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Ordblinde elever med matematikvanskeligheder i folke-
skolen må indstille sig på at sidde med fingeren i vejret i
mange år endnu, før de får den rette hjælp
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Formanden har ordet
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Hans-Pauli Christiansen,
formand for
Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark

Forældre til ordblinde børn oplever i stigende grad, at
deres ordblinde børn ikkemodtager den særligt tilrettelagte
specialundervisning, som de ifølge folkeskoleloven har
ret til.

Forældre ansøger om hjælp til deres barn, og den
pædagogiske psykologiske vurdering og forslag bekræfter,
at der er behov for dette, men hjælpen udebliver mere
eller mindre velbegrundet.

Klagenævnet under Undervisningsministeriet har set
på, hvordan kommunerne har behandlet sagerne. I en lang
række tilfælde har kommunerne ikke begrundet deres
afgørelse i henhold til folkeskoleloven. Kommunernes
behandling af klagerne har været behæftet med fejl og
mangler i 138 sager ifølge rapporten fra klagenævnet.

Ordblindeforeningen erfarer, at det også er tilfældet
med klager, der ikke når klagenævnet, men er rettet til
kommunalbestyrelsen. De forældre, der har overskud til at

klage til kommualbestyrelsen, modtager ofte et brev,
hvor kommunalbestyrelsen skriver, at afvisningen
er sket på et sagligt grundlag, og at den ikke kan
omstødes. På det lokale niveau på den enkelte
skole er afvisningen pakket ind som saglig, men
dækker over manglende bevilling til ordblinde-
undervisning. Det foregår i et lukket kredsløb.

Det er ikke rimeligt, at forældres klage ikke
vurderes af en uvildig instans. Kommunalbestyrelsen

er ikke uvildig. Kommunalbestyrelsen har bevilget midler
til drift af skolerne, og den er arbejdsgiver for skole-
forvaltningen og skolelederne.

Der må på det kommunale niveau oprettes en uvildig
klageinstans, som tager sig af lokale klager.

Klagenævnet skal have samme mandat som
klagenævnet for den vidtgående specialundervisning.

Det skal være de saglige hensyn, der er afgørende.
De faglige indstillinger skal følges, så ordblinde børn kan
modtage den specialundervisning, som de har ret til.

Ordblindeforeningen arbejder for, at flertallet i
Folketinget kan bakke op om uvildige klagenævn i
kommunerne.



Den manglende specialundervisning

I de seneste år er der flere og
flere elever, der ikke modtager
specialundervisning, selv om
Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning har visiteret dem til
specialundervisning. Et stadig
stigende antal forældre må selv
støtte og undervise deres børn.
Ordblindeforeningen modtager
mange henvendelser af denne
type: »Mit barn kan ikke læse
og skrive og barnet får ingen
specialundervisning. Hvad skal
jeg gøre for at få hjælp?«

Hvordan kan det nu gå til?
Folkeskolelovens paragraf 3,
stykke 2 er ellers klar nok. »Til
børn, hvis udvikling kræver en
særlig hensyntagen eller støtte,
gives der specialundervisning
og anden specialpædagogisk
bistand...«. Børn har altså med
loven i hånd et retskrav på spe-
cialundervisning, hvis deres
udvikling kræver det.

Alligevel er der mange foræl-
dre, der føler, at deres krav bli-
ver overhørt. Problemet er, at
nogle kommuner prioriterer
anderledes. De forsøger at be-
grænse udgifterne til special-
undervisning gennem forskel-
lige styringsmodeller.

Derfor har socialdemokrater-
nes uddannelsesordfører, Chri-
stine Antorini, spurgt Bertel
Haarder, om det er i overens-
stemmelse med gældende reg-

ler, at nægte elever med særlige
behov specialundervisning. Det
mener Bertel Haarder ikke, det
er. Men han vil ikke gøre noget
ved problemet, da det er kom-
munalbestyrelsen, der træffer
beslutning om bevillingerne til
kommunens skolevæsen. Det er
kommunen, der bestemmer over
de økonomiske rammer for de
enkelte skoler.

Både lærere og forældre er
frustrerede over denne udvik-
ling, men lærerne kan ikke gøre
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Den manglende
specialundervisning

andet end henvise forældrene til
det særlige klagenævn. Da
ministeren ikke vil foretage sig
noget i denne anledning, må
befolkningen gå til de lokale
politikere. De skal presses og
udspørges om problemet med
den manglende specialundervis-
ning. Til næste år er der kom-
munevalg. I de kommuner, der
nedprioriterer specialundervis-
ningen, burde der lyde et rama-
skrig. Kilde: Folkeskolen

EKR

Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark holder

Årsmøde lørdag den 16. maj 2009 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 landsforenin-

gen for næste regnskabsår
7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være ind-
sendt til sekretariatet seneste 20 dage før årsmødet.

Sted meddeles i næste nummer af Ordblindebladet



Folkeskolen overser ordblinde i matematik

Emma Dalsgaard Madsen har
matematik i sjette klasse i fol-
keskolen.

Læreren gennemgår nogle
minusstykker på tavlen. Mens
de øvrige elever flittigt deltager
i undervisningen, sidder Emma
og kigger forgæves på tallene
og symbolerne på tavlen.

Efter gennemgangen på tav-
len kommer læreren ned til
Emma. Han prøver at forklare
hende det igen, men da Emma
ikke forstår, giver læreren op.
Læreren giver hende i stedet
nogle plusstykker. Mens Emma
løser disse, fortsætter de andre
elever undervisningen. Emma
er ordblind, og det kan også
give problemer i matematik.

Emmas eksempel er ikke
enkeltstående. Tal fra Dansk
Videnscenter for Ordblindhed

anslår, at 60 procent af alle ord-
blinde har problemer med mate-
matikken. Det svarer til
omkring 231.000 danskere.
Årsagen til de ordblindes pro-
blemer i matematik er blandt
andet, at de har svært ved at
skelne symbolerne og tallene
fra hinanden.

Folkeskolen mangler imidler-
tid kompetente personer til at
hjælpe de ordblinde. Matema-
tiklærerne er ikke godt nok
uddannet til at håndtere de ord-
blindes problemer, og der er
ikke specialuddannede pædago-
ger til at afdække matematik-
vanskelighederne.

Mangel på hjælp til de
ordblinde i folkeskolen
Bladet har foretaget en rund-
spørge på Farsø Efterskole, som
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Ordblinde kan have andre problemer end
læsevanskeligheder. 60 procent af de ordblinde

har således problemer med matematik.
Folkeskolen mangler imidlertid kompetente
personer til at hjælpe de ordblinde med

matematikvanskeligheder

Af Anders Lysholm

Derfor har 60 procent
af ordblinde
matematik-
vanskeligheder:
� Ordblinde elever har brug
for billeder og illustrationer,
der relaterer til konkrete
hverdagsting. Fra fjerde
klasse indeholder
matematikbøgerne meget
tekst og kun få billeder
(Pernille Pind)

� Ordblinde tænker
langsommere end andre
elever. Derfor kan de have
svært ved at deltage aktivt i
matematikundervisningen
(Olav Lunde)

� Ordblinde har en svag
korttidshukommelse. Derfor
har de svært ved at huske
længere instruktioner
(Bjørn Adler)

� Ordblinde kan have
såkaldte automatiserings-
vanskeligheder. Det betyder,
at selv små gangestykker
ikke automatisk opfattes af
den ordblinde elev. De må
for eksempel tælle på
fingrene
(Björn Adler)

� Ordblinde kan forveksle
forskellige tal og symboler.
Således kan 34 blive til 43
(Gudrun Malmer)

Folkeskolen overser

matematik
ordblinde i



Folkeskolen overser ordblinde i matematik

er en af landets 21 efterskoler
for normaltbegavede elever med
læsevanskeligheder. Rundspør-
gen viser, at mellem 46 og 69
procent af eleverne syntes, at
matematik var svært i folkesko-
len. Desuden følte mellem 30
og 52 procent, at de ikke fik
den hjælp, de havde brug for.

Resultatet fra rundspørgen
står ikke alene. En rundringning
blandt 10 af landets 21 ord-
blindeefterskoler viser, at alle
10 ordblindeefterskoler tydeligt
kan se, at det generelle mate-
matikniveau ikke er alderssva-
rende.

Nogle efterskoleforstandere
efterspørger, at der også kom-
mer mere fokus på de proble-
mer, som de ordblinde kan have
i matematik udover læsevanske-
ligheder.

Matematiklærer på Farsø
Efterskole Anette Smed tilslut-
ter sig og siger videre: »Jeg
startede min undervisning for
niende klasse på sjette klasse-
niveau.«

Anette Smed mener, at folke-
skolen prioriterer sin matema-
tikundervisning forkert. Hun
efterlyser, at folkeskolen sætter
mere fokus på matematik, der
er mere konkret. Det vil, ifølge
Anette Smed, hjælpe både
ordblinde elever såvel som de
andre elever i matematik.

Folkeskolen mangler
kompetente kræfter til at
løse problemet
Helena Højen Danielsen, der er
uddannet matematiklærer fra
Århus Seminarium i 2005, har
undervist i matematik i folke-
skolen. Hun har ikke modtaget

undervisning i, hvordan hun
skal takle en ordblind med
matematikvanskeligheder i
undervisningen. Helena Højen
Danielsen fortæller:

»I tilfælde af at jeg fandt ud
af, at der sad en ordblind med
matematikproblemer, ville jeg
være nødt til at søge hjælp hos
en specialpædagog.«

En specialpædagog kan hjæl-
pe hende med at diagnosticere
den ordblindes problemer. Dis-
se specialpædagoger går under
navnet PPR–konsulenter, hvil-
ket står for pædagogisk psyko-
logisk rådgivning.

