror kun det er for blinde. End-
nu flere er ikke klar over, at
digitaliseringen af lyd og andre
tekniske landvindinger giver
nem adgang for læsehandicap-
pede, til det vi andre kan finde
på tryk. Foto og tekst:

Erik K. Rasmussen
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Sdr. Feldings
Efterskole
hvor fælles indsats skaber

tryghed og personlig styrke

En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder

Sdr. Feldings Efterskole • Troldhedevej 5 • 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97198900 • mail@sdrfeldingefterskole.dk • www.sdrfeldingefterskole.dk

8 timers dansk, 5 timers matematik
og 3 timer engelsk på små niveau-
delte 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 sammen-
sættes efter aftale med eleverne.

Skolen har nogle rigtig dejlige
værelsesfaciliteter, enkelt- og dob-
beltværelser med eget bad og
toilet og med nogle dejlige fælles-
arealer.

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.

Emmerske Efterskole
Vi er en efterskole for helt
almindelige unge, der har
læse- og stavevanskeligheder.

Derfor:
� 10 dansktimer og 4 mate-

matiktimer på små hold
� Sprogundervisning
� Idræt
� Masser af valgfag/gode

værksteds- og idræts-
faciliteter.

www.emmerskeefterskole.dk

Emmerske Efterskole
Aabenraavej 14 • 6270 Tønder

Tlf. 74 72 44 33



3F hjælper ordblinde medlemmer

Fagforeningen har i flere år
gjort et stort arbejde for de ord-
blinde. Med Niels Erik Hagde
og Paw Jensen i spidsen er der
gjort en stor indsats for at hjæl-
pe medlemmer med læse- og
skivehandicap.

Nu vil de prøve noget helt
nyt med IRIS Ordbank og udle-
vere den gratis til alle medlem-
mer. 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 af-
holdt møder for tillidsrepræsen-
tanter 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 Bethel-
sen?, som fortalte om ordblind-
hed. Efter kaffen kom et 3F-

medlem, Karsten Tvermose,
med et indlæg, der gjorde
stærkt indtryk. Han fortalte,
hvor svært det er at være ord-
blind, men det har ikke forhin-
dret ham i at få et godt job. 

IRIS Ordbank er et læse- og
stavehjælpeprogram til perso-
ner, der har problemer med det
danske sprog. Målet er at gøre
den enkelte bruger uafhængig
og selvhjulpen i fremstillingen
og oplæsning af skriftligt mate-
riale. Det kan bruges i skolen,
under uddannelse, på arbejds-
pladsen eller i hjemmet.

For at få glæde af program-
met kræver det, at medlemmer-
ne 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 udklips-
holderen. 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 skrivehandi-
cap, for det har ikke noget med
intelligens og arbejdsevne at
gøre. EKR
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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

hjælper
ordblinde medlemmer

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

Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde

mellem 15 og 18 år



Falckredder og »pc-læser«

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 Ord-
blindeforening, skrevet læser-
breve til lokalavisen og indlæg
til fagbladet Falckredderen.

Gnisten til engagementet blev
tændt ved en medarbejdersam-
tale hos Falck. Han blev ved
samtalen gjort opmærksom på,
at han som ordblind kunne få
hjælp af det lokale kommunika-
tionscenter. 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 sam-
menhæng. Hermed stod Kent
overfor et paradoksalt problem.
Han havde værktøjet, men kun-
ne ikke bruge det til det, han
gerne ville: Videreuddanne sig

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

Uddannelsen til
falckredder
Jeg er kørt til Svinninge i Vest-
sjælland, 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. Uddan-
nelsen til falckredder var, da
Kent blev uddannet for 16 år
siden, overvejende teori på tav-
len hurtigt omsat til en praktisk
prøve på gulvet. I dag kræves
der en langt mere teoretisk bal-
last, som betyder læsning af
tykke bøger. Læsestoffet er nu
også obligatorisk, hvis man vil
være behandler - det vil Kent
egentlig gerne. Han har tidlige-
re 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
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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 til-
knyttet erhvervsservice.
Det er en individuel
service, så det er bru-
geren, der skal henven-
de sig til DBB. DBB
anskaffer den ønskede
bog, der siden indgår i
DBB’s bibliotek. Interne
papirer sendes naturlig-
vis tilbage til brugeren.
En bog produceres så
hurtigt som muligt.
Svær tekst kræver
mere af indlæseren, så
produktionen kan der-
for være længere
undervejs.