Mangel på pædagogiske
psykologiske
matematikkonsulenter
Det er op til den enkelte kom-
mune at prioritere, hvordan de
vil målrette deres kræfter på
specialundervisningsområdet.
Der er kun ganske få kommu-

ner, som har en uddannet PPR-
matematikkonsulent tilknyttet,
der kan afdække og hjælpe ord-
blinde i matematikvanskelig-
heder.

Det finder matematiklærer på
Farsø Efterskole Anette Smed
problematisk: »Da jeg arbejde-
de i folkeskolen, havde jeg til-
kaldt en PPR-medarbejder for
at afdække matematikvanske-
lighederne hos en ordblind elev.
PPR sendte en læsekonsulent
ud, og jeg følte mig trods alt
mere kompetent end læsekon-
sulenten til at afdække den ord-
blindes matematikvanskelig-
heder,« fortæller Anette Smed,
som også har skrevet en modul-
opgave om ordblindes matema-
tikvanskeligheder.

Erkender problemet, men
ingen tager ansvar
Finn Christensen, der er kontor-
chef i specialundervisningsafde-
lingen i undervisningsministeri-
et, erkender, at det er et områ-
de, som ministeriet ikke har
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Det hjælper de ordblinde elever, når
matematikken gøres visuel og konkret.
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Folkeskolen overser ordblinde i matematik

været tilstrækkelig opmærksom
på. Alligevel mener han ikke, at
undervisningsministeriet skal
lovgive om, hvilke fagpersoner,
der skal være tilknyttet de
enkelte PPR-kontorer. Det er op
til den enkelte kommune at
sammensætte personalegrup-
pen. Imidlertid er det som sagt
langt fra alle kommuner, som
har en matematikkonsulent til-
knyttet.

Jan Rahbek, der er souschef
hos PPR i Viborg, siger: »Vi har
ikke nogen matematikkonsulent
tilknyttet, og jeg kan ikke fore-
stille mig, at vi får det inden,
der kommer en bekendtgørelse
om det.«

Det faktum finder formand
for Ordblinde/Dysleksifore-
ningen, Hans-Pauli Christiansen
utilfredsstillende.

»Der bør være matematik-
konsulenter, der kan hjælpe
matematiklærerne, som sidder
med en ordblind med tydelige
vanskeligheder. Det er et for-
sømt område,« siger Hans-Pauli
Christiansen.

Lang udsigt for hjælp til
de ordblinde
Den nye læreruddannelse, som
trådte i kraft fra 2007, sætter i
bekendtgørelsen mere fokus på
matematikvanskeligheder og
nogle af de specifikke vanske-
ligheder, som ordblinde kan
have.

Ordblinde/Dysleksiforenin-

gens formand Hans-Pauli Chri-
stiansen bifalder imidlertid ikke
den nye matematiklæreruddan-
nelse. Han siger:

»Ordet ’ordblind’ optræder
ikke en eneste gang i bekendt-
gørelsen. Der står kun matema-
tikvanskeligheder, og det kan
dække over mange ting. Det er
ærgerligt, fordi den nye lærer-
uddannelse var en stor mulig-
hed for at klæde lærerne på til
at hjælpe de ordblinde med
matematikvanskeligheder.«

Jacob Holme, der er fuld-
mægtig i afdelingen for videre-
gående uddannelser ved Under-
visningsministeriet, forklarer, at
formålet med matematiklinje-
faget er, at de fremtidige lærere
skal kunne identificere proble-
mer ved eleverne. Han erken-
der, at fremtidens lærere ikke
vil være i stand til at hjælpe de
ordblinde elever, så lærerne må
søge hjælp hos faguddannede
personer.

Under alle omstændigheder
kommer de nye matematik-

lærere først ud i skoleklasserne
i 2011.

Undervisningsministeriet har
desuden sat som mål, at der i
2010 skal være en matematik-
vejleder på hver skole i landet.
Michael Wahl Andersen, der er
underviser på matematikvejle-
deruddannelsen, fortæller om
uddannelsen:

»Mange skoler er meget til-
bageholdende med at sende
deres lærere på efteruddannelse.
Nogle gange har vi ikke kunne
samle nok til at danne et hold«,
siger Michael Wahl Andersen.

»Det er et problem, at staten
kun betaler for selve matema-
tikvejlederuddannelsen. Staten
betaler ikke for de øvrige udgif-
ter, som kommunerne har ved
at sende en lærer af sted på
efteruddannelse. Derfor har
kommunerne svært ved at sende
lærerne af sted på grund af
presset økonomi,« siger infor-
mationsmedarbejder ved Dan-
marks Lærerforening Niels de
Voss.

8 Ordblinde Bladet 4·2008

Ordblinde kan have problemer med
traditionel regning.

De har svært ved at huske tabeller og
svært ved symbolerne.

FO
TO

:
A

N
D

ERS
LY

SH
O

LM



Folkeskolen overser ordblinde i matematik

Norge som forgangsland
Meget af den forskning, som
dansk efteruddannelse bygger
på, stammer fra Norge.

Forskningsresultater fra
blandt andet Elin Kristi Lie
Reikerås, som er lektor ved Sta-
vanger Universitet, bliver brugt
af danske forskere. I Norge har
forskerne været opmærksomme
på problematikken de sidste 10
til 15 år. Derfor har de mere
kendskab til det end i Danmark.

Elin Kristi Lie Reikerås, som
har skrevet en ph.d. om emnet,
siger:

»I Norge har man i den nor-

ske matematiklæreruddannelse
integreret de specifikke vanske-
ligheder, som ordblinde kan
have i matematik. Derfor vil de
lærere, som kommer ud af de
norske seminarier til sommer,
være i stand til at hjælpe de
ordblinde i matematik«.

Emma ville ønske, at hun
havde fået hjælp tidligere
Emma Dalsgaard Madsen er i
dag elev på Farsø Efterskole,
som er en efterskole for nor-
maltbegavede ordblinde.

»Matematikken bliver gen-
nemgået på tavlen, men bagef-

ter får vi noget, som vi kan se
og røre ved. Så bliver det hele
meget nemmere,« siger Emma
Dalsgaard Madsen og smiler.

Når hun tænker på tiden i fol-
keskolen, ville hun ønske, at
hun havde fået hjælp tidligere.
Dengang var der bare ikke
nogen, der var opmærksom på
de problemer, Emma havde
som ordblind i matematik. �
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– få hjælp med ViTal til læsning og stavning!

Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig, 
og på den måde få hjælp til at læse og stave. 

Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private 
medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris.

• ViTal 2.700 kroner
• ViseOrd 800 kroner
• ViTal og ViseOrd 3.200 kroner
• ViTex (scannerprogram) 2.000 kroner
• ViTal + ViseOrd + ViTex 4.700 kroner 

Alle priser er inkl. moms.

Ring og bestil 
på telefon 36 75 10 88 
(sekretariatet)



Matematikvanskeligheder der giver problemer i livet

De ordblinde elever,
som har problemer i
matematikundervisning,
mærker det ikke kun i
klasselokalet og til
eksamen. Birgitte
Lundsgaard Christensen
er et eksempel på,
hvordan problemet kan
følge med i
dagligdagen.

Af Anders Lysholm

Matematiklærer Gitte Iversen
skriver op på tavlen. 28 x 10,
skriver hun. Gitte Iversen ven-
der sig mod klassen, og enkelte
elever rækker usikkert hånden
op. Der deles et ark med gange-
stykker ud til eleverne. En af
pigerne spørger usikkert side-
kammeraten:

»9 gange 8, er det ik’ 63?«
Der er matematik på Farsø
Efterskole, som er en af landets
21 efterskoler for ordblinde.

Der har lige været afgangs-
prøve i matematik for eleverne i
niende klasse. Statistisk set vil
eleverne på ordblindeeftersko-
lerne få et gennemsnit, som er
1,2 karakterer under folkesko-
lens gennemsnit i samme prøve.
Det gør de til trods for, at de
har fået læst opgaverne op på
computer til prøven. Årsagen til
de ordblindes lavere gennem-
snit i matematik er altså ikke
kun deres læsevanskeligheder.

Birgitte Lundsgaard Christen-
sen er elev på Farsø Efterskole.

Hendes matematikvanskelighe-
der kommer ikke kun til udtryk
i klassen. Birgitte mærker tyde-
ligt konsekvensen i dagligda-
gen. »Når jeg er ude at shoppe,
skal jeg have mine veninder til
at regne ud, hvad det koster,«
fortæller Birgitte.

Skolevejleder Elmar Haahr
på ordblindeefterskolen Bork
Havn forklarer, at de ordblinde
elever kan få det svært i det
videre uddannelsessystem. »I år
har jeg sendt 25 elever på tek-
nisk skole, mens kun to er kom-
met på HF,« fortæller skolevej-
leder Elmar Haahr.

Til trods for at Birgitte
Lundsgaard Christensen ved, at
hun har svært ved matematik,
drømmer hun om en dag at
åbne sin egen skønhedsklinik.
»Det kræver, at jeg kan meget
med tal. Det er en drøm, som
ligger langt ude i fremtiden,
men jeg tror på, at det nok skal
blive til noget en dag«, fortæller
Birgitte. �
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»Jeg giver altid for mange penge. Så jeg er sikker på, at der er penge nok, og så stoler jeg bare på, at jeg får det rigtige igen,« fortæller
Birgitte Lundsgaard Christensen (th), der er ordblind med matematikvanskeligheder.

Matematikvanskeligheder der giver problemer i livet
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Det jeg laver er lige så flot, som de andres

Roskilde kommune har gennem
mange år haft et tilbud til ord-
blinde elever om at komme på
et årskursus i kommunens læse-
klassetilbud.

I skoleåret 2005 blev det
politisk vedtaget at dele af til-
buddet til ordblinde elever i
kommunen også kunne være et
It-rygsæk tilbud.

Så i dag er det muligt for
ordblinde elever at blive indstil-
let til et helårslæseklasse tilbud
eller et fem ugers kursus i bru-
gen af It-rygsæk. Tilbuddet til
helårsklasserne er til de yngste
elever på 3. og 4. klassetrin.
Som en del af deres årskursus
får de også en It-rygsæk. It-kur-
serne kan eleverne blive indstil-
let til fra 5. klasse.

Eleverne kommer på et fem
ugers kursus i at bruge de pro-
grammer, der ligger på den
bærbare computer, eleverne får
udleveret ved kursusstart.

Målet med kurserne er, at
eleverne kan bruge computerne
i den almindelige undervisning
i deres egen klasse på deres
egen skole.

I løbet af de fem uger opnår
eleverne en fortrolighed med at
bruge især CD-ord6 til støtte,

når de skal skrive. De kan også
bruge programmet til at få læst
højt. Både det de selv har skre-
vet og det de eventuelt finder på
nettet til brug for at løse en
opgave. En del af kurset er at
lære at scanne tekster ind. Når
en tekst er scannet ind, kan ele-
ven få den læst højt og herefter
for eksempel arbejde videre
med opgaver til teksten eller et
referat.

Da vi ved, at man ikke er
færdiguddannet efter de fem
uger, arbejdes der med at sikre,
at den enkelte elev også kan få
hjælp og støtte efter at kurset er
slut.

Det forsøger vi at gøre på
flere måder
Når eleverne er færdige med
fem ugers kurset kommer ele-
vens egne lærere på et eftermid-
dagskursus, hvor de får mulig-
hed for at arbejde med de sam-
me programmer, som eleven har
arbejdet med. Det skulle gerne
sikre en god overgang til den
almindelige klasseundervisning
for den enkelte elev.

Forældrene kommer også på
et kursus sammen med deres
barn. Det skulle gerne hjælpe

forældrene til at kunne hjælpe
og støtte deres barn, når barnet
for eksempel har lektier for.

På alle skolerne i kommunen
er der de sidste to år uddannet
it-ressourcelærere. Lærerne er
uddannet i at bruge program-
merne SecondGuess og CD-
ord5 og 6.

Ressourcelærerne kan både
hjælpe, støtte og rådgive elever
med It-rygsæk, kolleger og
forældre.

Som et nyt tiltag fra dette
skoleår kommer nogle af lærer-
ne fra it-kurserne ud på de
enkelte folkeskoler, der har
»Rygsæk elever«. Det er tan-
ken, at lærerne kan følge op på
de elever, der har været på kur-
sus og støtte op om de ressour-
celærere, der er på hver skole.

Dette skoleår er så det tredje
år, it-kurserne er i gang. En af
de store opgaver har været og
er stadig at sikre at computerne
altid virker. Det betyder, at der
skal afsættes ressourcer til at
vedligeholde og reparere maski-
nerne, hvis og når de ikke vir-
ker. Erfaringerne viser også, at
det er utrolig vigtigt for eleven
at hans eller hendes egne lærere
er klar til at modtage eleven
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Det jeg laver er lige så flot,
som de andres
It-rygsækken i Roskilde Kommune

Af Henriette Wissing, læsekonsulent IT og underviser
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Det jeg laver er lige så flot, som de andres

efter endt kursus. Der skal sta-
digvæk opmuntres og støttes op
om eleven i brugen af it som
kompenserende værktøj.

Vi kan allerede nu se, at it
hjælper mange af eleverne godt
på vej. Elever, med en drøm om
en uddannelse, der kræver
læse– og skrivefærdigheder, kan
komme videre med deres drøm.
Elever, som har været ved at
opgive at gå i skole fordi deres
læse/ skrivevanskelighed har
fyldt det hele, har fået modet og
selvværdet igen.

Meget sigende for de fleste
tilbagemeldinger eleverne kom-
mer med, når vi evaluerer deres

fem ugers kursus, er de positive
udsagn:

Jeg kan selv nu
Det jeg laver er lige så flot
og godt, som de andres
Jeg skal ikke hele tiden
spørge om hjælp
Jeg kan selv klare mine
lektier
Nu kan maskinen jo læse
noget op for mig og
scannerpennen læser nogle
af de svære ord
Nu kan jeg finde løsninger
og svar på nettet, for jeg
får hjælp til at søge og
læse op

Ovenstående elevudsagn fortæl-
ler os, at it som kompenserende
redskab kan være med til at
styrke dyslektikerens selvværd i
så stor grad, at de ikke føler sig
anderledes.

Læsekonsulenterne Jytte Nau-
mann og Henriette Wissing i
Roskilde Kommune følger
området tæt og arbejder hele
tiden sammen med lærerne på
it-kurserne for at udvikle og
optimere it-kurserne. �
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Henriette Wissing, læsekonsulent
IT og underviser på It-rygsækhold
i Roskilde Kommune.

Jytte Naumann, læsekonsulent i
Roskilde Kommune

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
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Det jeg laver er lige så flot, som de andres
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Martin er meget glad
for sit nye
hjælpeværktøj. Det
giver ham mulighed for
at skrive meget længere
tekster end tidligere.

Henriette og Jakob arbejder med en stil,
der skal afleveres på Jakobs hjemskole.
Jakob ser frem til at bruge computeren på
egen skole efter endt kursus.

En af lærerne ved it-kurserne,
Lene, arbejder koncentreret

sammen med Jakob ved
computeren



Vores ordblinde dreng er fejlplaceret

– Hvorfor kan vi ikke få vores
dreng i ordblindeskole i Balle-
rup, når han er ordblind? Det
spørger Søren Holmberg og
Mette Andersen om. De er
forældre til 13-årige Mads, der
er ordblind. Det siger eksperter
i hvert fald. Men i Egedals
skolevæsen hedder det sig, at
han har »Generelle indlærings-
vanskeligheder«.

Det sker efter en test, lavet i
5. klasse af en skolepsykolog,
der nu er fratrådt. I december
2001 begyndte Mads på Ham-
pelandskolen. Forældrene gjor-
de skolen opmærksom på, at
Mads’ far er ordblind.

– I 2. klasse kunne vi fastslå,
at der var noget galt, for Mads
kunne ikke se forskel på for
eksempel L og N, fortæller
Mette Andersen og Søren
Holmberg.

– Så fik han specialundervis-
ning, men det gav ikke så
meget, siger forældrene, der i 2.
og 3. klasse selv betalte for, at
Mads kunne få privatundervis-

ning. Det har kostet dem 40.000
kroner indtil nu.

– Men det var sådan, at han
lærte alfabetet, siger de.

Ved at opgive
De kommende skoleår gik
dårligt, fordi klassen skiftede
lærer.

– I 4. klasse fik de ny dansk-
lærer, der ofte var syg. Der kom
også en ny dreng i klassen, som
havde støttelærer på. Og når der
ikke var vikar, satte de bare
støttelæreren til at undervise,
fortæller forældreparret. I 5.
klasse kom der igen ny klasse-
lærer.

Læreren satte tempo på. Nu
skulle eleverne indhente det, de
ikke havde nået i 4. klasse.

– De fik mange lektier for, og
Mads var ved at opgive det
hele. Vi pressede på for at få
ham i en læseklasse, men de
sagde, at han havde generelle
indlæringsvanskeligheder. Det
stod der i en rapport, lavet af en
skolepsykolog. Vi kunne ikke

forstå den, for den passede slet
ikke på Mads.

– Vi giver ikke meget for den
test, for Mads var nedbrudt i
den periode.

– I december 2006 kom han i
en fællesklasse på en anden
skole, Toftehøjskolen. Men det
kom vi til at fortryde. De andre
børn var dampbørn, og han føl-
te ikke noget fællesskab med
dem, bortset fra en enkelt. På
samme tidspunkt fik Mads til-
budt en såkaldt It-rygsæk. Han
kom på kursus i den og opleve-
de således at få succesoplevel-
ser. Forældrene betalte det selv.

Holdt helt op i skolen
Men han kom ind i en dårlig
periode igen.

– I november 2007 begyndte
han at trække sig fra kammera-
terne og ville ikke gå i klubben.
Han gik bare hjem fra skole og
sov. Han spiste heller ikke sin
mad i skole, siger forældrene. I
december 2007 var familien til
skolehjemsamtale.
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Vores ordblinde dreng er
fejlplaceret

– Egedal har ignoreret vores ønsker, siger forældrepar til ordblind dreng.
Eksperter siger, at han er ordblind, men i Egedal hedder det, at han har

»generelle indlæringsvanskeligheder«

Af Stig Tolderlund



Vores ordblinde dreng er fejlplaceret

– Talepædagogen fremlagde
resultatet af en læsetest og sag-
de, at Mads fremstod som en
dreng med en intelligens som
en 8-9 årig. Det sagde han,
mens Mads hørte på det. Vi
sagde, at det ikke passede, for
han interesserer sig for at se tv-
avisen, tekst-tv og kan sætte
ting sammen, rode med knaller-
ter, elektronik og andet, fortæl-
ler Mette Andersen og Søren
Holmberg. I januar 2008 blev
der afholdt et nyt møde. Krisen
var nu blevet så stor, at Mads
slet ikke gik i skole længere.
Skolepsykologen foreslog en
såkaldt Wisc 3 test, men vi sag-
de, at vi kun ville gå med til
det, hvis jeg var med, siger
Mette Andersen.