Hvis du vil vide mere
om DBB’s erhvervsser-
vices, kan du kontakte
Hanne Rosenthal Han-
sen på mail:
hrh@dbb.dk.



Falckredder og »pc-læser«

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

DBB’s erhvervsservices
Kolleger kigger med over skul-
deren, 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 person-
ligt anliggende - også når det
gælder brug af DBB’s materia-
ler både til erhverv og under-
holdning. 

Kent er for nylig blevet med-
lem af DBB’s erhvervs ad hoc
gruppe. Bibliotekar Hanne
Rosenthal Hansen, der er
ansvarlig for DBB’s erhvervs-
service 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 mate-
riale, de har brug for
i forbindelse med
deres job. Det kan
være bøger, manua-
ler, rapporter eller
interne papirer. Mate-
rialet scannes og ind-
læses med human
tale, eller i nogle

tilfælde syntetisk tale. Brugeren
kan selv bestemme, om det skal
produceres som en digital DAI-
SY-lydbog eller som en e-bog.

Hanne fortsætter: »Erhvervs-
servicen er på flere måder spe-
ciel. F.eks. har vi for nylig pro-
duceret en manual til en halm-
presser og en vejledning på 408
sider om håndtering af farligt
stykgods fra Transporterhver-
vets Uddannelsesråd. Det særli-
ge ved disse udgivelser er, at
det er lydbøger med både tekst,
billeder og tale. Det er en bevil-
ling fra Arbejdsmarkedsstyrel-
sen på 800.000 kr., der er øre-
mærket 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 Ordblindeforenin-
gens lokale kredsformand i
Holbæk og meldte sig på banen
til foreningsarbejde. 

Om at være med i forenings-
arbejdet fortæller Kent: »Jeg
forbereder mig meget, hvis der
er noget, jeg skal læse. Lægger
papirerne i orden i god tid og

Kent Christiansen på job i sin
Falck-bil

❭❭❭

FOTO: ERIK K. RASMUSSEN



Falckredder og »pc-læser«

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 rig-
tig 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 spørgs-
målet: »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.

Men nu svarer jeg: »Jeg er pc-
læser« – 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 DAI-
SY-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 hjæl-
pe mine børn med lektierne, når
de begynder i skole.« Siger
Kent optimistisk, mens blikket
passerer det farvestrålende lege-
tøj på stuegulvet. ■

SU-styrelsen tilbyder
computerbaseret
screening

SU-Styrelsen tilbyder nu com-
puterbaseret screening til elever
med læse-/skrivevanskeligheder
på erhvervsuddannelserne,
SOSU og de gymnasiale uddan-
nelser, som ikke har dokumen-
tation for deres vanskeligheder,
men som oplever, at de er ord-
blinde. Screeningen down-
loades via link fra spsu-nettet.
Formålet er at kunne udpege
elever med ordblindhed og til-
sammen med studiestedets ind-
stilling begrunde tildeling af til-
skud til SPS til den enkelte
elev. 

Læs mere på: http://spsu-
net.spsu.dk. (Lukket netsted,
som kræver adgangskode.
Uddannelsessteder har adgangs-
kode, ellers kontakt
sps@su.dk).
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Konference på RUC

På konferencen var der indlæg
fra følgende: Hans-Pauli Chri-
stiansen, formand for Ordblin-
deforeningen understregede
vigtigheden af netværk. Det er
vigtigt at forældre, lærere og
psykologer udvikler et godt net-
værk omkring den ordblinde
elev.

Lis Pøhler, forhenværende kon-
sulent fra Undervisningsmini-
steriet gennemgik det nye sæt
love og bekendtgørelser for
specialundervisning. En af de
vigtigste nyskabelser er para-
graf 4 om forældres rettigheder.
I stk. 5 står der: »Forældre skal
orienteres skriftligt om alle ind-
stillinger, rapporter og beslut-

ninger om iværksættelse af spe-
cialpædagogiske bistand«.