– Mads havde været igennem
så mange tests. Det endte med,
at vi lod cand.psych. Laila
Boye fra Hovedstadens Ord-
blindeskole lave den. Hun kon-
kluderede blandt andet, at Mads
ikke hører hjemme i en klasse
for elever med generelle ind-
læringsvanskeligheder, og at
han klarede de fleste af opga-
verne, indenfor hvad der er nor-
malt for alderen.

Mette og Søren stillede nu
krav, om at Mads kom på ord-
blindeskolen i Ballerup. Dette
ville Egedal kommune ikke
høre tale om. Det endte med, at
han kom i en læseklasse på
Boesagerskolen i Ledøje-
Smørum. Der er fem elever i
klassen, men kun en af dem er
lige så stærkt ordblind som
Mads.

– De andre er fra Ledøje-
Smørum, så Mads har ikke et
rigtigt forhold til dem. På Ord-

blindeskolen ville alle være fra
forskellige områder, siger Søren
og Mette.

Nej fra Klagenævn
Den seneste udvikling i sagen
er, at forældrene har klaget til
Klagenævnet for Vidtgående
Specialundervisning. Nævnet
svarede i juni, og de ikke giver
forældrene medhold.

»Klagenævnet finder, at en
placering i læseklassen på Boes-
agerskolen kan imødekomme
Mads’ behov for en særlig til-
rettelagt undervisning« skriver
nævnet blandt andet. Nævnet
har ikke kompetence til at tage

stilling til, om forældrene i med-
før af reglerne om frit skolevalg
kan vælge en anden skole.
Forældrene agter at kæmpe
videre.

– Ordblindeforeningens for-
mand Hans-Pauli Christiansen
har af undervisningsminister
Bertel Haarder fået at vide, at
man fra 27. juni har frit skole-
valg, hvis den valgte skole kan
tilbyde det, man har behov for,
og har en plads.

– Vi vil så selv skulle betale
transporten, men det er vi også
klar til, siger Søren Holmberg
og Mette Andersen.
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Vores ordblinde dreng er fejlplaceret

Mads er en normalt begavet dreng, men er stærkt ordblind. Det er
den samstemmende vurdering fra tre eksperter, som alle har testet
Mads. Cand. psych. Laila Boye fra Hovedstadens Ordblindeskole siger:

– Jeg har testet Mads grundigt. Hos PPR i Egedal siger de, at han
er dårligt begavet. Jeg mener, at det er forkert. Jeg tog blandt andet
ikke-sproglige evneprøver af ham, og han klarede dem fint begge to.
Det tyder på normal begavelse.

– Men Egedal kommune ville ikke godtage mine resultater. Vi
aftalte på et møde, at jeg skulle tage samme prøve på ham som en
tidligere psykolog i Egedal har gjort. Men kommunen sendte lidt sene-
re en mail til forældrene om, at de ikke ville godtage mit resultat, for-
di i min prøve »måtte han jo ikke dumpe«. Det er grotesk. Også at
Egedal kalder mig en »privat« psykolog.

– Jeg tog sprogprøver og handleprøver på ham. I den sproglige
del vil en ordblind altid klare sig dårligere, end han/hun har intellek-
tuelt potentiale til, men Mads klarede det indenfor normalen.

– Jeg kender ikke det tilbud, Mads nu er i, men det lyder som om,
at han profiterer mere af det end de tidligere. Men det ville måske
være det klogeste at få ham udenfor kommunegrænsen for at få ro
om sagen.

Føler sig ikke forstået
Den universitetsuddannede læse-skrive ekspert Liselotte Kulpa fra Nyt
Mod siger:

– En ordblindeskole vil klart være det bedste. Mads er meget ord-
blind og føler sig ikke forstået. Han har ikke fået det tilbud, der pas-
sede til ham. Da han samtidig er en følsom dreng, har de daglige
nederlag og følelsen af at blive misforstået taget hårdt på ham. Lise-
lotte Kulpa har 15 års erfaring med at teste og undervise ordblinde.
Hun er audiologopædagog.

Fejldiagnosticeret
Børnerådgiver for Ordblindeforeningen, Hans Henrik Roholm, mener
at Mads er fejldiagnosticeret.

– Han er en velbegavet dreng, men stærkt ordblind. Hans problem
er, at kommunen karakteriserer ham som en med »generelle ind-
lærings vanskeligheder«, nærmest dum. Når han så kommer til test,
har han ikke en chance.

– Kommunen er meget stædig med hensyn til at komme forældre-
ne i møde. Egedal er meget lidt samarbejdsvillige.

– Jeg dækker hele Danmark, og Egedal er en af de værste kom-
muner, jeg har været udsat for, med hensyn til at samarbejde med
forældre, siger Hans Henrik Roholm, der er tidligere skolelærer og
videreuddannet i pædagogik. Han er også selv ordblind og har været
skoleinspektør på en specialskole.

– Tilbuddet på Boesagerskolen er passende for en dreng med Mads’
læsevanskeligheder. Det siger Skolecenterchef Egon Agerlin, Egedal
kommune, Han henviser til den afgørelse, der i juni i år blev truffet af
Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning, som Mads’ forældre
havde klaget til.

– Jeg vil ikke udtale mig i personsager, men kan sige, at sagen er
afgjort i klagenævnet, og vi fik ret i, at vi lige nu underviser Mads i et
godt tilbud. Vi retter os efter klagenævnets afgørelse. Havde de sagt
noget andet, havde vi måttet handle derefter.

– Men forældrene vil gerne have ham på ordblindeskolen.
Er der ikke frit skolevalg?

– Jo, medmindre at kommunen kan give et tilsvarende tilbud.
Til en langt billigere pris.

– Kan man sidde tre ekspert-udsagn overhørig?
– Jeg mener ikke, at vi har siddet dem overhørig. Men generelt er

det sådan, at hvis forældre er utilfredse med tilbudet til børnene, hen-
vender de sig til PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – og for-
søger at få en dialog i gang. Andre går til eksperter, og deres udsagn
læser vi selvfølgelig, men det er vores PPR, der vurderer og afgør
sagen. Det kan vi gøre ligeså godt som privatpraktiserende.

– Hvis forældrene stadig ikke er tilfredse, kan de gå til Klagenæv-
net for Vidtgående specialundervisning. De får så alle sagsakter til-
sendt og tager en afgørelse. Den kan ikke ankes. Så hvis de havde
givet forældrene ret, havde vi måttet rette os efter det. Der har også
været sager i nævnet, der faldt ud til forældrenes fordel.

– På Boesagerskolen er der et godt tilbud for børn med store van-
skeligheder. Børnene og forældrene er tilfredse med det.

Behov ikke statisk
Psykolog Anne-Grethe Boysen, Egedal kommune, har også tavsheds-
pligt i enkeltsager, men siger dog generelt:

– En testning af et barn siger ikke i sig selv noget om barnet.
Det er en del af en undersøgelse, der omfatter barnets trivsel gene-
relt/socialt med forældreoplevelser, lærerobservationer og andet.

– En vurdering af et barn er heller ikke statisk. Nogle år efter en
vurdering kan situationen omkring barnet have ændret sig. Eksempel-
vis hvad angår læsevanskeligheder, hvor en del børn modtager
specialundervisning i for eksempel 3. klasse, men kan læse året efter.

– En given vurdering peger ikke i sig selv på kun en bestemt
løsning. Hvad angår forsinket udvikling generelt går disse børn i nor-
malklasserne, hvis de trives, men tilbydes plads i specialklasse, hvis de
ikke trives.

– Normalt vægtes forældreønsker meget højt, da det ikke er godt
for et barn dagligt at mærke forældres utilfredshed med skoletilbudet.
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Eksperter:
Mads er begavet, men ordblind

Kommunen:
Vores tilbud er godt nok

Tre eksperter siger, at Mads ikke har fået det rigtige
tilbud. En ordblindeskole er det rigtige, mener de

Af Stig Tolderlund

Skolecenterchef Egon Agerlin: – Vi har Klagenævnets
ord for, at det tilbud, vi nu giver Mads, er passende
for hans handicap

Af Stig Tolderlund



Ungecafé

Som et forsøg holdt vi en café-
eftermiddag for unge ordblinde
på Café Vivaldi i Holbæk lør-
dag den 20. september. Vi hav-
de gjort en del ud af at fortælle
om arrangementet i den lokale
avis, ved opslag på uddannel-
sessteder, biblioteker og tele-
fonkontakter.

Idéen til arrangementet kom-
mer fra foreningens ungegrup-
pe. Programmet bød på vel-
komst af Susanne Dalum, (for-
mand i Vestsjælland og koordi-
nator i ungegruppen) og deref-
ter oplæg af en ung ordblind
om erfaringer med skole og
arbejde Michael Pedersen,
Nordjylland (medlem af Lands-
bestyrelsen og medlem af unge-
gruppen). Til sidst en mere
uformel cafésnak.

Godt en halv snes mødte op,
blandt andet to forældrepar med
deres unge. Oplægget gav et
godt afsæt til cafésnakken
omkring bordene bagefter, hvor
alle var med. Susanne fik blandt
andet lavet et par aftaler om
møder med vejledning.

Vi fik afprøvet »Ungecafé-
konceptet« – formålet er at ska-
be kontakter med unge ordblin-
de i et uformelt cafémiljø og at
give dem mulighed for at møde
ligestillede, som fortæller om
deres erfaringer. Og vi kan for-
tælle om hvad foreningen kan
tilbyde. Vi håber at vi på den
måde kan sætte gang i nogle
lokale netværker, som kender til
Ordblindeforeningen.

Et vellykket arrangement
som fungerede efter hensigten –

selvom det ikke havde gjort
noget, hvis der var kommet lidt
flere. Caféen er ret stor, men vi
sad tæt og baggrundsmusikken
og lydene fra cafélivet gav en
god baggrund og atmosfære,
hvor vi kom en del tættere på
hinanden end ved vore alminde-
lige møder.

Vi laver snart et tilsvarende
arrangement i den sydlige del af
Vestsjælland. Hvis andre kredse
er interesserede i at prøve noget
tilsvarende: kontakt evt. Susan-
ne eller Erling.

Erling Thor Olsen
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Ungecafé
Michael Pedersen, medlem af Ordblindeforeningens ungegruppe, holdt et oplæg om en ung ordblinds erfaringer med skole og arbejde.
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Pr. 1. august er der sket en del
ændringer af 10. klasserne. Der
optages nu kun unge, som end-
nu ikke er klar til at vælge en
uddannelse, og som har brug
for at få flere faglige færdig-
heder.

For at give eleverne bedre
mulighed for at kunne vælge
uddannelse, får de mulighed for
at afprøve forskellige ungdoms-
uddannelser i større omfang end
tidligere gennem brobygnings-
og praktikforløb.

Af særlig interesse for os er,
at der skal tilbydes »yderligere
målrettet læseundervisning til
elever med læsevanskelighe-
der«. Det bliver interessant at
følge med i, hvad det kommer
til at betyde.

Samtidig styrkes kravene til
elevernes uddannelsesplaner og
til vejledningsindsatsen, som

sætter ind allerede på 6.-9. klas-
setrin. Målet er at planen i høje-
re grad end nu skal danne
grundlag for tilrettelæggelsen af
undervisningen, sådan så den
enkelte elevs behov imødekom-
mes.

Det skal også fremgå, hvad
eleven ønsker at opnå med
undervisningsforløbet i 10.
klasse.

Ændringerne medfører et
øget samarbejde mellem Ung-
dommens Uddannelsesvejled-
ning (UU) og skolen, og at UU
kommer til at spille en større
rolle.

Det ses bl.a. i bestemmelsen
om, at hvis UU og skolen vur-
derer, at en elev har øget risiko
for ikke at kunne påbegynde
eller gennemføre en ungdoms-
uddannelse, så skal der tilbydes
særlige vejlednings- og under-

visningsforløb, som kan sættes i
gang allerede fra 6. klasse.

Det er her vigtigt at lægge
mærke til, at det er UU der
tager initiativ til planlægningen
af sådan en indsats. Det vil sige
at der fra nu af, er en ny med-
spiller på banen, for eksempel i
forbindelse med planlægning af
tilbuddene til ordblinde elever.

Set sammen med den
»oprustning« af indsatsen på
læseområdet, som tilsyneladen-
de sker for tiden i mange kom-
muner, er grund til at ønske vel-
kommen til de nye tiltag. Vi vil
– med spænding – prøve at føl-
ge med i, hvad der sker.

Peter Bislev og
Erling Thor Olsen

2 nye love
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2 ny love, begge med betydning for mange børn og unge med
læsevanskeligheder:

Ændring af 10. klasserne, bl.a.
med styrket læseundervisning
– ændring af folkeskoleloven (L172)

Målrettet vejledning af unge
som har svært ved at vælge
uddannelse
– ændring af lov om vejledning (L 112)



Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse
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Erhvervsuddannelsescenter
Selandia Slagelse.
Levnedsmiddellinjen

Ordblindebladet marts 2008

Det er mange gange dokumen-
teret, at problemer med at læse
og skrive spiller en afgørende
rolle for, hvilken uddannelse de
unge vælger og for deres mulig-
heder for at gennemføre den.

I denne forbindelse er det
vigtige spørgsmål for os, hvor-
dan virkningerne af ordblindhed
og af mere generelle læse-/
skrivevanskeligheder kan mind-
skes på erhvervsuddannelserne.

Besøget viste at centeret ikke
er klædt på til at klare opgaven
– der mangler både faglig viden
og resurser. Men vi fik også et
klart indtryk af, at der er tale
om opgaver, som skulle være
løst langt tidligere, for eksem-
pel sådan at de læsesvage elever
er forberedte på de udfordringer

de vil møde på uddannelsen og
at de for eksempel er fortrolige
med brug af hjælpemidler, inden
de begynder på uddannelsen.

Vi mener
at der er brug for
Bedre vejledning: – som letter
overgangen fra skolen til
uddannelsen
Udvidet samarbejde: – mellem
skole, UU og uddannelsesinsti-
tution
Øget faglig viden: – om ord-
blindhed og læse-/skrivevanske-
ligheder – på alle niveauer.

På Selandia er man opmærk-

Unges vej fra skole til
erhvervsuddannelse
I de 3 sidste numre af Ordblindebladet har vi
skrevet artikler om »Unges vej fra skole til

erhvervsuddannelse«.
Artiklerne er skrevet på baggrund af besøg på
en erhvervsuddannelse, en UU-vejledning

og et 10. klasse center.
I det følgende har vi samlet nogle af vore

overvejelser og konklusioner

Nogle citater fra
samtalerne:
� der er alt for store
forskelle på skolernes
tilbud til ordblinde

� mange skoler løber fra
deres ansvar

� der mangler eksperter
i folkeskolen

� dårlig undervisning
skaber emotionelle og
sociale vanskeligheder

� det er som regel
meget enkelt at finde
ud af, om et barn er
ordblind

� der findes mange
gode forslag til
hvordan man kan
undervise ordblinde
børn

� der er cirka to
ordblinde børn i alle
skoleklasser

� ordblinde har samme
ret til uddannelse som
alle andre

� erhvervsuddannelserne
burde nægte at
reparere på folke-
skolens undladelser

���



Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse

som på behovet for udvikling
inden for alle tre områder.

10. klasse,
Centeret i Holbæk

Ordblindebladet juni 2008

10. klasse Centeret i Holbæk er
en spændende nyskabelse, som
er tænkt og opbygget, så man
på mange måder imødekommer
de nye krav til 10. klasserne.

Men tilbuddet til elever med
læsevanskeligheder er efter vor
mening ikke godt nok bl.a. for-
di:
– der er ikke er ansat lærere
med de nødvendige kvalifikati-
oner

– læseundervisningen tilsyne-
ladende kun kommer i gang på
elevens initiativ
– undervisningen tilrettelægges
uden klar sammenhæng med
den afgivende skoles viden om
den enkelte elevs vanskelighe-
der med mere.

Der skal altså en hel del mere

til, før man er i stand til at op-
fylde de nye krav om »yderlige-
re målrettet læseundervisning«,
som en lovændring pålægger
kommunerne fra august 2008.

Det har ikke været muligt for
os at få oplyst, om kommunen
overvejer at tage nogle særlige
initiativer i forbindelse med
lovændringen. Vi håber, at de
skærpede krav til 10. klasse
åbner for forståelsen af, at tiden
nu er inde til, at der fastlægges
en sammenhængende politik
for, hvordan undervisningen af
elever med læse-/skrivevanske-
ligheder tilrettelægges i Holbæk
Kommune.

Der skal være sikkerhed for
at de ordblinde børn findes tid-
ligt og at man sætter ind med
en målrettet indsats. Prisen for
ikke at gøre det er, at eleverne
ikke udvikler deres potentialer
og dermed forringer deres
livsmuligheder.

Ungdommens
Uddannelsesvejledning,
Roskilde

Næste nr. af Ordblindebladet

Vejledningsreformen (fra 2004)
giver mulighed for en langt
bedre vejledning af unge end
tidligere. Men det er indtil nu
ikke lykkedes at indfri et af
hovedmålene, nemlig at »gøre
en særlig indsat overfor unge
med særlige behov for vejled-
ning«.

Der er flere grunde til at dette
mål endnu ikke er nået, heller
ikke for læsesvage:

Vejlederne har – ifølge en
evalueringsrapport – haft svært
ved at definere opgaven.

Samarbejdet mellem de tre
parter – grundskole, erhvervs-
skole og UU – har ikke været
godt nok og der mangler en
grundlæggende, fælles forståel-
se af læsehandicaps og betyd-
ningen af en læsefaglig indsats.

Der har været usikkerhed
om målgruppen, som er »unge
med særlige behov for vejled-
ning« – vi har set den forvek-
slet med »unge med særlige
behov«, som jo er en anden
gruppe.

Samtalen med UU’erne i Ros-
kilde gav et billede af hvad der
kan ske, når grundskolen ikke
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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
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Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse

løser opgaven: de unge mister
motivationen, forældrene ligeså
og testning og vejledning i brug
af hjælpemidler overlades
måske alene til erhvervsskolen.

UU-systemet er nyt, men det
virker dynamisk og der er god
grund til at tro, at de nye krav,
som loven stiller, vil forbedre de
læsehandicappedes muligheder.

Kvaliteten af vejledningen af
unge læsehandicappede er i høj
grad afhængig af den indsats,
der gøres i grundskolen, hvor
der efter vor mening er urime-
ligt store forskelle på, hvordan
man griber opgaven an.

Peter Bislev
og Erling Thor Olsen
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HUSK
at melde

adresseændring til os
på telefon

36 75 10 88
eller på e-mail:

kontor@ordblind.org
Så flytter
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Nordea 0650-5553005489

Tom West, Sølunden 4, 3700 Rønne
tlf. 56 95 00 07 e-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

Mangler du en gaveidé



Åbenhed og udvikling af ordblindes potentiale

Intro
Projektet har været i gang i
snart to år og alle aktiviteter har
sigtet mod at skabe åbenhed og
fokus om ordblindhed på
arbejdspladserne. Vi har blandt
andet haft kontakt til over 300
virksomheder og afholdt en
lang række informationsmøder
på virksomhederne.

Et hovedformål har været at
oplyse virksomheder, og dig
som ordblind, om de mange
muligheder, der findes til ord-
blinde, som kan kompensere for
læse- og skrivevanskeligheder.
Manglende kendskab er for-
mentlig årsag til, at disse ord-
ninger ikke benyttes i særlig høj
grad. Endvidere tyder det på, at
virksomhederne oplever, at det
er svært at få ordblinde medar-
bejdere til at deltage i undervis-
ning, måske på grund af dårlige
oplevelser i deres skoleforløb.

Der har gennem de seneste år
været stigende krav til medar-
bejderes læse- og skrivefærdig-

heder, grundet større fokus på
dokumentation, afrapportering,
udfyldelse af arbejdssedler med
videre. Denne udvikling giver
øget vanskeligheder for ordblin-
de medarbejdere.

Samfundet har gennemgået
en periode med gang i beskæfti-
gelsen og fyldte ordrebøger på
virksomhederne. Tendensen er
nu, at nyeste tal viser, at ledig-
heden i Danmark for første
gang i lang tid ikke falder.
På denne baggrund har vi en
begrundet frygt for at ordblinde
medarbejdere kan være i
farezonen, når medarbejdere
fremover afskediges. Vi giver
derfor bud på, hvad du selv kan
gøre som ordblind medarbejder
for at fastholde en plads på
arbejdsmarkedet.

Åbenhed er vejen frem
Der findes ordblinde medarbej-
dere på mange arbejdspladser
og ofte er kollegaerne ikke klar
over det.

Det kan hænge sammen med,
at ordblindhed er tabuiseret og
et skjult handicap. Samtidig har
vi erfaret, at medarbejdere, der
er ordblinde, ofte holder det
skjult – formentlig på grund af
frygt for omverdenens reaktio-
ner og afskedigelse. På den
anden side har vi også talt med
ordblinde, der er åbne om deres
handicap. De er efterfølgende
blevet mødt med stor forståelse,
hvilket har været en stor lettelse
for dem.

Vi har også erfaret, at virk-
somhederne bemærker læse-/
skrivevanskeligheder for
eksempel i mails, men oftest
undlader arbejdsgiveren at gøre
noget. Det er derfor som regel
op til den ordblinde selv at tage
det første skridt. Åbenheden
baner vejen for et bedre liv og
er du åben om ordblindheden,
følger muligheder for at få støt-
te til de daglige arbejdsopgaver
– du har endda krav på det.
Åbenhed på arbejdspladsen
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Åbenhed og
udvikling af ordblindes

potentiale
Af Kasper Vinding, Projektmedarbejder, Ordblind og Job, Konsulentkompagniet



Åbenhed og udvikling af ordblindes potentiale

kan give plads til forskellighed
og fremmer de bedste arbejds-
betingelser for trivsel på
arbejdspladsen. Er disse forhold
gældende, medvirker det til
bedre arbejdsvilkår, til glæde og
gavn for både medarbejderen
og virksomheden.

Tilgængelighed for alle
Det er virksomhedernes ansvar
at sørge for at kommunikation
og information er tilgængelig
for ordblinde medarbejdere.
Synes du ikke at tilgængelighe-
den er tilstrækkelig kan du gøre
din indflydelse gældende. Som
ordblind har du måske ikke
mod på at skrive mails, udfylde
arbejdssedler med videre. Det
kan få negativ betydning for din
daglige trivsel. Prøv at tage en
snak med din tillidsmand eller
arbejdsgiver om rammerne for
intern kommunikation. Du kan
for eksempel foreslå, at det er
OK at sende interne mails med
stavefejl, mens ekstern kommu-
nikation læses igennem.

Der findes i dag mange for-
skellige tekniske hjælpemidler,
som kan gøre læsning og skriv-
ning mere tilgængelig. Der fin-
des således mange muligheder
for at kompensere for de læse-/
skrivevanskeligheder, ordblinde
medarbejdere dagligt kæmper
med. I det følgende præsenteres
et udsnit af disse muligheder.

Støttemuligheder
Tekniske hjælpemidler
Som ordblind har du mulighed
for at få tildelt forskellige tekni-
ske hjælpemidler, der kan kom-
pensere for dine vanskeligheder
i det daglige. De tekniske hjæl-

pemidler findes i mange for-
skellige afskygninger med man-
ge forskellige funktioner og i
flere forskellige prisklasser.

Du kan få forskellige pro-
grammer, der kan støtte dig
med de læse- og skriveopgaver,
der skal løses i det daglige. Der
findes oplæsningsprogrammer,
der kan læse dine mails og
anden tekst for dig. Der findes
også skriveprogrammer, der
hjælper dig igennem skrivepro-
cessen. Du finder bedst ud af,
hvilke programmer, der passer
dig bedst ved at downloade et
gratis demoprogram.

På vores hjemmeside

www.ordblind-og-job.dk henvi-
ser vi til de forskellige udbyde-
re. På www.adgangforalle.dk
finder du et gratis oplæsnings-
program, som du kan down-
loade og afprøve.

Derudover kan du få en scan-
nerpen, som kan scanne mindre
tekststykker, talrækker og
enkelte ord. Du markerer tek-
sten, hvorefter du kan få
oplæsning via computeren, hvis
du har installeret et oplæsnings-
program. Du kan også få en
Dictus, et program der hjælper
dig med at skrive en tekst.
Teksten indtaler du til din com-
puter.
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Hvis du får tekniske hjælpe-
midler til at støtte dig i det dag-
lige, anbefaler vi, at du får den
nødvendige instruktion og
oplæring i brugen af redskaber-
ne. Det tager lidt tid at vænne
sig til at benytte de tekniske
hjælpemidler.

Hvis du vil vide mere om
tekniske hjælpemidler, henvises
til vores folder, som inden for
nærmeste fremtid kan down-
loades på vores hjemmeside –
www.ordblind-og-job.dk.

Sammen med din arbejds-
giver kan I udfylde en blanket
»Ansøgning om tekniske hjæl-
pemidler«.

Her kan du søge støtte til et
hjælpemiddel og din arbejds-
giver skal argumentere for
behovet i forhold til løsning af
arbejdsopgaver. Blanketten fin-
des på www.jobcenter.dk og
hedder AF 82.

Undervisning
Er du testet ordblind kan du
benytte dig af gratis ordblinde-
undervisning.

Du kan modtage undervis-
ning på små hold med andre
deltagere på samme niveau som
dig selv. Der er også mulighed
for at placere undervisningen på
din arbejdsplads, såfremt der er
tre ordblinde medarbejdere. Der
er mulighed for at tilpasse ind-
holdet i undervisningen efter
behov. For at få det bedste
udbytte, er det en god idé at du

i samråd med arbejdsgiver og
underviser afstemmer mål og
forventninger til undervisnin-
gen. Undervisningen kan place-
res på virksomheden fra tidlig
morgen til sen aften.

Personlig assistent
Som ordblind har du også
mulighed for at få bevilget per-
sonlig assistance, som ydes til
handicappede i erhverv. Den
fungerer ved, at du får hjælp af
en kollega eller får bevilget en
personlig assistent til de daglige
læse-/skriveopgaver, du ikke
selv er i stand til at udføre. Du
skal ansøge om ordningen på
det lokale jobcenter. Ansøgnin-
gen skal udfyldes i samarbejde
med arbejdsgiver.

Fremtiden
Det er vores ønske at der i
større omfang bliver gjort brug
af de muligheder der eksisterer,
for at lette hverdagen for ord-
blinde. Således at der på enhver
arbejdsplads er tilbud om tekni-
ske hjælpemidler eller undervis-
ningstilbud, som gør intern og
ekstern kommunikation mere
tilgængelig for ordblinde.

Tal med dit jobcenter om
hvilke muligheder du har for at
få hjælp til løsning af dine dag-
lige arbejdsopgaver.

Som ordblind kan du gøre
opmærksom på, at du ønsker
undervisning i brugen af hjæl-
pemidler.

Du kan selv investere penge i
et hjælpemiddel, og dette kan
lade sig gøre inden for et over-
skueligt beløb, det kræver blot,
at du er informeret om, hvor
udstyret kan købes. Disse

oplysninger findes i Ordblind
og Jobs folder, som inden læn-
ge kan downloades på vores
hjemmeside.

Projektet er støttet af Arbejds-
markedsstyrelsen og på hjem-
mesiden findes informationer
om undervisningstilbud og tek-
niske hjælpemidler samt nyttige
links og kommende arrange-
menter.

Derudover har vi lavet en
masse aktiviteter i løbet af pro-
jektet – kampagnemateriale,
informationsmøder, virksom-
hedsbesøg, artikler osv.

Se mere her: www.ordblind-
og-job.dk �
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Netavis med letlæste nyheder

Tusindvis af danskere klikker
hver dag ind på dagbladenes
hjemmesider for at se, om der
er sket noget nyt i Danmark
eller verden omkring os. Men
netaviserne er svære at over-
skue, hvis man ikke er en
trænet læser. Det er baggrunden
for, at vi har startet hjemmesi-
den www.ligetil.nu.

Døgnets vigtigste nyheder
Ligetil.nu er en netavis for
voksne, der har svært ved at
læse. Redaktionen består af to
journalister med mange års
erfaring i at skrive letlæste
nyheder.

Netavisen har redaktion hos
Ritzaus Bureau. Bureauet leve-
rer nyheder til alle de danske
dagblade, tv og radio. Hver dag
udvælger vi de vigtigste nyhe-
der fra bureauets nyhedstjeneste
til ligetil.nu.

Et klart og konkret sprog
Vi har opbygget netavisen, så
den er nem at finde rundt i.
Hjemmesiden er inddelt i en
forside og fem undersider: ind-
land, udland, kultur, sport og et
aktuelt tema.

Alle artikler er skrevet i et
klart og konkret sprog. Med et
enkelt klik kan man få artik-
lerne læst højt med syntetisk
tale.

Svære ord i artiklerne er stre-
get under med en stiplet linje.
Når man holder musen hen over

ordet, får man en ordforklaring
op på skærmen.

Det er også muligt at indstille
skrifter og farver på siden. Så
kan man selv vælge den form,
man bedst kan lide at læse.

Hvem står bag ligetil.nu?
Ligetil.nu er startet af en pro-
jektgruppe, der består af avis-
redaktører og sprogforskere. De
har fået støtte fra Kulturmini-

steriet og TrygFonden til driften
af hjemmesiden. Foreløbig er
der penge til en prøveperiode
frem til efteråret 2009. Prøve-
perioden skal vise, om der er
behov for en netavis for voksne,
usikre læsere.

Man kan kontakte ligetil.nu’s
redaktion på telefon 33 30 03 71
og 33 30 03 72 eller på e-mail
ust@ritzau.dk og
sup@ritzau.dk. �
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Netavis med
letlæste nyheder
Ligetil.nu er en ny hjemmeside for ordblinde og
andre, der har svært ved at læse.

Af Ulla Søgaard Thomsen og Susanne Pedersen, journalister på ligetil.nu

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



Vi blev glade da der kom et brev!

I juni kom der et brev med en
invitation til Maud og mig.
FMLS i Skåne län inviterede til
25 års jubilæum, som skulle
afholdes på Hotel ÅhusStrand i
Åhus. Et sted lige ned til vandet
med nogle lækre nybyggede
huse med plads til fem perso-
ner.

Da vi kom i god tid, kunne vi
invitere til et lille formøde i
vores hus med kaffe og kage
med en lille en til. Hurtigt måt-
te vi skaffe flere stole og mere
af alt det andet, da rigtig mange
af vennerne igennem mange års
arbejde i det nordiske dysleksi-
arbejde dukkede op.

Festaftenen startede med at
formanden for Skånes len,
Ingrid Andersson bød deltager-
ne velkomne og en speciel vel-
komst til æresmedlemmerne og
ikke mindst til Maud og mig fra
Danmark. Der blev holdt tale af
den »gamle« landsformand,
Allan Nielsson, som for 25 år
siden startede FMLS lokalafde-
ling i Åhus.

Æresmedlem Nils Hartwig
holdt også en tale, begge min-
dedes med stor begejstring den
første start af ordblindeforenin-
gen i Sverige, og fortalte om
den store betydning foreningen
havde haft på deres liv.

Jeg bragte en hilsen fra Dan-
mark og fortalte om den store
betydning, det er, at vi udveks-
ler erfaringer i mellem de nor-

diske lande. Jeg overrakte vores
gave til formanden, som senere
gav den videre til dem, som
havde arrangeret det meste af
festen.

Den nuværende formand i
Åhus len, Ann Byrhult-Pålsson,
takkede for de mange pæne ord.

Der var optræden af hotellets
ejer, der startede som ålefisker
og nu er hotelejer sammen med
sin bror. En meget vittig beret-
ning om hans liv fra dengang til
nu.

Efter den lækre middag var
spist, kom en stand-up-komedi-
en, Fredrik Ekdala. Han havde
før været radiovært og fortalte
på meget vittig vis, blandt andet
om forskellene på mænd og
kvinders adfærd.

Det blev sent, før vi gik til
hvile i de mange små huse.

Næste morgen mødtes vi til
en overdådig morgenbuffet,
hvorefter vi meget modvilligt
vinkede farvel og sagde tak for
denne gang.
Repræsentant for det nordiske
samarbejde:
Tom West
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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 76 elever i fuld
skolegang på 4.-10.
klassetrin fordelt på 10
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften 
29. oktober 2008 kl. 19.00
og 29. januar 2009.
Nærmere oplysninger og
tilmelding på skolens
telefon eller vores
hjemmeside.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk

Vi blev glade da der kom
et brev!

Åhus lens formand Ann Byrhult-Pålsson,
takker her for de mange pæne ord



Vedtægtskursus i Middelfart

Lørdag d. 27. september 2008
afholdt Ordblinde/Dysleksi-
foreningen vedtægtskursus i
Middelfart med tilmeldte
repræsentanter fra fire kredsfor-
eninger. Kurset handlede dels
om, hvordan en kreds kan skri-
ve og få vedtaget nye vedtægter
og dels om dirigentens rolle i
forbindelse med en generalfor-
samling. Formålet med kurset
var at give kommende mødele-
dere og dirigenter viden om og
redskaber til at løse denne
opgave bedst muligt.

Instruktøren Svend Kristian-
sen fra Højer, havde udarbejdet
et meget indsigtsfuldt materiale
med erfaringer fra mange års
arbejde for frivillige foreninger.
Deltagerne fik i løbet af kursus-
dagen fornyet deres viden og
indsigt i ændring af vedtægter
og dirigentfunktioner.

Ændringer af vedtægter
»Landsforeningens« vedtægter
er ret nye. Kredsenes vedtægter
må ikke være i uoverensstem-
melse med landsforeningens.
Det kan i øvrigt være nyttigt at
ændre i dem. En kreds skal

have hjemsted i en kommune.
En lokalforenings vedtægter
skal til gennemsyn i Told og
Skat, for at den kan få et
CVR.nr. og opnå skattefrihed
ved modtagelse af gaver og til-
skud. En forudsætning herfor
er, at det fremgår af vedtægter-
ne, at kredsens formue skal gå
til almene formål i tilfælde af
nedlæggelse.

De gamle vedtægter for en
kreds er udgangspunktet for
denne modernisering. Svend
Kristiansens »Idéforslag til Ved-
tægter for Kredsforeninger«,
gør det overkommeligt for en
lokal kreds at skrive nye ved-
tægter. Ved afstemning om et
vedtægtsforslag behandles hver
enkelt vedtægt ud fra, om der er
almindeligt flertal herfor, mens
hele vedtægtssættet sættes til
afstemning ud fra den majoritet,
der er angivet for ændringer i
de bestående vedtægter.

Dirigentfunktioner
Når en generalforsamling star-
ter ledes valget af dirigent af
formanden på bestyrelsens veg-
ne.

Alle kan vælges til dirigent,
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For unge med læse- og
skrivevanskeligheder.
IT-hjælpemidler er
integreret i alle fag 

Mange dansktimer 
på små hold

Matematik • Sprog • Fysik
Biologi • Geografi

Samfundsfag • Historie 
Kristendom • Sang • Idræt

Fællestime • Svømning

Mange valgfag og liniefag:
kreativ, idræt, friluftsliv, spring,

førstehjælp, drama, værkstedsfag, 
musik, ....

Samarbejde med Handelsskole, 
SOSU og Teknisk Skole om

meritgivende brobygningsforløb
for elever i 10. klasse

Mulighed for
folkeskolens afgangsprøver 

og 10. klasse prøve

Nærmere oplysninger:
Overvej 12, Vrigsted

7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

Besøg vores hjemmeside med oplæsning:
www.vrigsted-efterskole.dk

men det vigtigste er, at dirigen-
ten er forberedt. Han/hun er
suveræn, men kan dog afsættes
af forsamlingen. Dirigenten kan
bl.a. bestemme talernes række-
følge, afgrænse taletiden, påtale
talernes udtryksform, afskære
uvedkommende diskussion,
suspendere generalforsamlingen
og bortvise medlemmer, der
forsynder sig groft.

Det blev for eksempel
klart for deltagerne:
– at hele bestyrelsen er ansvar-
lig for årsberetningen og at
dirigenten på forsamlingens
vegne tager den til efterret-

Vedtægtskursus i
Middelfart

Deltagerne på kursus. Stående fra venstre:
Peter Bislev, Vestsjælland, Mikael Møller,
Bornholm, Flemming Gaaei, Nordjylland
og Tom West, Bornholm. Siddende fra
venstre: Ib Jensen, Vestsjælland, Lars
Sander, Østjylland, Michael Pedersen,
Nordjylland og Esben Andersen, Roskilde
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Nyt fra Sekretariatet

ning, men den sættes ikke til
afstemning, fordi det er et
resumé over det, foreningen
har foretaget sig i årets løb.

– at årsregnskabet skal være
godkendt af bestyrelsen og
foreningens revisorer inden
generalforsamlingen. Års-
regnskabet sættes til afstem-
ning. Bliver det ikke godkendt
suspenderes generalforsamlin-
gen, og der indkaldes til en ny
efter reglerne for en ekstra-
ordinær.

Behandling af forslag:
Det er kun de rettidigt indsend-
te forslag, der er til behandling
på en generalforsamling.

Et forslag kan altid trækkes
af forslagsstilleren, men over-
tages af en anden fra forsam-
lingen.

Det er dirigenten, der leder
forhandlingen, for eksempel
ved afbrydelse af talerækken,
ved at give rum for korte
bemærkninger og ved at be-
grænse taletiden.

Protokol
Dirigenten sørger for, at der
udpeget en protokolfører. I reg-
len har bestyrelsen foreslået en
referent i forvejen, men det er
dirigenten alene, der er ansvar-
lig for protokollens rigtighed.
Det er også dirigenten, der
underskriver protokollen. Gene-
ralforsamlingens protokol er en
selvstændig protokol, der er til-
gængelig for alle foreningens
medlemmer.

Peter Bislev/Tom West

Kære Alle!
I første omgang vil vi sige man-
ge tak for e-mailadresserne som
vi eftersøgte i sidste blad. Vi vil
forsat meget gerne have e-mail-
adresser fra alle.

Mange tak for henvendelser
med gode ideer og initiativer.
Det er rigtig dejligt at høre fra
jer, og vi sørger for at bringe

jeres input videre til de rette
udvalg med mere.

Sekretariatet holder juleluk-
ket i uge 52 og uge 1.

Slutteligt vil vi ønske jer alle
en glædelig jul og rigtig godt
nytår.

På vegne af sekretariatet
Juliane
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Er du ordblind lærer?
Er du ordblind lærer, vil jeg hermed invitere dig til at deltage i
en meget uforpligtende netværksgruppe, hvor vi, der er
ordblinde og lærere kan dele »sorger og glæder« i den
forbindelse med hinanden. Send mig en mail og lidt om, hvor
du befinder dig som ordblind lærer – så vil jeg gøre, hvad jeg
kan for at koordinere, at e-mail adresser og oplysninger når ud
til alle, der ønsker at deltage i gruppen.
Edel Bjerrum (ordblind dansklærer)
E-mail: bjerrum-hoyos@mail.tele.dk

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

Nyt fra Sekretariatet

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

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22

E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk



Nyt fra kredsene

Bornholm
Bornholm havde bestyrelsesmø-
de igen den 4. november, hvor
vinterens program blev fastlagt.
Nærmere oplysninger hos Tom
West.

Fyn
Vi har udvekslet erfaringer over
en kop kaffe. Bestyrelsen infor-
merer om kommende arrange-
menter. Vi havde et godt møde
med Marianne Jelved på Nislev
Efterskole den 29. oktober.

Kredsen holder generalfor-
samling den 4. februar 2009,
kl. 19.00 i O.K.S. lokaler Vester-
gade 39, 1 sal. Nærmere oplys-
ninger ved formand Lene
Baasch. Ved mødet bliver der
mulighed for medlemmerne
indbyrdes at udveksle erfaringer
sammen med Ulla Wichmann.

Nordsjælland
Vi havde den 18.09.08 et med-
lemsmøde, hvor konsulent Lis
Pøhler fortalte om rettigheder
for ordblinde børn i folkesko-
len. Der var mødt over fyrre
medlemmer op, som alle deltog
meget aktivt i mødet. Vi var
enige om, at der er et stort
behov for møder af denne type.

I september/oktober har vi
igen haft familieundervisning i
CD ORD5 med firmaet Nyt
Mod. Der deltog 5 familier med
børn fra 3.-5. klasse. Desværre
sætter vores økonomi en stop-
per for flere kurser i vinterhalv-
året, men hvis der fortsat er
interesse for det, vil vi tilbyde
vore medlemmer kurser igen
efter sommerferien. Det er dog

ikke længere gratis at deltage,
familierne betaler 450 kroner
for kurset, som varer tre gange
to lektioner.

Den første mandag i måne-
derne februar, marts og maj
2009 har vi it-caféaftener i Fri-
villigcenter Hillerød Fredensvej
12C (bag biblioteket) fra kl.
18.00 til kl. 20.00. Thomas
demonstrerer it-programmerne
Vital og Vise Ord og CD ORD5
og bistår med svar på tekniske
spørgsmål. Du er også velkom-
men til at komme og få en snak
om ordblindhed, der er altid
medlemmer til stede fra besty-
relsen. Du kan også komme og
tale med forældre fra Forældre-
netværksgruppen, og er du in-
teresseret i at komme med i en
gruppe opretter vi gerne flere.

Tirsdag den 31.03.2009
afholder vi generalforsamling
ligeledes i Frivilligcenter Hille-
rød. Der kommer en invitation
ud tre uger inden generalfor-
samlingen, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Erik Rasmussen, næstfor-
mand i Ordblindeforeningen,
har sagt ja til at være dirigent
ved generalforsamlingen, og
bagefter holder han foredrag for
os. Han viser lysbilleder og for-
tæller blandt andet om er-
hvervsuddannelser, og hvilke
muligheder der er for hjælpe-
midler. Han fortæller også om
den gode specialundervisning,
og om hvordan forældrene kan
få et godt samarbejde med sko-
len og meget mere. I kan godt
begynde at glæde jer.

Jette Villumsen

Roskilde
Kredsen har afholdt et godt
møde med Marie Wolter Bertel-
sen på VUC i Køge. Sundheds-
dagen på Hestetorvet i Roskilde
blev også en god succes med
mange henvendelser.

Dorte Aastrup, Esben Andersen, Erik K.
Rasmussen, Bo Westerlin og Bibliotekar
Jette W. Ravn

Den 5. marts 2009 kl. 13.-
16.00 afholder vi en undervis-
ningsdag om It-rygsækken.
Marie Wolter Bertelsen vil gen-
nemgå de stave/skrive-
programmer der findes på mar-
kedet. Kurset er på Center for
undervisningsmidler Roskilde,
Elisagårdsvej 5. (www.cfu-ros-
kilde.dk). Nærmere oplysninger
hos Esben Andersen.

Sydjylland
I det nye år starter vi ud den 15.
januar 2009, i Haderslev. Hvor
vi får besøg af Lis Pøhler, der
har været konsulent i undervis-
ningsministeriet, »om forældre-
nes rettigheder i folkeskolen,
når man har et barn, der er ord-
blind.« Mange forældre oplever,
at love og bekendtgørelser i fol-
keskolen er meget uklare. Hvil-
ke rettigheder har man egent-
lig? Kan man f.eks. kræve at få
sit barn testet? Så mød op sådan
en aften, for I vil få noget med
hjem, til jeres videre kamp for
jeres børns rettigheder.

Ordblinde Bladet 4·200829

Redigeret af EKR

���



Nyt fra kredsene

Planen er også at vi igen skal
på besøg på en efterskole. Den-
ne gang, St. Andst, ved Vejen.
Generalforsamlingen afholder
vi den 18. marts 2009.

Men klik ind på vores nye
hjemmeside
www.ordblindsydjylland.dk og
se nærmere omkring, tid, sted
og emne. Alle er velkomne, til
vores møder.

Vi har fået ny hjemmeside.
Den 17. september holdt vi en
lille reception for at præsentere
den. På billedet fremviser vores
formand Susanne Cording,
vores nye hjemmeside.

Tilstede er også journalist
Teddy Gehrke, designeren af
hjemmesiden, Jesper Outzen,
ordblinde lærer på VUC Aaben-
raa, Linda Clausen, Bestyrelses-
medlem Chalotte Lund Paulsen
og Carsten Hansen.

Kirsten Brokholm

Vestsjælland
Ordblindeforeningens kreds
Vestsjælland havde et arrange-
ment på CVU/Læreseminariet i
Holbæk den 18. september
»Hvis vi havde vidst, at det var
ordblindhed...«. Vi havde fået
Mia Finnemann Schultz fra
Videnscenteret for Ordblindhed
til at komme og fortælle om
ordblindhed i de studerendes
fællestime.

Cirka 80 studerende mødte
op til Mias inspirerende fore-
drag, som havde følgende
hovedpunkter: Hvad er ord-
blindhed? Hvordan opdager
man ordblindhed? Hvad skal
skolen gøre ved det?

Vi havde omtalt arrangemen-
tet i vort nyhedsbrev, og det var
godt at se at flere praktiserende
lærere og enkelt forældre også
mødte op.

På lærerseminariet fortæller
man at arrangementet har

fået en meget positiv efterkritik.
Måske hænger det sammen med
at vi med vort initiativ ramte
ned i en af seminariets »dårlige
samvittigheder«, som indlede-
ren fra seminariet beskrev det.

Vi har lavet et »PR-frem-
stød« rundt omkring i Vestsjæl-
land i løbet af oktober. Det ske-
te ved at vi lagde i alt cirka 350
numre af Ordblindebladet (både
sidste nummer + ældre numre)
rundt omkring, hvor vi mente,
at folk ville kigge i dem, som
for eksempel venteværelser på
hospitaler, hos læger etcetera.
Vi satte en seddel udenpå, hvor
vi skrev, at man kunne tage bla-
det gratis med hjem, hvis man
vil læse mere. Og så fortalte vi
lidt om foreningen og hvad vi
på tiden laver i Vestsjælland.

Erling T. Olsen

Østjylland
I Østjylland forfølger vi vores
mål, om at have en lokal afde-
ling i Kredsens Kommuner.

Vi har netop afholdt et orien-
teringsmøde på Samsø. Der var
en god interesse for mødet, med
26 fremmødte. Vi fik flere nye
medlemmer. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe på fem, der skal
arbejde frem mod stiftende
generalforsamling i februar
eller marts.

Vi har indledt et samarbejde
med bibliotekerne i Århus og
Silkeborg, for at gøre dem mere
Ordblindevenlige, og har mødt
stor imødekommenhed og for-
ståelse.

Claus H. Jensen
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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



Annoncer
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Du bliver aldrig 
den samme igen

The true story...

Erhvervs- og uddannelsesrettet  
– især for ordblinde 

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB
Samarbejde med erhvervsuddannelserne · 
Studieforberedelse · Erhvervs- og  
uddannelsespraktik · 90% går videre
til uddannelse og job

KICKSTART
Personlig coaching · Vejledning og udvikling 
af handlingsplan · Mentorordning

ISÆR FOR ORDBLINDE
Effektiv ordblindeundervisning · 
Læsecomputere med skrivestøtte

FAGHORISONT
Dansk · Matematik · It · Engelsk · Teater · 
Køkken · Design · Kørekort og mange flere

HØJSKOLEN
It overalt · Rummelige værelser · Eget bad
og toilet · 5 minutter fra IC-tog og bus

LANGE KURSER
10. august - 20. december 2008 (19 uger)
11. januar - 20. juni 2009 (23 uger)

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



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

Returneres ved varig adresseændring