Mia F. Schultz, Dansk Videns-
center for Ordblinde. Alle sko-
ler bør have et undervisningstil-
bud, som tager udgangspunkt i
ordblinde børns særlige behov.
Skolebestyrelserne bør frem-
lægge en plan for undervisning
af ordblinde børn og hvordan
inklusion af ordblinde elever
tænkes gennemført i grundsko-
len.

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 forud-
sætter gensidig tillid og lige-
værd. 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 undervisningspla-
ner, da ikke to ordblinde har
samme vanskeligheder.

Esben Andersen, formand for
Ordblindeforeningen i Roskil-
de, sluttede konferencen med at
takke for alle de mange gode
indlæg og han håbede konferen-
cen kunne gentages i andre
kredse og kommuner.

Tekst og foto: Erik K. Rasmussen
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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



Læserbrev

Jeg læser og har igennem man-
ge år med meget stor interesse
læst Ordblindebladet. Jeg gør
dette med glæde i embeds med-
før, 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-num-
meret 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 læsekonsu-
lent i vores kommune været en
af dem, der har arbejdet særde-
les målrettet på at gøre vilkåre-
ne for ordblinde elever i kom-
munen så gode som overhove-
det muligt. 

Der er stor bevågenhed hos
både  politikere/skolemyndighe-
der/forvaltning/skolechef/PPR/
skolerne/lærerne for disse
sårbare elever. Med de forskel-
lige tiltag og initiativer vi i
skolevæsenet har iværksat igen-
nem årene, har jeg faktisk ikke
fået nej en eneste gang fra hver-
ken forvaltning eller kommu-
nalbestyrelse, 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-

pe og støtte vore ordblinde ele-
ver. Lærere/børnehaveklassele-
dere 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 sko-
len hjælpe på bedst tænkelige
måde? Såvel skolernes special-
centerkoordinatorer som medar-
bejderne er efterhånden klædt
temmelig godt på vedr. uddan-
nelse og rådgivningsmæssigt til
at håndtere undervisningen af
skolernes egne elever med
svære læse-stavevanskeligheder.
De har været igennem videre-
uddannelse af forskellig karak-
ter og desuden også it baserede
kurser på bl.a. Ordblindeinsti-
tuttet såvel som interne lokal-
kurser og kurser på Mikro-
værkstedet i Odense, som leve-
rer software til de læsestøtte-
programmer, som samtlige sko-
ler og specialcentrene er udsty-
ret med. Skolerne er desuden
forsynet med scannere og en
del skoler ligeledes med Aktiv
boards med scannere samt dertil
hørende programmer.

Dansklærerne, børnehave-
klasselærerne og specialcenter-
koordinatorerne på alle kommu-
nens skoler mødes i udvalgte
fora ved faste møder flere gan-
ge årligt med både tale-høre- og
læsekonsulenterne.

Massive læse-og stavevanske-

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

Læseklasser i
Frederiksværk -
Hundested Kommune
Læseklassen er et tilbud til ele-
ver, der har et vidtgående læse-
handicap. Tilbudet henvender
sig til elever fra 4. skoleår. Til-
budet gælder for et år ad gan-
gen. Derefter sluses eleverne
tilbage til egen skole eller bliver
visiteret til andre foranstaltnin-
ger. Alle elever undervises ud
fra individuelle undervisnings-
planer. Målet for læseklassen er
at give elever med specifikke
læsevanskeligheder et kvalifice-
ret undervisningstilbud. Læse-
klassens tilbud retter sig til de
elever, der ikke kan støttes til-
strækkeligt gennem skolernes
tilbud om specialundervisning.

Mål for undervisningen
■ At eleven udvikler og beva-

rer læselysten
■ At udbygge og vedligeholde

læse-og stavefærdigheder
■ At styrke elevens kompeten-

ceområder
■ At lære eleven metoder til at

kompensere for sit læsehan-
dicap

■ At arbejde mod integration i
normalundervisningen i de
fag og i det omfang, det er
relevant og muligt

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

Læserbrev



Læserbrev

nens læseklasse. Der er udar-
bejdet procedurer for visitation
– evaluering-skole/hjemsamar-
bejde- udslusning mm.

Videncentertimer
Vi har en pulje timer tilknyttet
læseklassens lærere, som udnyt-
tes til opfølgning af elever, når
de forlader læseklassen. Disse
timer kan benyttes til vejled-
ning og rådgivning af modta-
gende lærere og til eleverne.
Timerne kan ligeledes rekvire-
res af andre lærere i klasser
med elever, som evt. kan have
brug for enten undervisning
eller rådgivning til læse-og skri-
vesvage 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 lære-
re omkring et team og holdt
foredrag om særlig tilrettelagt
undervisning af denne elev-
gruppe.

En anden form for
specialpædagogisk
bistand-Computere og
diverse it hjælpemidler 
Alle elever, som forlader læse-
klassen 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 for-
udgående information til skole-
leder og dansklærer overvære
undervisningen i nogle timer
for at se, hvordan eleven hånd-
terer brugen af pc’eren. Jeg

tager en samtale med lærer og
elev enkeltvis. Jeg taler ligele-
des med forældrene enten i tele-
fon eller via hjemmebesøg. Alt
dette for at få den optimale
udnyttelse af de udleverede
computere. Der skal i nogle
tilfælde justeringer, undervis-
ning, hjælp til dette eller hint,
eller jeg kan konstatere at alt er
i skønneste orden. Desuden ind-
kalder 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 læsekonsu-
lenten udarbejdet en samlet eva-
luering af brugen af de udleve-
rede computere. Denne evalue-
ring 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 sær-
deleshed 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 ele-
ver med svære læse-stavevan-
skeligheder 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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Selv om du 
er født med 
en bold i nakken, 
kan du her
godt lære at 
læse alligevel



Unggruppen

Kent Christiansen, der til daglig
arbejder som falckredder i Hol-
bæk, har været medlem af
unggruppen i flere år. Han sid-
der også i et udvalg under
Dansk Blindebibliotek. I et
interview til Dansk Blindebibli-
otek, 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 rådgiv-
ning, 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

aviser, brochurer og bøger.
Kommunikationen til unge ord-
blinde må finde andre veje
f.eks. gennem radio, tv og tele-
fon.

Kent Christiansen opfordrer
derfor de unge til at melde sig
til unggruppen i ordblindefore-
ningen. 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
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www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk

OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB 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 stave-
vanskeligheder – så er vi 
skolen, der gør noget ved det.

Vi tilbyder bl.a.
� 10. kl. med brobygning og

mulighed for meritgivende
eksamen.

� Meget idræt
� Sprog
� Håndværk
� – og meget mere
IT er naturligvis en integreret
del af undervisningen. 

Efterskole
Markdannersvej 3 • Store Andst • 6600 Vejen

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

www.storeandstefterskole.dk

Unggruppen



Om lektiehjælp

I Norge har vi haft glæde af
Otte Sørensens gode råd til
forældre. Han vejleder om,
hvordan børn bør opleve lektie-
situationen i hjemmet. Vi sætter
stor pris på den indsats, han
gør, når han hjælper børn med
det lange og slidsomme arbejde
i hjemmet. Dette hjemmearbej-
de foregår ofte under meget lidt
hygge.

Dysleksiforbundet i Norge
har også forsøgt at lave kurser
for forældre om skolen og lekti-
esituationen. Vi har formidlet
kundskaber om, hvordan hjem-
mearbejdet bør foregår, når det
drejer sig om lektier. Vi har
fastholdt, at det først og frem-
mest gælder om, at barnet for-
tæller og viser det frem, det har
arbejdet med i skolen. Hvis bar-
net 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 sko-
le næste dag og siger til lære-
ren. »Kan jeg få flere lektier
for«. Barnet er nu kommet ind i
god cirkel og en positiv udvik-
ling.

Der påhviler skolen et stort
ansvar for at gøre lektiehjælp til
en positiv oplevelse. Otto
Sørensens nyttige synspunkter i
hans læserbrev i Ordblindebla-
det nr. 3/07, er en god påmin-
delse. Han fremhæver, at hjem-
met må kende til de overordne-
de 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 vejled-
ning i det enkelte fag, så er
chancen for, at elever med van-
skeligheder ønsker at lave flere
lektier, meget større.

Håkon Askeland
Logoped, Bergen
Oversat af EKR
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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

Hilsen fra
»Ordblindemuseet«

»Ordblindemuseet« findes
på Dansk Skolemuseum i
København. Det består af
materialer fra ordblindeun-
dervisningens begyndelse i
Danmark, samt faglitteratur
og personlige beretninger
fra ordblinde og deres lære-
re 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 ordblind-
hed. 

I 1999 arrangerede vi i
samarbejde med Ordblin-
de/Dysleksiforeningen i
Danmark, Ordblindeinsti-
tuttet samt Hovedstadens
Ordblindeskole den første
særudstilling om ordblind-
hed her på Dansk Skolem-
useum. Samlingen er for
tiden anbragt i et magasin. 

Vi er fortsat interesserede
i at modtage materialer og
beretninger om ordblind-
hed, talblindhed og node-
blindhed.

Kontakt:
Dansk Skolemuseum,
Rådhusstræde 6,
1466 København K. 
Tlf. 33 15 58 10. 
www.skolemuseum.dk

Jørgen Petersen

Om lektiehjælp



Nyt fra kredsene

Nordjylland
På sidste bestyrelsesmøde ved-
tog vi, at vores forening nu hed-
der Ordblindeforeningen/
Dysleksiforeningen i Nordjyl-
land. Den 25. oktober afholdt vi
i samarbejde med VUC Nord-
jylland et møde med Susanne
Dalum på VUC Aalborg,
Vesterbro 14, Aalborg.

Nordsjælland
Vi har, som det fremgår af Ord-
blindebladet, haft nogle vellyk-
kede 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-hjælpe-
programmer og giver sammen
med andre bestyrelsesmedlem-
mer 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 tale-
gengivelsesprogrammet
»Dictus« blive gennemgået.
Samme aften vil en kinesiolog
fortælle om afslapning under
indlæring. Sidst i februar er der
foredrag om bl.a. CD-ord5 sam-
men med afholdelse af general-
forsamlingen. Nærmere oplys-
ninger kan fås på tlf.:
46 49 75 81. 

Vestjylland
Ordblindeforeningen Vestjyl-
land afholdt sammen med Pro-
log Development Center præ-
sentationsaften 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 efter-
skoler samt specialundervisning
i folkeskolen. Den anden café-
aften var der fokus på it-hjælpe-
midler. To voksne med dysleksi,
fortalte om deres erfaringer
med it og viljen til at ville. 
Den sidste caféaften i år afhold-
tes den 8. november 2007, lige-
ledes i Kulturhuset, Holstebro,
kl. 19.00. Her vil en fra ung-
gruppen komme og fortælle om
glæder og sorger på en uddan-
nelsesvej. 

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. Sil-
keborg Kommune lokal afde-
ling, tlf.: 86 85 43 25. Østjyl-
lands Kredsens hjemmeside:
www.ordblind.com. 

Med hjælp fra Dansk Videns-
center for Ordblinde, har Lokal-
afdeling Silkeborg haft et orien-
terings møde for de studerende
på Silkeborg Seminariet. Mia
Finnemann Schultz havde et

fremragende indlæg om ord-
blindhed. Der var et stort frem-
møde fra de studerende samt
flere af lærerne fra Seminariet.
Mia startede med at sige, at hun
måske godt kunne være lidt fir-
kantet, med at der efter indlæg-
get ikke var nogen undskyld-
ning for at spotte de ordblinde
børn. Debatten var god, de stu-
derende var næsten ikke til at
drive ud af lokalet til den videre
undervisning (dette er ikke nor-
malt). Claus H. Jensen,
tlf.: 86 85 43 25

Vestsjælland
Vi er ved at planlægge med-
lemsarrangementer i Kalund-
borg og i Ringsted med præsen-
tation af nye hjælpemidler og
hvor en bruger fortæller om
sine erfaringer.  

Den 28. sept. deltog vi i et
»Kulturnat«-arrangement i Sla-
gelse i samarbejde med biblio-
teket. 

Vi tager stadig tilløb til at
arbejde med vejledningen af
unge ordblinde på de erhvervs-
faglige skoler. Planen er at se
på lovgivning, praksis og pro-
blemfelter. 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.
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Annoncer
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Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Damark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring


