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

Konferencen Ord 09 var vellykket. Ordblinde -
foreningen var medarrangør af konferencen
sammen med en række andre organisationer. 
HKH kronprins Frederik overværede åbningen og
professor Carstens Elbros foredrag. Det var en fin
indledning af konferencen. Det er en stor glæde og
opmuntring, at så mange fagfolk deltog.
Poul Erik Skov Christensen, formand for 3F,

rundede konferencen af. Han beskrev, hvad det
betyder for 3F’s medlemmer, at de har gode læse-
og skrivefærdigheder.
Hovedparten af 3F’s medlemmer har kort

uddannelse og mange medlemmer er ordblinde.
En ny undersøgelse viser desværre, at ledige i
dag tilbydes mindre uddannelse som aktivering
end for få år siden. Det rammer de ordblinde.
Staten bør sikre, at ledige med ordblinde -
vanskeligheder tilbydes uddannelse i deres
ledighedsperiode. Det vil sikre, at ledige
med ordblindevanskeligheder hurtigere
kommer i arbejde og fastholder sig på
arbejdsmarkedet til gavn for dem selv og for

samfundet.
Ordblindeforeningen vil arbejde for at ledige

med ordblindevanskeligheder får aktivering til
uddannelse fra første ledighedsdag. Det giver den
nuværende lovgivning mulighed for. Det er ind -
skrevet i beskæftigelsesforliget fra 2002. Jobcentre
og ledige skal være opmærksomme på den
prioritering, som blev foretaget af regeringen, for at
sikre at ordblinde ikke fik en længere periode med
ledighed. Gode læse- og skrivefærdigheder er en
nødvendighed på det moderne arbejdsmarked.



Efter kommunalreformen blev ind-
ført og amterne blev nedlagt, over-
gik etableringen af den vidtgående
specialundervisning til kommu-
nerne. Det vil sige, at det nu blev
kommunernes forpligtelse at etab-
lere specialundervisning for alle
handicaps, herunder også ordblind-
hed.
I den forbindelse blev spørgsmå-

let så rejst, om det frie skolevalg
også gjaldt for specialundervis-
ningselever, der modtog specialun-
dervisning efter folkeskolelovens 
§ 21.2 (vidtgående specialunder-
visning, som tidligere var amtets
ansvarsområde).
For Undervisningsministeriet

var der ingen tvivl. Ved lov nr. 335
af 18. maj 2005 fik forældrene fra
den 1. august 2005 ret til at få
deres børn optaget i en folkeskole
efter eget valg – også når det gæl-
der børn, der har behov for special-
undervisning, herunder ordblinde.
Kommunerne strittede imod.

Efter deres opfattelse var det ikke
til at styre. Når en kommune havde
etableret et dyrt specialundervis-
ningstilbud, så var man ikke inter-
esseret i, at forældrene flyttede
deres børn til en anden kommune,
og på den måde affolkede det spe-
cialundervisningstilbud, som kom-
munen havde brugt ressourcer til at
etablere.
Kommunerne blev støttet at

Kommunernes Landsforening.
Imidlertid ser det nu ud til –

efter at der har været rejst adskil-
lige sager både hos ombudsman-
den og tilsynsrådet – at
kommunerne har måttet acceptere
denne ret hos forældrene.
Intentionen i loven er klar nok.

Kommunerne tvinges til at etablere
så gode og effektive specialunder-
visningstilbud, at der ikke er foræl-
dre, der ønsker deres børn flyttet til
nabokommunens skole!

Procedure i forbindelse med
det frie skolevalg
Hvis man som forældre ikke er til-
freds med det specialundervis-
ningstilbud, som ens hjemkom-
mune kan tilbyde, undersøger man,
om der er et bedre tilbud i en af
 nabokommunerne. Eventuelt tager
man på besøg for med egne øjne at
konstatere, om det er et relevant
tilbud til ens barn. 
Når man så har fundet det rette

tilbud, undersøger man om der er
plads. Hvis der er plads på det på-
gældende klassetrin, så henvender
forældrene sig til PPR i den kom-
mune, som man ønsker sit barn
overflyttet til. 
Det foregår normalt på den

måde at forældrene skriver en an-
søgning vedlagt alle de nødvendige
bilag – det vil sige alle indstillin-
ger, afdækninger og udtalelser fra
PPR og skolen i hjemkommunen.
PPR i den modtagende kom-

mune vurderer herefter om kom-

munens specialundervisningstilbud
er relevant for barnet.
Det betyder, at det er PPR i

modtagerkommunen, der afgør om
kommunens tilbud er relevant.
Hvis tilbuddet skønnes relevant,

optages barnet i skolen. Hvis det
ikke skønnes relevant oplyses om
klagemuligheder.
Hjemkommunen skal således

ikke involveres, udover at de
 afgiver en pædagogisk/psykologisk
udtalelse, samt en skoleudtalelse 
til den modtagende kommune.
Betalingen fra hjemkommunen

til modtagerkommunen er et så-
kaldt mellemkommunalt anlig-
gende og derfor forældrene
uvedkommende. Man skal altså
ikke først spørge hjemkommunen
om lov!
Hvis man er i tvivl kan foræl-

drene kontakte sekretariatet i ord-
blindeforeningen, og jeg kan
herefter hjælpe forældrene igen-
nem en sådan proces.
Held og lykke!

Det frie skolevalg
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Det frie skolevalg
I flere år har det både været lovligt, accepteret og praktiseret, at der er frit
skolevalg inden for normalområdet også over kommunegrænsen.

Af Hans Henrik Roholm, 
børnerådgiver i Ordblindeforeningen

Hans Henrik Roholm



Indtryk fra konferencen
Som deltager i konferencen har jeg
oplevet stor glæde og masser af
energi. Både oplægsholdere og del-
tagere var virkelig aktive, medle-
vende og engagerede – og det
smitter på den gode måde. Der
blev talt med hinanden, drøftet op-
læg, input og udvekslet erfaringer.
Alle bød ind og bidrog. Inspire-
rende indlæg – både hoved oplæg,
workshops og symposier – gav
idéer til det videre arbejde, også
selvom det især ved oplæg på

 engelsk og andre skandinaviske
sprog for mit vedkommende kræ-
vede ekstra koncentration for at få
det hele med.  
Konferencen var velorganiseret

og den praktiske afvikling gik, som
det skulle. Vi var begunstiget af
dejligt vejr, og servering af målti-
der i teltet gik uden vanskeligheder
for deltagerne.
Alt i alt en rigtig god oplevelse

med tankevækkende input og nye
vinkler til det videre arbejde med
at gøre det endnu bedre, at forstå

og afhjælpe konsekvenser af ord-
blindhed. 
Personligt glædede det mig

meget også at se hvor frugtbart det
var at inddrage ordblinde elevers
kulturelle udtryk som kunst på
Ord09. Det bevægede. Gudrun
Hasles indlæg i symposiet gjorde
stort indtryk. En fantastisk kunst-
nerisk oplevelse som jeg gerne
deler med andre. 
Jeg kan varmt anbefale at be-

søge konferencens hjemmeside
www.ord09.dk. Læs for eksempel

Ord09 – Konference om læsevanskeligheder
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Konference 
om læsevanskeligheder

19. og 20. august 2009 blev konferencen Ord09 med 450 deltagere
afholdt i Københavns Kulturcenter

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik var til stede under åbningen af konferencen. Her får han overrakt konference-programmet
af formand for Ordblindeforeningen Hans-Pauli Christiansen
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programmet og beskrivelsen af op-
læggenes indhold her. Det kan gøre
nysgerrig og så der er mulighed for
at orientere sig i referater fra forlø-
bet. De findes under fanebladet
‘Oplæg’ og her ligger de enkelte
oplæg med præsentationer under
oplægsholderens navn.  

Formål
Konferencen havde til formål at 
� tilbyde oplæg om årsager og
konsekvenser af læsevanskelig-
heder blandt børn, unge og
voksne

� diskutere hvordan vores uddan-
nelsessystem og arbejdsmarked

kan indrettes for at inkludere og
fastholde mennesker med læse-
vanskeligheder

� aktivere læring, udveksling og
spredning af erfaringer om læ-
rerkvalifikationer, undervisning
og rådgivning af mennesker
med læsevanskeligheder  

� pege på, hvordan vi sammen
kan gøre det endnu bedre. 

Konferencen er blevet til efter tre
års forberedelse, og det er repræ-
sentanter fra Dansk Videnscenter
for Ordblindhed, 3F, Hovedstadens
Ordblindeskole, Hjælpemiddelin-
stituttet, Nationalt Videnscenter for
Læsning, Ordblindeinstituttet, Ord-
blinde/Dysleksiforeningen i Dan-
mark, Ordblindeefterskolernes
netværksbestyrelse, Uddannelses-
forbundet og Undervisningsmini-
steriet, som har udgjort
konferencens organisationskomité.

Indhold
Konferencen tilbød syv hovedop-
læg, 20 workshops og fire sympo-
sier.
Hovedoplæggene på konferen-

cen foregik i plenum. Det indle-
dende oplæg ved Carsten Elbro
gav et overblik over, hvor langt
forskningen er kommet i forhold til
læsevanskeligheder og ordblind-
hed. Et oplæg forklarede, hvordan
en intensiv sprog- og læseindsats
gør en forskel. De sociale og følel-
sesmæssige konsekvenser af lang-
varige læsevanskeligheder blev

også præsenteret, og det afslut-
tende hovedoplæg forsikrede om,
at læsning gør klogere.
Workshops på konferencen var

parallelle oplæg i en mere fri form,
som oplægsholderne selv var med
til at styre. Ved Ord09 var work-
shops sammensat, så de både dre-
jede sig om børn, unge og voksne
med læsevanskeligheder. 
Symposier på konferencen var

også parallelle, og her var tale om
flere korte oplæg på 10-15 minut-
ter i forlængelse af hinanden. Der
var sat tid af til diskussion, og for-
målet var, at man skulle dele viden
og erfaringer. 
Endelig var der i forbindelse

med konferencens afvikling gode
muligheder for at synliggøre og
skabe stærkere netværk, og i hallen
var opsat en netværkstavle. Her
blev 11 netværk etableret.  

Ordblindeforeningen deltog
med oplæg på to symposier
I symposiet om specialpædagogisk
støtte, rådgivning og vejledning af
børn og unge i undervisningssyste-
met var tre oplæg 
� UU-vejledning – ved Lotte
Primdahl, UU-vejleder

� Vejledning på efterskoler for
ordblinde – ved Kirsten Weile,
Vrigsted efterskole

� Fra skole til erhvervsuddannelse
for unge med ordblindhed – ved
Erling Thor Olsen og Peter Bis-
lev, Ordblinde/Dysleksiforenin-
gen Vestsjælland kreds

Erling Thor Olsen og Peter Bislev
kommer fra Ordblinde/Dysleksi-
foreningens kreds i Vestsjælland,
og i oplægget tog de afsæt i, at
kredsen i 2007 besluttede at ar-
bejde med specialpædagogisk

Ord09 – Konference om læsevanskeligheder
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Undervisningsminister Bertel Haarder
åbnede konferencen og bød de mange
deltagere velkomne. Han omtalte blandt
andet Ordblindebladet og citerede fra en
artikel vi har bragt. Vi kan hermed
konstatere, at Ordblindebladet bliver læst i
Undervisningsministeriet.FO
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støtte og vejen fra skole til er-
hvervsuddannelse for unge med
ordblindhed. Målet var at udvide
kredsens viden om disse unges vil-
kår. Erling Olsen og Peter Bislev
besøgte en erhvervsuddannelse, et
10-klasses center og et vejledning-
scenter (UU). Det resulterede i fire
artikler om besøgene, som blev
bragt i Ordblindebladet i løbet af
2008. I oplægget på symposiet for-
talte Erling Olsen og Peter Bislev
om nogle af de udfordringer, de
mødte på de enkelte institutioner.
Oplægget blev afsluttet med nogle
generelle betragtninger over vejen
fra skole til erhvervsuddannelse for
unge med ordblindhed.
I symposiet om rådgivning af

pårørende og forældre var fire
oplæg:
� Forældrerådgivningen –
ved Solveig Gaarsmand, Skole
& Samfund.

� Du er en værre hønemor – 
ved Liselotte Kulpa, Nyt Mod.

� Rådgivning i Ordblinde/Dyslek-
si foreningen i Danmark – 
ved Susanne Dalum, Kreds
Vestsjælland og Stella Steen -
gaard, Kreds Storstrøm.

� Læsevanskeligheder om en del
af det kunstneriske udtryk – 
ved kunstner Gudrun Hasle.

Susanne Dalum og Stella Steen -
gaard’s oplæg tog udgangspunkt i,
at Ordblindeforeningen i Danmark
gennemfører rådgivningen på to
forskellige måder. Medlemmer
rådgives lokalt i foreningens
kredse, og der er ansat en børne-
rådgiver deltids i foreningens
 sekretariat. Børnerådgiveren råd  -
giver hovedsagelig forældre i de
kredse, som ikke selv løfter opga-
ven. I Ordblindeforeningen er vi

selv personer med ordblindhed
eller  pårørende til mennesker med
ordblindhed. Susanne Dalum tog
afsæt i rådgivning af forældre til
børn, både i førskolealderen og i
folkeskolen. Stella Steengaards
oplæg var om rådgivning i forhold
til valg og gennemførelse af ung-
domsuddannelse og efterfølgende
erhvervsuddannelse, mellemlang
eller måske lang videregående ud-
dannelse. Denne rådgivning kan
både være direkte til den unge eller
unge voksne og for de yngste
unges vedkommende også for på-
rørende, hvor det typisk er foræl-
dre, som henvender sig. Vilkårene
på arbejdsmarkedet har også be-
tydning for medarbejdere med ord-
blindhed, og et fælles indlæg om
rådgivning til voksne i arbejde og

voksne som står udenfor arbejds-
markedet udgjorde afslutningen på
oplægget.

Hvor kan man læse mere?
I Ord09 havde seks medhjælpere
til opgave bl.a. at skrive et kortfat-
tet referat af hovedoplæg og work-
shops. Deres referater kan læses på
konferencens hjemmeside
www.ord09.dk og her findes også
præsentationer fra hovedoplæg,
workshops og symposier.
På hjemmesiden for Dansk Vi-

dencenter for Ordblindhed
www.dvo.dk kan der i nyhedsbrevet
fra september 2009 læses om Ord
09 og deltagernes tilbagemeldinger
fra konferencen. Direkte link
http://www.dvo.dk/index.php?id=495
Stella Steengaard

Ord09 – Konference om læsevanskeligheder
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Der deltog 450 aktivt lyttende deltagere på konferencen. Her ses i forgrunden Birgit
Dilling Jandorf, centerleder, Dansk Videnscenter for Ordblindhed
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Marianne Jelved, radikal politiker
og tidligere økonomiminister, star-
tede konferencen med at fortælle
om sit eget liv som ung ordblind,
og hvordan hun er så langt, som
hun er i dag.
Derefter fortalte hun om de erfa-

ringer, hun har som politiker. 
Hun fortalte for eksempel, at en

kineser spurgte en dansker, hvor-
dan det kan være at lille Danmark
kan bygge vindmøller og nu blandt
andet står for klimakonferencen,
men at over 1 milliard kinesere
ikke kan gøre noget sådan. Mari-
anne er overbevist over, at dette
hænger sammen med, at vi i Dan-
mark altid har haft vores andels -
bevægelse. Andelsbevægelsen har
gjort Danmark til det vi er i dag. 
Det er en stor udfordring at give

vores børn en uddannelse og især,
når vi har med ordblinde børn at
gøre. Vores multikulturelle sam-
fund har vist os, at vi gør det kor-
rekt i folkeskolen, alle skal kunne
læse og skrive, det er en lov og
dette skal skolerne overholde. For
eksempel har Marianne besøgt en
produktionsskole i Hjørring, hvor

der var 80 unge mennesker, som
ikke kunne læse. De har været 10
år i folkeskolen, men man har ikke
formået at bibringe dem det, som
er vigtigst, nemlig at stave og læse
korrekt. Et år på produktionsskolen

gjorde, at alle 80 nu kunne læse og
stave korrekt, her bør vi begynde at
vågne op. Det er et ledelsesmæs-
sigt ansvar, som vi skal se på.
Vores børn skal mestre fremtiden
og det er folkeskolens pligt.
Folketinget vedtog i 1993 en

lov, der siger, at hvert enkelt barn
skal have den undervisning det har
behov for.
Politikkerne har ikke gjort deres

arbejde godt nok Eleverne har ret
til at møde en veludannet lærer og
alle lærere på vores folkeskoler
skal vide noget om, hvad det bety-
der at være ordblind. Vores lærere
skal have en særlig grundkompe-
tence, og der skal arbejdes mere
sammen mellem skolen og kom-
munen. Der skal større faglighed
til, skolepsykologen skal kunne
komme uformelt og uden at der
laves journaler. Socialrådgiveren
skal være mere synlig på skolen,
og sundhedsplejersken skal ligele-
des være synlig i skolen.
Regeringen har afsat 230 mil.

kroner til folkeskolen og disse
penge bliver ikke brugt! Igen – det
er kommunernes ansvar at holde en

Ordblindhed 2009
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Konference om 

Ordblindhed 2009
Den 23. oktober 2009 samlede Ordblindeforeningen i Danmark 50 til 60
deltagere fra Danmark og de andre nordiske lande til konference på
Danhostel i Køge. Konferencens formål var at starte en diskussion om

folkeskolens specialundervisning, at oplyse om god specialundervisning i
folkeskolen og på erhvervsskolerne og fortælle om de nyeste

hjælpemidler til ordblinde.

Marianne Jelved, tidligere
økonomiminister, fortalte om sit eget liv
som ung ordblind, og hvordan hun er så
langt, som hun er i dag

���

FO
TO

: ERIK
 K

. RA
SM

U
SSEN



faglighed på de danske folkeskoler.
Tillidsmanden på en skole skal
støtte de lærere som har børn med
vanskeligheder, lærerens behov
skal der også tages hensyn til.
Det er helt grotesk at et barn kun

visiteres en gang og her skal Kom-
munernes Landsforening og kom-
munerne inddrages. Udredningen
skal sættes hurtigere i værk, loven
siger, at en udredning skal ske se-
nest to måneder efter man har på-
vist ordblindhed.
Specialskolerne skal bibeholdes,

men folkeskolen skal være klar
over deres ansvar!

Mia Finnemann, Dansk Videns-
center for Ordblindhed, fortalte
forsamlingen om »Den gode un-
dervisning i folkeskolen for børn
med ordblindhed«. Læs hele hen-
des indlæg på side 11.

Erling Thor Olsen og Peter Bis-
lev, Ordblindeforeningens kreds i
Vestsjælland, talte om deres pro-
jekt »Unge ordblindes vej fra sko-

len til erhvervslivet« og eksempler
fra Vestsjælland. I Ordblindebladet
fra december 2008 skrev vi om
deres overvejelser og konklusioner.
De fortalte også, at erhvervscen-

trene ikke er klædt på til at klare
opgaverne med ordblinde elever.
Der sker ingen overførsel af viden
mellem folkeskolen og uddannel-

serne for elever med læsevanske-
ligheder. Der er megen brug for
faglig viden om ordblindhed og
andre læse- og skrivevanskelighe-
der.
I 2007 blev det slået fast, at der

skal gøres en særlig indsats over
for unge med særlig behov for vej-
ledning. Folkeskolen, UU-vejled-
ning og erhvervsskoler mangler en
fælles forståelse af læsehandicaps
og betydningen af en læsefaglig
indsats.

Erik Arndal, Hjælpemiddelinsti-
tuttet i Århus, var sidste mand på
programmet. Han fortalte og frem-
viste eksempler på de nyeste it-
hjælpemidler til ordblinde.

Inge Schmidt-Rasmussen

Ordblindhed 2009
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Erik Arndal, Hjælpemiddelinstituttet,
fremviste eksempler på de nyeste it-
hjælpemidler til ordblinde

De omkring 60 deltagere til konferencen
om ordblindhed i Køge lyttede
interesserede til.
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I Danmark diskuteres ambitioner
om inklusion i folkeskolen over
hele landet. Der er i denne forbin-
delse særligt fokus på kommuner-
nes egne undervisningstilbud, fordi
en reform i den danske samfunds-
struktur nedlagde amterne, og der-
med har kommunerne nu det fulde
ansvar for undervisning af børn
med ordblindhed. Konkret vil det
sige, at det i rigtigt mange tilfælde
er den enkelte folkeskole, der skal
tilrettelægge undervisningen under
hensyntagen til den enkelte elevs
behov. Der er ikke, som tidligere,
mulighed for at søge om amtets
specialundervisningstilbud. Er det
nu godt eller skidt? 

Er folkeskolen det rigtige
sted for ordblinde børn?
Folkeskolen har tre indlysende for-
dele for børn med ordblindhed: 

1. Ordblindhed kureres ikke med
mirakelkure; det er undervis-
ning, der er vejen frem.

2. Folkeskolen kan blive krumtap-
pen for velfungerende, etable-
rede netværk omkring elever
med faglige vanskeligheder. 

3. Langt de fleste børn værdsætter
at gå i skole med deres venner
fra lokalmiljøet, og det kan også
være en fordel for det vigtige
skole-hjem samarbejde.  

Jf. 1. Forskning viser igen og igen,
at intensive metodiske undervis-
ningstiltag hjælper børn med ord-
blindhed i væsentlig grad. Skolens
udfordring er naturligvis at have
det uddannede personale, som kan
varetage undervisningen i overens-
stemmelse med anbefalinger fra
denne forskning.
Det er kommunens udfordring at

kunne tilbyde intensiverede under-
visningstiltag, for eksempel som
særlige kurser, der kan stille skarpt
på enkelte delmål i undervisnin-
gen. Det kan være brug af it-red-
skaber, faglige kurser eller særlige
brobygningskurser.
Det er også kommunens udfor-

dring at organisere disse særlige
undervisningstiltag på en måde, så
det rent faktisk kan lade sig gøre at

inkludere børn med særlige behov
på folkeskolerne. Derfor er et tæt
samarbejde mellem en lang række
af kommunens fagfolk og konsu-
lenter en forudsætning for et veltil-
rettelagt undervisningstilbud, der
når hele vejen rundt om barnets
særlige behov.
Flere kommuner er på vej med

en velplanlagt struktur for organi-
sering og uddannelse af personale.
Ingen kommune eller skole kan
gardere sig mod uvidenhed og
svage fagfolk på centrale poster,
men ordblindhed er en relativt vel-
beskrevet indlæringsvanskelighed
(set i forhold til for eksempel
ADHD, dyskalkuli (talblindhed)
eller CAPD), der findes forsk-
ningsbaserede anbefalinger, red-
skaber og materialer som er fuldt
anvendelige i dansk folkeskole.
Opgaven er således at blive ved
med at holde prognosen for bør-
nene konstruktiv og rimelig, såle-
des at de hele tiden får det
optimale tilbud med den forhån-
denværende viden.

Jf. 2. Organiserede netværk er
meget vigtige, og især hvis skolen/
kommunen sender elever med ord-
blindhed til periodevise kurser på
et »læsecenter«. Det er vigtigt, at

Den gode undervisning i folkeskolen for børn med ordblindhed
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Den gode undervisning 
i folkeskolen

for børn med ordblindhed
Af Mia Finnemann Schultz, konsulent, Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Mia Finnemann
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det modtagende lærerteam har re-
alistiske forventninger til, hvad
eleven kan forventes at have tileg-
net sig i løbet af en kursusperiode.
Ofte har lærerne i stamklassen op-
timistiske, men for omfattende,
forventninger til elevens selvhjul-
penhed efter et intensivt kursusop-
hold. Dette er blandt andet
fremført i casebeskrivelserne i
»Læsning for alle«-projekterne
(Andresen 2003). Derfor er det
vigtigt med et godt samarbejde på
tværs af skoler, lærerteams og læ-
rere med en særlig funktion (for
eksempel it-vejledere). Det er ofte
en god idé at lade de daglige læ-
rere besøge en elev med ordblind-
hed, mens denne elev modtager
kurser eller undervisning i it. Om-

vendt er det også en god ide at læ-
rerne fra kursusundervisningen føl-
ger eleven til hjemklassen.
Det er meget vigtigt, at barnet

og barnets familie har realistiske
forventninger til, hvad der er målet
for undervisningen, og hvor lang
tid det tager at nå målene. Derfor
er skole-hjem samarbejdet krum-
tappen for et undervisningsforløb.
Det er i samtale med skolens læ-
rere og med barnet, at man kan
komme til en fælles forståelse for
undervisningens indhold. Men det
er også en god idé med mere ufor-
melle netværk, for eksempel blandt
andre forældre og børn på den
samme skole, eller i den samme
kommune. Ordblindeforeningen
kan være til stor hjælp i oprettelsen

af disse netværk blandt forældre/
familier, men skolen og kommunen
kan også tage initiativ til at oprette
dem. I disse netværk kan forældre
drøfte, hvad der er muligt i folke-
skolens undervisning i forhold til
for eksempel privat undervisning,
lektiehjælp eller ordblindeeftersko-
ler. Mange familier har erfaringer
fra ældre søskende, og en del for-
ældre har måske erfaringer fra
andre kommuner eller skoler. Bør-
nene kan også lære meget af hinan-
den. Det kan for eksempel være
temadage om brug af computeren
eller det kan være mere personligt
om at klare sig på trods af ord-
blindheden. Dansk Videnscenter
for Ordblindhed arbejder i disse år
på at udvikle en undervisningsme-

Den gode undervisning i folkeskolen for børn med ordblindhed
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Er der nogen, der fik  bedre karakterer 
af at gå på efterskole?

Viborgvej 71  •  Stistrup  •  9640 Farsø  • www.f-e.dk

Farsø Efterskole er for unge med læse- og skrivevanskeligheder. 
Vores mål er, at alle skolens elever oplever, at de er blevet 

fagligt dygtigere og personligt udviklet efter 1 eller 2 år på efterskole.



tode, der bygger på aktiviteter mel-
lem to elever, der lærer af hinanden
og drager nytte af en ældre rolle-
model. Alt materiale til udviklings-
projektet, der hedder Læsemakker,
findes til gratis download på vores
hjemmeside, www.dvo.dk, i udvik-
lingsperioden.
Sammenfattende er netværk

meget vigtige for at kunne lykkes
med et specialundervisningstilbud,
fordi succesen i høj grad handler
om god dialog og afstemte forvent-
ninger, som man kun med rimelig-
hed kan have, hvis man hver især
tager ansvar for det, man har en
særlig kompetence til.

Jf. 3. Fra evalueringer af special-
undervisningstilbud ved vi, at
mange elever, der er udskilt i sær-
lige undervisningstilbud, for ek-
sempel læseklasser, oplever dette
som en lettelse. På den anden side
ved vi, at de samme elever giver
udtryk for at være glade for at
blive i deres nærmiljø sammen
med venner og klassekammerater.
Umiddelbart ser det derfor ud til,
at en god indgangsvinkel til inklu-
sion er en model, der tager højde
for begge dele, og det ser da også
ud til, at de fleste kommuner tæn-
ker i fleksible løsninger. Flere ste-
der oprettes særlige resursecentre/
læsecentre/kompetencecentre som
skal tilbyde faglig sparring med
lærerne og intensive kurser i for
eksempel it-hjælpemidler til bør-
nene. Børnene skal ikke tilbringe
hele deres skoletid på et »læsecen-
ter«, men veksle mellem at deltage
i stamklassens undervisning på den
lokale folkeskole og modtage kur-
ser i et »læsecenter«. På den måde
kan barnet blive i sit nærmiljø og
gå i en »almindelig« stamklasse.
Denne struktur er med til at tyde-

liggøre, at der findes børn med
ordblindhed på enhver skole, og at
viden om ordblindhed derfor skal
findes på alle skoler. Samtidig sik-
rer strukturen at børn med ord-
blindhed har mulighed for at
bevare deres gamle venskaber, og
familier i et lokalområde kan drage
nytte af hinanden.

Prognosen 
for ordblinde børn 
Der er ikke mange undersøgelser,
der giver en opmuntrende prognose
for ordblinde børn. Undersøgelser
kan tværtimod vise, at der er en
større sandsynlighed for, at afbryde
et uddannelsesforløb, når man ikke
har gode læsefærdigheder (Ander-
sen, 2005).  
På den anden side ved vi, at un-

dervisning, vejledning og it-støtte
hjælper mennesker med ordblind-
hed, og derfor giver det alligevel
mening at tale om en optimistisk
prognose. Og vi ved, at der er
voksne mennesker med ordblind-
hed, som har gennemført lange ud-
dannelser på trods af det ekstra-
ordinært hårde læse- og skrivear-
bejde, som næsten alle uddannelser
kræver i dag. Disse voksne har for-
talt, at det har krævet rigtigt meget
af dem personligt, deres nærmeste
pårørende, men i høj grad også af
uddannelsessystemet. 
Der hviler derfor i høj grad en

mulighed for en optimistisk pro-
gnose, som er baseret på en endnu
mere intensiveret, flerstrenget og
velbeskrevet indsats end den, der
er dominerende i billedet af danske
kommuner og folkeskoler i dag.
Prognosen er således en hypotese,
og den er også relativ, idet de ord-
blinde børn har meget forskellige
forudsætninger for at imødekomme
undervisningen, og samtidig er un-

dervisningen afhængig af habile
fagfolk og en vis kontinuitet. En
svensk forsker har vist, at familien
spiller en meget stor rolle for unge
mennesker med ordblindhed. Fa-
milien er ofte med til at lægge
grundstenene til deres børns selv-
værd og hvordan de i øvrigt hånd-
terer ordblindheden (Ingesson,
2007). 
Mange folkeskoler opfatter un-

dervisning af elever med ordblind-
hed som svært at håndtere og
imødekomme hver eneste time.
Det er også en stor opgave, fordi
skolernes målsætning om inklusion
ikke blot handler om børn med
ordblindhed, men om en meget
broget gruppe af børn med meget
forskellige behov. På den anden
side er den særligt tilrettelagte un-
dervisning for børn med ordblind-
hed meget ofte en gevinst for en
større gruppe børn for eksempel i
den første læseundervisning. 
Strukturreformen har gjort det

mere synligt, at det er den enkelte
skoles ansvar, at tilrettelægge en
ordentlig undervisning af børn med
ordblindhed. Det samme vil de nye
nationale krav, der stilles til danske
skoleelevers læsefærdighed (jf.
Fælles Mål, nye obligatoriske test,
individuelle elevplaner og National
Handleplan for Læsning) samt re-
geringens målsætning om, at 95%
skal gennemføre en ungdomsud-
dannelse. 
Det er ambitiøse mål, regeringen

har fremsat. 
Hvis de kan føre til en samlet

forbedring af læseundervisningen
og øget forståelse for de omfat-
tende konsekvenser, som læsevan-
skeligheder kan have, kan
ambitionerne gå hen og blive en
fordel for mange berørte menne-
sker.

Den gode undervisning i folkeskolen for børn med ordblindhed
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En konklusion
En konklusion man kan drage er, at
den vellykkede indsats for ord-
blinde børn er et langt, sejt træk,
som kræver meget arbejde af bar-
net selv, familiens støtte, skolens
organisation og af lærernes faglig-
hed. En flerstrenget undervisning i
læsning for ordblinde børn er abso-
lut nødvendig. Det går bedst med
hjælpemidlerne, hvis også den ba-
sale læsefærdighed er så godt ud-
viklet, som det er muligt. 
Udover den fagligt solide under-

visning skal det være tydeligt, at
der faktisk er et gennemtænkt til-
bud til de børn, som har vedva-
rende vanskeligheder med skrift -
sproget. Tydeligheden indebærer at
der er klar kommunikation til bar-

net og familien, blandt andet gen-
nem detaljerede individuelle 
undervisningsplaner, at ansvars-
opgaver er delt ud på de relevante
parter, og at skolen har en net-
værkskultur, der bidrager til at
styrke prognosen for de ordblinde
børn. Hvis det skal være godt at
eleverne bliver i kommunen, er
dette et helt nødvendigt krav. Ellers
bliver det skidt, barnet og familien
bliver kastebolde mellem de diffe-
rentierede tilbud, og prognosen
stagnerer eller bliver ligefrem ne-
gativ. Der er stadig brug for gode
forbilleder, gode historier om gode
skoler og om nye måder at arbejde
sammen på til gavn for børnene,
det hele drejer sig om.

Referencer: 
Andersen, Dines (2005): 4 år efter
grundskolen. 19-årige om valg og
veje i ungdomsuddannelserne,
akf, København
(http://www.akf.dk/udgivelser/co
ntainer/udgivelse_1824/)

Andresen, Bent B. (2003):
Læsning for alle.
(http://www.hinnerup.dk/filarkiv/l
aesestaveskrive_Hinnerup.pdf)

Ingesson, Gunnel (2007):
Growing up with Dyslexia. Lunds
Universitet, Institutionen för
Psykologi.
(http://fou.skolporten.com/art.asp
x?id=a0A200000001Ur0&typ=art)

Schultz, Mia Finnemann (2007):
Ordblind inklusion – en
vejledning til inklusion af
ordblinde elever i folkeskolen,
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Dansk Videnscenter for
Ordblindhed: www.dvo.dk.
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Teknologien bag Dictus2 gør at
brugeren styrer en computer ude-
lukkende ved hjælp af stemmen.
Den teknik bruges allerede til at re-
ferere debatter fra Folketingssalen.
Stig Langvad, formand for Dan-

ske Handicaporganisationer og
som er lam i arme og ben, fortalte
meget humoristisk om sin jobpro-
fil. I den står der, at det eneste han
kan bruge, er hovedet. Stig viste os
på fantastisk vis, hvordan program-
met kan bruges uden mus og tasta-
tur, men kun ved brug af stemmen.
»Jeg bruger talen i stedet for mine
arme. Det gør, at jeg kan have et
flex-job i dag, hvad der for år til-
bage var usandsynligt. Tidligere
var jeg førtidspensionist.« 
Kravet for at bruge programmet,

er som med alle andre program-
mer, at man bruger nogen tid på at
lære det at kende.
Tidligere statsminister, Poul

Nyrup Rasmussen, roste program-
met for de muligheder det havde
for at højne den enkeltes livskvali-
tet. Lidt for sjov, fortalte han også
at programmet kunne genkende
ordet »Lone«.

Dette nyudviklet danske tale-
genkendelsessystem vil være et
godt hjælpemiddel for alle bevæ-
gelseshandicappede og meget
svære ordblinde. Det burde være
ligestillet med andre hjælpemidler,
som for eksempel kørestole.
Dictus2 er en ideel løsning for

folk, der ønsker at diktere i stedet
for at skrive. Tal til din computer
og dine ord kommer straks til at stå
i dit tekstprogram.
Kulturministeriet har støttet ud-

viklingen af programmet med
500.000 kr. af de ca. 2,5 mio. kr.
Dictus2 har kostet at udvikle. En
række private fonde, som Vanføre-
fonden, DH og Sahva Fonden (nu

Bevica) har ved handicaporganisa-
tionernes mellemkomst støttet med
1,2 mio. kr. og firmaet Prolog
 Development Center har selv skudt
en lille million i projektet.

Erik K. Rasmussen

Nyt Dictus2 program
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Nyt Dictus2 program

På et pressemøde i
efteråret blev det nye
Dictus2 program
præsenteret for
offentligheden. 
Jens Otto Kjærum fra
Prolog Development
Center fortalte at:
»pludselig kan
bevægelses -handicappede
varetage job, som de ikke
har kunnet før. For
ordblinde åbner det en hel
ny verden. De kan
pludseligt kommunikere
med deres omverden på
skrift. De kan skrive e-
mail, chatte og gå på
datingsider«

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen roste Dictus2 for de muligheder 
det har for at højne den enkeltes livskvalitet. Her ses han samme med Súsanna Vígdá fra
Sekretariatet.

Jens Otto Kjærum fra Prolog sagde blandt
andet: For ordblinde åbner den nye
Dictus2 en helt ny verden



Færøerne lagde ud med at for-
tælle, at man i år var kommet på fi-
nansloven. Man regnede med også
at være på den til næste år. De
havde 500.000 kroner, som kun
måtte bruges til undervisning af
ordblinde.
Der er sat undervisning i gang.

Både af skoleelever op voksne. Der
er etableret en 1 årig ordblinde ud-
dannelse, som er henvendt til pæ-
dagoger og lærere.

På Færøerne har det været meget
svært at få politikerne i tale og til
at acceptere det problem, som de
ordblinde står overfor. Når man ar-
bejder ud fra en praktisk og visu-
elle metode, mener politikere det
er leg og ikke indlæring. 

I Island har man fået lovning på
1600 euro, ca. 12.000 danske kro-
ner fra den Islandske regering, men
grundet finanskrisen er dette blevet
sløjfet. Og netop på grund af kri-

sen har man måtte sløjfe mange
projekter, deriblandt en bogudgi-
velse omkring ordblindhed.
Måden man har skaffet penge til

foreningsarbejde har været, at
sælge tørfisk og forskellige kort,
deriblandt julekort. 
Man har været meget ude på

skoler og virksomheder for at un-
dervise i ordblindhed og fortælle,
at man sagtens kan være en aktiv
deltager med hjælpemidler. Des-
uden har man et projekt kørende,
hvor man har undervist ældre bor-
gere i hverdags ting så som pc. 
Man har flere tanker i gang, bl.a.

et amerikansk projekt, hvor man
har gode erfaringer med specifikt
fremstillede briller. Dette ville man
se nærmere på og se om disse bril-
ler kunne gavne nogen.

I Sverige fik man sidste år
1.800.000 Skr., men i år var det
blevet nedskrevet med 200.000 til i
alt 1.600.000 Skr. I Sverige under-

viser man i ordblindhed på semina-
rierne. 
Ét af projekterne er en fokusuge

om ordblinde. Hele landet er med i
denne uge, hvor man blandt andet
underviser politikere i ordblindhed.
Endvidere har man lavet nyt fælles
logo for hele organisationen, hvor
man tidligere havde haft forskel-
lige logoer til de forskellige
kredse. 
Desuden ønsker man gang i et

projekt, som skal lette tilgangen til
informationer. Alle informationer
skal kunne skaffes af alle. Det vil
sige, at har man ingen pc, så skal
man kunne bruge sit tv for at få
samme information.
I Sverige prøver man at starte en

ungdomsafdeling. Desuden er der
valg og man forsøger via pressen
at stillet spørgsmål til politikerne,
som vedrører ordblindepolitik.

I Norge har man ca. 6000 medlem-
mer i foreningen. Man får støtte fra

Nordisk konference i Køge
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Nordisk Konference
I KØGE

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark lagde i år hus til Nordisk
Konference. Deltagerne President Airi Valkama fra Finland,

Formand Ann Karin Kjeld fra Færøerne, Leder Elenor W. Holter fra Norge,
Formand Gudrundur Johnsen og Sneivar Ivarson fra Island, Forbundsordfører

Bengt- Erik Johansson fra Sverige og Næstformand Erik Rasmussen fra
Danmark var samlede i weekenden den 23. til 25. oktober 2009 for at

udveksle viden, erfaringer og fortælle, hvilke projekter man har fokus på i
øjeblikket i de Nordiske lande.

Nederst fra venstre: Torunn Trollebø og Elenor W. Holter fra
Norge. Ari Valkama, Finland og Anna Karin Kjeld, Færøerne.

Øverst fra venstre: Erik K. Rasmussen, Danmark. 
Snaevar Iversson og Gudrundur S. Johansen fra Island og 

Bengt Erik Johansson, Sverige. 



den norske regering efter medlem-
santallet. Norge er med i et stort
projekt, hvor man sammen med ni
forskellige lande udveksler erfarin-
ger i ordblindhed.
I Norge er man meget dygtig til

at undervise børn med forskellige
behov. Blandt andet er der en norsk
skole på Grand Canaria, som har
fået masser af priser for deres dyg-
tighed i at undervise. 
Nordmændene har blandt andet

et engelsk projekt kørende, hvor
man to år i træk har haft 30 elever
af sted til Helen Arkells Dyslexia
Center i England, hvor eleverne
bliver undervist i engelsk.
Desuden arbejder man med at

udforme et ordblinde-certifikat,
som skal kunne gælde i alle lande i
Europa. Dette certifikat skal be-
virke, at man ikke skal testes igen
og igen i de forskellige lande. 
Et andet projekt er at undervise

kriminelle ordblinde, for at ændre
deres løbebane. Mange af de ind-
satte i fængslerne er nemlig ord-
blinde.

I Finland har man fra Lotto-puljen
og regeringen fået omkring
180.000 euro i år. Det finske
 Diverser Learners Institut har hver
uge kurser som henvender sig til
lærere, pædagoger og sundheds-
folk. Omkring 300-400 mennesker
bliver undervist hver uge i ord-

blindhed i en varighed af to timer. 
Man har Bibliotekscafé, hvor

man kan »læse« på stedet. Disse
caféer ønsker man at starte andre
steder end i Helsinki, men det har
været svært at skaffe penge til de
forskellige lokale kredse. 
Endvidere har man hobbyunder-

visning, hvor man arrangerer for-
skellige kurser, hvor der bliver lagt
vægt på motorikken. Et sådan
hobby kursus er den brasilianske
kampdans cabuera. 
Man laver motivations undervis-

ning rettet imod unge mennesker,
som har haft en dårlig skolegang
og ikke er i gang med nogen ud-
dannelse eller karriere. 
Det finske institut er med Right

to Learn foreningen, hvor man
mødes tre gange om året for at net-
worke og udveksle erfaringer.

I Ordblindeforeningen i Danmark
har man blandt meget andet i et
seks måneders projekt ansat en
medlemshverver og en fundraiser.
Målet er at få flere medlemmer og
flere projekter op at stå, med hjælp
af disse to medarbejder.
Der er gang i rigtig mange pro-

jekter i Norden. Disse er kun et
udpluk af disse projekter. Næste år
skal Nordisk Konference holdes i
Norge. 

Súsanna Vígdá

Nordisk konference i Køge
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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.

Vi har 95 elever i fuld
skolegang på 3.-10.
klassetrin fordelt på 12
klasser.

Bemærk:
Forældreinformationsaften
28. oktober 2009 kl. 19.00.
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



Det kan umiddelbart være vanske-
ligt at vurdere, om niveauet er pas-
sende for en årgang, men det kan
give et overblik at sammenholde
niveauet med tal fra »Profilmodel-
len« 2007.
Modellen er et stykke statistik,

hvor de elever, der sluttede 9.
klasse i 2007, tillægges det hidtil
kendte uddannelsesmønster 25 år
frem i tiden. Der er ca. 65.000 in-
divider i modellen, og det svarer
nogenlunde til antallet af elever i

en årgang. Heraf fremgår det at: 
� 95,8% af en årgang starter på
mindst en ungdomsuddannelse

� 4,2% starter aldrig på en ung-
domsuddannelse. 

� 39,2% starter på en erhvervsud-
dannelse og  

� 56,5% starter på en gymnasial
uddannelse. 

Støtten til
ungdomsuddannelserne
Ca. 7,2% af deltagerne i ungdoms-

uddannelserne (2008) er støtte-
modtagere med læse- og skrive-
 vanskeligheder. De fleste, 5,4%,
fik en startpakke. Altså en it-ryg-
sæk.
Det er ganske almindeligt at

være støttemodtager på en er-
hvervsfaglig uddannelse. Ca. 14%
af deltagerne er støttemodtagere.
På de gymnasiale uddannelser er
ca. 2,5% af deltagerne støttemodta-
gere. 
Det fører frem til spørgsmålet

Kompensation for skriftsprogligt handicap i ungdomsuddannelserne
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Kompensation for skriftsprogligt
handicap

i ungdomsuddannelserne
SU-styrelsen bevilligede i 2008 specialpædagogisk støtte (SPS) 

til 4.477 personer med læse- og skrivevanskeligheder. Heraf fik 3.350
personer en it-startpakke 

Støtte til personer med læse- og skrivevanskeligheder i
ungdomsuddannelserne i 2008:
Antal støttemodtagere med læse- og 
skrivevanskeligheder i alt: 4477 elever Det er ca. 7,2% af alle elever
Heraf støttemodtagere 
med IT- startpakke: 3350 elever Det er ca. 5,4% af alle elever
På erhvervsuddannelserne: 
EUD, SOSO og PGU er der støtte til 3564 elever Det er ca. 14% af eleverne
På de gymnasiale ungdoms-
uddannelser: STX, HF, HTX og HHX 
er der støtte til: 916 elever Det er ca. 2,5 % af eleverne



om, hvorfor de ordblinde ikke i hø-
jere grad vælger de gymnasiale
ungdomsuddannelser?

Valg af
ungdomsuddannelse? 
Støtten til ordblinde i grundskolen
er næppe til rådighed i samme om-
fang som i ungdomsuddannelserne. 
Ordblinde med it-støtte i grund-

skolen kan vælge ungdomsuddan-
nelse ud fra oplevelsen af at være
hjulpet af it-hjælpemidlerne. 
Den uhjulpne, der ikke har haft

IT- hjælpemidler til rådighed, væl-
ger sikkert uddannelse ud fra en
oplevelse af at have utilstrækkeligt
fungerende læsefærdigheder.
Den uhjulpne vælger sandsyn-

ligvis en uddannelse med mindst
mulig skriftlighed. Det er i første
omgang en erhvervsfaglig uddan-
nelse frem for en gymnasial ung-
domsuddannelse. 
Elever med uhjulpne læsevan-

skeligheder har lavt selvværd i for-
hold til uddannelse og undervis-
ning og ringere sproglige færdig-
 heder end gennemsnittet af deres
jævnaldrende. 

Peter Bislev
Kreds Vestsjælland

Kompensation for skriftsprogligt handicap i ungdomsuddannelserne
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Billedet er taget i Norge og viser en meget besværlig vej over fjeldet til Besseggen, hvis
man ikke tager en færge. Det kan også være svært at gå i gymnasiet, hvis man ikke har
en computer og har læse- og skrivevanskeligheder.

En efterskole på Als for
normaltbegavede unge,
der har svært ved at
læse og stave, og som
har lyst til at komme på
efterskole for at lære
mere!

� 8., 9. og 10. klasse
� Mulighed for at aflægge
Folkeskolens Afgangsprøve i
alle fag

� Mange dansk- og matematik-
timer på mindre hold

� Valgfag: drama, musik,
udeliv, skoleavis, billed-
kunst, trædrejning, smedie,
rollespil, m.m.

� Idræt: kajakroning, surf,
rappelling, fodbold, volley,
cykelcross og meget andet

� Fællesøvelser og oplevelser
med emneuger og skole-
rejser i Danmark eller ud-
landet

Efterskolen Strand
på Danebod
Færgevej 5, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74422160

info@efterskolenstrand.dk
www.efterskolenstrand.dk

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



Når man første gang kommer til en
ordblindeefterskole, og spørger om
der er mulighed for at tage af-
gangseksamener, så svarer de ofte:
»Nej, det er der ikke, det behøver
de unge ikke have, de kan komme
ind på social- og sundhedsskolerne
og teknisk skole uden eksamener«.
Eller også svares der, det er ude-
lukkende de lærere, som tester ele-
verne, der vurderer, om de unge
kan gå til en afgangseksamen. Jeg
kunne så spørge: »Har jeg som for-
ælder ikke indflydelse?«. Og der
kunne blive svaret: »Nej, det er
kun skolen, som laver de vurderin-
ger«.  
Ordblindeefterskoler er en gave

til ordblinde unge, ingen tvivl om
det. Efterskolerne forandrer ofte de
unges liv for altid, fordi de unge
bliver mødt der, hvor de er fagligt
og personligt. De møder andre
unge, som er i samme situation

som dem selv, og det er en helt
uvurderlig og ofte afgørende faktor
for, at den unge kommer godt vi-
dere i livet. 
For at komme godt videre i livet

og leve et godt liv, tror jeg også på,
at det at få den uddannelse, som
man brænder for, og magter, er en
ligeså væsentlig faktor. At arbejde
med det, som man har talent for, er
faktisk muligt, også for ordblinde. 
Paradokset er at det kræver rig-

tig god argumentation at få sit barn
til en afgangseksamen, når skolen
vurderer noget andet.
Jeg spørger så mig selv, hvad

tanken bag disse beslutninger er, i

et århundrede, hvor der lægges stor
vægt på kompetencer og færdighe-
der, for netop at komme videre i en
ungdomsuddannelse og få mulig-
heden for at klare sig selv som
voksen?
Kan det være fordi man ikke

mener, at de unge ordblinde kan
tage en gymnasial uddannelse?
Hvem bestemmer og vurderer
egentlig det? Ja, i princippet be-
stemmer ordblindeefterskoler med
de ovennævnte holdninger, at ord-
blinde unge IKKE skal eller KAN
tage en gymnasial ungdomsuddan-
nelse. 
Faktisk bliver der allerede sat en

stopper for de eventuelle drømme,
som den unge måtte have, i folke-
skolen, når den unge, med råd fra
skolen, fravælger tysk.
Man kunne som forælder til en

ordblind tro og ønske, at vores
unge kunne få tysk for ordblinde
på ordblindeefterskolerne, for at
indhente det tabte, og sikre deres
mulighed for at få en ungdomsud-
dannelse på lige vilkår med andre
unge, men nej, det er ofte ikke mu-
ligt. Ligeledes kunne man tro og
ønske, at ordblindeefterskolerne
kunne klargøre de unge til afgangs-
 eksamener, på en anden intensiv og

Ordblindeefterskoler, eksamen, tysk og Grundtvig
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Ordblindeefterskoler,
eksamen, 

tysk og Grundtvig

Karina Thøgersen

Efterskolerne
forandrer ofte de unges liv

for altid, fordi de unge
bliver mødt der, hvor de er

fagligt og personligt



mere pædagogisk måde, end folke-
skolen har mulighed for.
Selv de svageste ordblinde unge,

bør efter min overbevisning, som
absolut minimum prøve at gå til
mindst en skriftlig og en mundtlig
eksamen i de fag de er stærkest i.
Det vil give både stolthed og mod
for de unge, at de også har prøvet
at gå til en eksamen. Skolerne må
have stor fokus på, at det ikke er
tallene som er de vigtige, men
selve processen i det at lære at gå
til en eksamen. Det er netop denne
proces, som er en stor del af den
læring som sker for de unge i over-
bygningen. De må og skal lære at
takle nederlag og succes. De bør

lære, i fællesskab med de andre
elever at takle disse mange følel-
ser, som altid, – i måske endnu hø-
jere grad, er en tro følgesvend for
en ordblind.
Hvorfor forekommer dette pro-

blem? Man kan tænke, at ordblin-
deefterskolerne mener, at eksamen
ikke er noget for ordblinde elever.
At de i forvejen har haft det hårdt
nok i folkeskolen, så nu skal de til

at nyde livet og endelig have det
lidt godt. Ja, selvfølgelig skal de
det. De skal med Grundtvigs ord,
oplives og oplyses. Kan tysk og
eksamener ikke godt harmonere
med oplivning og oplysning?
Jeg vil mene, at de meget dyg-

tige, kreative og engagerede under-
visere, som jeg ved efterskolerne
har ansat, kan med Grundtvig og
Christian Kold i hånden, udvikle
mange kreative ideer til, hvordan
ordblinde unge lærer tysk, og lærer
at gå til eksamen!
Jeg skal her understrege, at

nogle, måske mange ordblinde -
efterskoler allerede er godt på vej
og i gang med disse ting. Men pro-

Ordblindeefterskoler, eksamen, tysk og Grundtvig

Ordblinde Bladet 4·2009 21

Du bliver aldrig 
den samme igen

The true story...

Erhvervs- og uddannelsesrettet  
– især for ordblinde 
VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB
EGU-skoleforløb · Brobygning til erhvervs-
uddannelserne · Danskprøve 2 og 3 for 
fremmedsprogede · Samarbejde med teknisk 
skole, SoSu m.fl. · 90 % går videre til uddan-
nelse og job · It overalt

KICKSTART
Trygge og faste rammer · Personlig coaching · 
Vejledning og handlingsplaner · Lektiehjælp

ISÆR FOR ORDBLINDE
Effektiv ordblindeundervisning · 
Læsecomputere med skrivestøtte

FAGHORISONT
Dansk · Dansk som 2. sprog · Matematik · 
It · Engelsk · Teater · Køkken · Design · 
Kørekort og mange flere

LANGE KURSER
Forår: 23 uger
Efterår: 19 uger

FINANSIERINGSMULIGHEDER
EGU · Integrationsloven · Skolens fond

Tlf. 97 18 45 45 · www.brandehs.dk

Det vil give både
stolthed og mod for de

unge, at de også har prøvet
at gå til en eksamen

���



blematikken er, at det er ikke alle
ordblindeefterskoler og det skaber
netop forskellige muligheder for
ordblinde rundt i landet.
Vi skal ikke glemme Grundtvig

og Kold. De har bibragt vores sam-
fund så meget fantastisk (blandt
andet deres syn på skole, menne-
skeliv og folkeliv). Men de kendte
ikke til det senmoderne samfund,
som vi lever i dag. Deres tanker må
kunne omformes og bruges på ord-
blindeefterskolerne, således at vore
unge ordblinde mærker og føler, at
de også kan være med i et videns-
samfund. 
Det kan de nemlig godt, det har

vi set masser af eksempler på, men
ofte, ikke uden hjælp og støtte. De

behøver ikke at blive pakket ind i
vat. De må gerne mærke den angst,
smerte og knokkelarbejde, der lig-
ger i at gå til eksamen. Det er en
del af det at være ung. Det er en
del af det at blive voksen. Det må
være en af de fornemste opgaver
som ordblindelærerne har, netop at
klargøre de unge til livet udenfor
efterskolen. Til at turde livet. 

Skolerne vil argumentere for, at
de i så fald, må fravælge nogle af
de mange gode kreative valgfag,
som de unge er meget glade for, og
som opbygger deres selvværd. Til
det vil jeg sige, at valgfag er nød-
vendige, og at det også skal priori-
teres meget højt, da det er en stor
del af efterskolelivet. Men det
giver også selvværd at blive under-
vist i tysk og i det at gå til eksa-
men, fordi det er tegn på en
normalisering af den unge. At den
unge stilles overfor samme krav
som andre unge i samfundet. På
ordblindeefterskolen er der mulig-
hed for at give ekstra hjælp og
støtte. Det er for mig at se at ud-
vise respekt og tiltro til den unge,
at give dem samme muligheder og
udfordringer, som alle andre, og
det vokser de af.
Jeg vil mene, at jeg via alle mine

eksamener er blevet både oplyst og
oplivet, og jeg tror det samme gør
sig gældende for alle andre menne-

sker. Det kan godt gøre ondt, men
det kan livet også, og det er jeg
sikker på at ordblinde unge ved
mere om end noget andet. Men det
hjælper, at blive taget ved hånden
af en lærer, som kan undervise i,
hvordan man kommer igennem ek-
samen og tysk. Der er masser af
kompensationsmuligheder i for-
hold til eksamen for ordblinde ele-
ver. En vigtig opgave, ifølge min
opfattelse, er for efterskolerne at
undervise de unge i at gå til eksa-
men med it hjælpemidler, således,
at de er klar til at komme videre i
livet, uden alt for mange ekstra stu-
die år, som de i dag må have, for at
tage afgangseksamener.
Det øger frafald i ungdomsud-

dannelserne, at de unge ikke er
 eksamens-vante. Det er det frafald
vi må til livs. Her er efterskolerne
en vigtig brik. De kan nemlig give
de unge så meget, som kan få dem
godt videre i livet.

Karina Thøgersen
Lærer, læsepædagog, cand. mag.

Pæd. Stud. ejer af Ordzonen 
og forælder til en ordblind 

teenage-datter
Teglhøjen 63, 5690 Tommerup St.

Ordblindeefterskoler, eksamen, tysk og Grundtvig
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Har du læse og stave-
vanskeligheder - så er vi skolen,

der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• Små niveaudelte hold i dansk, 

matematik og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• 10. klasses meritgivende

brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

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

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

De behøver ikke at
blive pakket ind i vat. 

De må gerne mærke den
angst, smerte og

knokkelarbejde, der ligger 
i at gå til eksamen

HUSK
at melde

adresse ændring til os 
på telefon 

36 75 10 88
eller på e-mail: 

kontor@ordblind.org
Så flytter 

Ordblinde bladet med!

Redaktionen



For børn og unge med ordblinde-
vanskeligheder er opmærksom he-
den naturligt rettet mod ord blinde-
efterskoler, men også andre
efterskoler kan give meningsfulde
og udbytterige ophold for elever
med ordblindhed. Nogle skoler har
for eksempel niveaudelt undervis-
ning. Andre har måske fokus på
særlige aktiviteter, som tiltaler den
unge.
Et år på efterskole er for langt

de fleste unge en fantastisk ople-
velse og et godt skridt på vej ud i
livet. For at også den unge med
ordblindhed får mest muligt ud af
efterskoleopholdet og en inspire-
rende oplevelse med andre unge, er
det en god idé at gøre sig overve-
jelser inden valget – for eksempel:
� Hvad er den unges interesseom-
råde?

� Hvor ligger den unges styrke-
sider og svagheder?

� Hvilke formål skal opholdet
have?
1) er målet for eksempel af-
gangseksamen – eventuelt i
enkelte fag

2) at eleven bliver fortrolig med
og integrerer brug af elektro-
niske hjælpemidler (for ek-
sempel it-rygsæk) i sin
hverdag

3) at erhverve færdigheder, så en
ungdomsuddannelse kan be-
gyndes og gennemføres

4) får styrket selvværd
� Hvilke aktiviteter er det efter
»skoletid«?

� Hvilke udslusningsmuligheder
er der?

� Ordblindeefterskole, special-
skole eller efterskole med sær-
lige tilbud?

Læs om efterskolerne på 
www.efterskole.dk og
www.ordbl.dk. I kan besøge efter-
skolerne på efterskolernes dag,
som er den sidste søndag i septem-

ber – eller aftal et besøg. Tal even-
tuelt med andre forældre, som har
haft unge på efterskole.
Endelig er det vigtigt at priori-

tere, hvad der er det vigtigste mål
for den unges ophold på eftersko-
len – både for den unge selv og for
forældre – og vægt det ved valg af
efterskole.

Stella Steengaard

Valg af efterskole
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Valg af efterskole
– Gode råd til unge og deres forældre

Bliv medlem af
Ordblindeforeningen i Danmark
Hvad vi kan tilbyde:
� Medlemsbladet »Ordblindebladet«
� Vejledning og rådgivning
� Organisatorisk fællesskab
� Tilbud om kurser og foredrag
� Rettigheder om uddannelse
� Information om computer
� Information om lydbøger og letlæst

litteratur
� Pædagogiske programmer, 

regler og rettigheder



Vores ordblinde søn gik i 6. klasse,
da vi og klassens øvrige forældre
fik at vide, at der ikke ville blive
givet specialundervisning i tysk til
eleverne i den ordblindeklasse,
som vores søn gik i. Eleverne er
alle ordblinde og havde specialun-
dervisning i alle andre boglige fag.
Vi ønskede at vores søn fik tysk

for at stifte bekendtskab med tysk
sprog samt tyske kultur- og sam-
fundsforhold. Vi vidste samtidigt
fra den internationale ordblinde
forskning at tysk for mange ord-
blinde være et lettere sprog end en-
gelsk. Derudover er to til fire års
tysk eller fransk en forudsætning
for optagelse på visse ungdomsud-
dannelser. Vi var – da vores søn gik
i 6. klasse – ikke klar til, på hans
vegne, at opgive muligheden for
optagelse på kompetencegivende
uddannelse som gymnasium eller
HF/HFH. Vi ved naturligvis ikke,
om vores søn får brug for at have
haft tysk. 
Ved et forældremøde i 6. klasse

blev forældregruppen orienteret
om at der ikke ville blive givet spe-
cialundervisning i tysk til ordblin-
deklassen. Klassens lærere anbefa-
lede, at eleverne i stedet tog tysk
på byens ungdomsskole udenfor
almindelig skoletid. 
Forældrene til fem af de syv ele-

ver i klassen ønskede, at deres børn
fik tysk i folkeskolen. Vi fandt det
ikke hensigtsmæssigt, at vores
børn skulle af sted senere på dagen
(i øvrigt viste det sig senere, at
tysk ikke blev udbudt af ungdoms-
skolen). 
Vi udarbejdede en fælles ansøg-

ning til skolen om specialundervis-
ning til vores børn i tysk. Vort håb
var, at det ville være en fordel at
stå sammen i forældregruppen. Det
viste sig imidlertid at være en fejl-
vurdering. Efter ca. et års sagsbe-
handling hos skole, kommune og
Klagenævnet får vi besked om, at
Klagenævnet for Specialundervis-
ning kun kan tage stilling til sager
vedrørende individuelle elever. Det

burde vi jo nok have læst os til et
eller andet sted, men det var ikke
gået op for os. 
På den igen. Ny ansøgning til

skolen og ny afgørelse fra skolen
om at vores søn ikke kunne få
hjælp. Ny ansøgning til kommunen
(denne gang sendt direkte til borg-
mesteren, hvilket hjælper gevaldigt
på besvarelsestiden) og på ny af-
visning med forklaring fra Kom-
munen om at man ikke kunne
tildele specialundervisning i tysk,
da faget havde under 12 ugentlige
lektioner (det har ingen fag!) og da
faget var et valgfag, hvilket betød
at man havde mulighed for at fra-
vælge faget, hvis man ikke var i
stand til at følge faget på normale
vilkår (uden specialundervisning).
Vi var ikke enige i begrundelsen og
fandt endvidere ikke, at der var fo-
retaget en individuel vurdering. Vi
bragte derfor sagen videre til Kla-
genævnet for Specialundervisning. 
Vi fik svar i starten af september

2009. Afgørelsen var meget klar: 

Kampen for ordblindes ret til undervisning
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Kampen for ordblindes ret til
undervisning

Ifølge Folkeskoleloven kan specialundervisning gives i alle folkeskolens fag. 
Det var hverken skole eller kommune enig i. Vi startede et juridisk forløb, der kom til

at tage næsten to år fra første henvendelse til skolen. Afgørelsen er nu klar fra
Klagenævnet for Specialundervisning, – vores søn er berettiget til specialundervisning i

valgfaget tysk. Vi venter nu igen, – denne gang på at vores søn faktisk får
specialundervisning i faget. Hvis ikke vores søn når at få glæde af afgørelsen, 

håber vi, at afgørelsen kan være med til at bane vejen for at andre ordblinde kan få
specialundervisning i de af folkeskolens fag, hvor de har behov.

Af Vibeke Østergaard Thomsen · vibeke.lars@get2net.dk



� Grundlaget for Kommunens af-
gørelse var forkert – der kan
gives specialundervisning i alle
folkeskolens fag

� Der var ikke givet klagevejled-
ning 

� Revisitationsmøder med delta-
gelse af forældrene blev ikke af-
holdt 

� Revisitationspapirer blev ikke
fremsendt til forældrene. 

� Klagenævnet omstødte således
kommunens afgørelse. 

Det varmede. Vi har så mange
gange fået at vide, at vi var galt på
den og ikke forstod lovens tekst. At
vi bare skulle være taknemmelige
for den hjælp vores søn fik. 
Vores søn kan ikke selv kæmpe

for sin ret til undervisning på hans
niveau i »den rummelige folke-
skole«. Vi er – i modsætning til
mange ordblindes forældre – ikke
selv ordblinde og har således haft
mulighed for at følge denne sag til
dørs. Der ligger nok stadig en lille
tvivl hos os om, hvorvidt kommu-
nen ikke kendte loven eller de
valgte at spare på området, fordi
der sjældent var nogen, der gjorde
vrøvl. 
Vi håber naturligvis at denne sag

munder ud i at vores søn får special-
 undervisning i tysk i resten af 8.
klasse og i 9. klasse, og at vi ikke
skal køre sagen igen næste år. Men
vi håber også, at den kan være med
til at åbne vejen for, at ordblinde
elever får den hjælp, som det fra
politisk side er besluttet, at de kan
få. Endelig håber vi, at andre vil
indbringe urimelige sager for Kla-
genævnet – det er den eneste måde
at få kommunerne til at leve op til
lovens bogstav. �

Kampen for ordblindes ret til undervisning
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Anbefalinger
� Lav individuelle ansøgninger.
� Sørg for at få alle afgørelser på skrift.
� Få det om nødvendigt tydeliggjort at der er tale om

en (myndigheds)afgørelse.
� Indklag om nødvendigt skolens afgørelse indenfor fire

uger til kommunalbestyrelsen.
� Ryk for svar fra skole/kommune efter 14 dage.
� Bed om klagevejledning, så det bliver tydeligt, at

sagen bringes til en højere instans.
� Træk på kompetencer hos Ordblindeforeningen, Skole

og Samfund og andre med viden om området,
men prøv naturligvis først med den gode samtale 
(det hele er lettere, hvis skole/hjem-samarbejdet 
fungerer).

� Inddrag evt. Skolebestyrelsen.
� Hvis der startes en sag, så gå efter bolden – ikke

manden.



Jeg var en ordblind dreng og min
skolegang i folkeskolen var ne der-
 lag på nederlag. Frygten for ikke at
få en uddannelse, fik mig til at
tænkte utraditionelt. Jeg er en
iværksættertype, og derfor var det
naturligt for mig i en meget tidlig
alder at lave mit eget firma. 

Firmaet, blev startet for to år
siden. I dag er firmaet momsregi-
stret og jeg driver det sammen med
min far, Jørgen Gleje.
Jeg havde mange idéer til

iværksætterprojekter. At valget
netop faldt på naturligt mineral-
vand hænger sammen med, at det

ikke var forbundet med store etab-
leringsudgifter og produktions-
mæssigt var forholdsvis simpelt. 
I dag læser jeg på Handelssko-

len i Lyngby og har mottoet »intet
er umuligt«. Jeg har gjort frygten
for manglende uddannelse til
skamme. Jeg ser i dag optimistisk
på fremtiden og mit råd til andre,
der har det svært i skolen er, find
noget du er god til, og få derigen-
nem selvtillid til at klare skolen.

Philip Gleje

Læserbrev
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Intet er umuligt
En historie om en ordblind dreng, der i skolen
havde lige så mange fejl i diktat som de andre
havde rigtige, og som i dag 17 år gammel står
bag eget firma, som introducerer naturligt
mineralvand i miljøvenlig emballage

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

�

Læserbrev



Lars Ballieu Christensen, direktør i
Sensus bød velkommen. Han vid-
ste godt, at mødets overskrift »Gå
klogere hjem« var meget ambitiøst,
men han håbede, at det kom til at
holde stik.
Lars fortalte om tilgængelighed

på Internettet. Vi hørte om bag-
grunden for tilgængeligt web-
design, fordelene ved at udvikle
tilgængelige netsteder og de væ-

sentligste årsager til tilgængelig-
hedsproblemer på Internettet. 
På www.sensus.dk kan du læse

meget mere om tilgængelighed 
og de væsentligste retningslinjer,
metoder og værktøjer, som kan –
og bør – anvendes til at sikre til-
gængelighed på Internettet.
Næste mand med mikrofonen

var Jacob, som er underviser på
Synscenter Refsnæs. Jacob er blind

og bruger skærmlæserprogrammet
JAWS, når han søger information
på internettet. En skærmlæser
læser alt, hvad der vises på skær-
men op. Det er derfor vigtigt, at
man husker beskrivende tekster til
for eksempel link, grafik og bille-
der.
Rolf er ordblind og er i lære hos

Sensus som it-supporter. Rolf bru-
ger ViTal-programmet, når han sur-
fer på nettet. Et af de største
problemer Rolf møder, er tekster
på websider, som ikke kan marke-
res. Al tekst skal kunne markeres,
ellers kan ViTal ikke læse teksten
op. Et grafiks link med tekst og
link til scannede dokumenter, som
ikke kan markeres, er meget ofte et
problem på internettet.
Det var en meget lærerig efter-

middag hos Sensus, og jeg er næ-
sten sikker på, at vi alle gik noget
klogere hjem. LT

Hvordan læser handicappede en hjemmeside?
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Hvordan læser
handicappede 
en hjemmeside?
Den 20. oktober 2009 var firmaet Sensus i Hillerød
vært for et »Gå klogere hjem møde«, hvor vi kunne
opleve, hvordan en ordblind læser en hjemmeside
og hvordan en blind opfatter en hjemmeside

Sdr. Feldings Efterskole

Skolen, hvor fælles
indsats skaber tryghed
og personlig styrke

www.sdrfeldingefterskole.dk

Vi er en efterskole for normalt begavede

ordblinde elever.

Besøg os og få en snak om,

hvordan ordblinde elever kan få en god undervisning

og en positiv oplevelse ved at tage et år

eller to på efterskole

Sdr. Feldingvej 32 • 7280 Sdr. Felding • Tlf. 97 19 89 00

Sdr. Feldings Efterskole Tjæ
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Novelleforlaget.dk er et nyt forlag,
der udgiver noveller på hjemmesi-
den www.novelleforlaget.dk. Forla-
get tilbyder læserne nem og hurtigt
adgang til god litteratur via de nye
digitale medier. Det er overvejende
nye noveller af danske forfattere
som bl.a. Jan Sonnergaard, Harald
Voetmann og Dorthe Nors. Novel-
lerne kan læses på hjemmesiden,
downloades som pdf eller man kan
få dem som podcast. 
»Med de nye medier kan læse-

ren få novellen lige præcis dér,
hvor han eller hun er. Novellen er
som skræddersyet som lydspor til
hverdagens små gøremål eller til
turen på vej til arbejde. Novellen er
kort, men med stof til eftertanke i
lang tid. Med vores elektroniske

novelleforlag håber vi at kunne
sætte strøm til de gode historier, så
de når ud til dér hvor læserne er,«
udtaler forlagets ene direktør Anne
Zenon.
De fleste noveller er indlæst og

kan købes som podcast. Nogle af
novellerne er indlæst af et af re-
daktionsmedlemmerne, Karsten
Pharao, der er kendt som studie-
vært fra DRs litteraturprogram Al-
fabet – andre er indlæst af
forfatteren selv. 
Forlaget har også enkelte klassi-

kere af for eksempel Herman Bang
samt Boccacio der af mange beteg-
nes som den første novelleforfatter. 
Novellerne koster 25 kr. enten

som tekst eller podcast. Klassi-
kerne er gratis som tekst. Ønsker
man at få trykt novellerne er det
muligt at lave sin helt egen novel-
lesamling.

Læs mere på 
www.novelleforlaget.dk. 

Anne Zenon

Nyt webforlag
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Nyt webforlag med fokus på 

noveller

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder

IT-hjælpemidler er en integreret del
i alt i skolens hverdag og aktiviteter

Mange dansktimer på små hold

Alle folkeskolens fag tilbydes i
8. – 10. klasse

Mange valgfag og liniefag fx kreativt
værksted, idrætsfag, friluftsliv, spring,

science, førstehjælp, drama, værkstedsfag,
musik, musical

Mulighed for folkeskolens afgangsprøver
og 10. klasse prøve

og 10. klasse med udvidet brobygning med
meritgivende fag i samarbejde med

Handelsskole, SOSU og Teknisk Skole

Nærmere oplysninger
Overvej 12, Vrigsted

7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

Besøg vores hjemmeside:
www.vrigsted-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

eller ønsker du at bære Ordblindeforeningens logo 
i Sterlingsølv 925.

Dette smykke er lavet af samme kunstner
som har lavet vores Hæderspris.

Smykket laves i 3 forskellige varianter:
som reversnål, som vedhæng til halskæde og som slipsenål 

med lås på bagsiden.

Pris 150 kr. + 50 kr. i forsendelse

Beløbet kan evt. indbetales på kontonummer
Nordea 0650-5553005489

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

Mangler du en gaveidé



Jødedom
Vil du vide noget om en af verdens
ældste religioner, så skal du læse
bogen Jødedom af Carsten Bo
Mortensen. 
Bogen er en del af serien: »De

små fagbøger«, som Gyldendal ud-
giver for børn på 7-11 år. I denne
bog kan du læse om, hvordan jøde-
dommen opstod og hvordan jøder
lever med deres tro. Bogen er
meget velegnet til faglige læsekur-
ser, frilæsning og tværfaglige em-
nearbejde.
De små fagbøger er interessante

og informerende bøger. På bare 36
sider får man spændende, letfor-
ståelige og faglig viden om jøde-
dommen.
På hjemmesiden www.digibib.dk

kan man hente gratis opgaver til
bogen.

De små fagbøger
Jødedom
Carsten Bo Mortensen
Gyldendal

Der er udkommet en ny bog i se-
rien Specialpædagogik i tiden. Se-
rien henvender sig til lærere i
grundskolen og i efter- og videre-
uddannelse samt til studerende
inden for det nye linjefag special-
pædagogik. Bogen hedder Coa-
ching i skriftsprog.
Bogen er skrevet til en undervi-

ser og målrettet til læreren der un-
derviser elever med læse- og
skrivevanskeligheder. Den er skre-
vet til læreren med et optimistisk
livssyn, som ønsker at se
de positive
mulighe-
der frem
for be-
grænsnin-
ger i
eleven.
»Det er
bogen til læ-
reren, som
ved, at der
ikke findes en
vej, en metode
eller et pro-
gram, der i sig
selv kan afhjælpe
skriftsprogsvan-
skeligheder, men
som i dialog med
eleverne til stadig-
hed søger nye veje«,
sådan skriver forfat-
terne Lis og Torben Pøhler på bag-
siden af bogen.
De to forfattere har begge

mange års erfaringer med under-
visning i læsning og skrivning
samt undervisning af elever i skri-

vevanskeligheder.
Coaching er et relativt nyt be-

greb i Danmark. Begrebet blev
først brugt af sportsfolk, og det har
ikke tidligere været anvendt i for-
bindelse med undervisning i læs-
ning og skrivning. Lis og Torben
Pøhler skriver: »at vi har valgt at
bruge begrebet, fordi vores pæda-
gogiske udgangspunkt har rod i en
teori, empowerment, et redskab til
at give mennesker, der føler sig

funktionshæmmet,
styrke og mulig-
heder for at
skabe deres egen
fremtid.
Målet med

undervisnin-
gen er at
støtte elevens
muligheder
for at handle
selv og
opnå kon-
trol over
eget liv og
egen læ-
ring.
Vækst i
erken-
delse,
indsigt

og selvfor-
ståelse vil således gå hånd

i hånd med de aktiviteter, som
blandt andet igangsættes via under-
visningen«. 
Bogen bestilles på www.dafolo-

online.dk, mail mi@dafolo.dk eller
på telefon 96 20 66 66.

EKR

Boganmeldelser
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Boganmeldelser

Coaching i skriftsproget



Midtsjællands kreds
Lørdag den 29. august deltog kred-
sen i Sundhedsdagen på Hestetor-
vet i Roskilde. Der var mulighed
for at høre om hjælp til personer
med ordblindhed, og se de nyeste
hjælpeprogrammer til pc’en. Det
var en rigtig god dag, hvor vi fik
besøg af mange mennesker.
Lørdag den 6. februar åbner

Ord-cafèen igen i de ny lokaler i
frivilligcenteret på Frederiksborg-
vej 2, 4000 Roskilde. Rolf vil un-
dervise i hjælpeprogrammerne fra
klokken 11 til klokken 13. Husk at
tilmelde dig i god tid inden mødet

til formand Esben Andersen tele-
fon 46 78 94 08.
Generalforsamlingen 2010 af-

holdes i Frivilligcentret onsdag den
3. marts klokken 19. Efter general-
forsamlingen gennemgår Rolf
nogle hjælpeprogrammer. 

Nyt fra kredsene
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Nyt fra kredsene

Fra venstre: Lene, Dorte, Lisbet og Rolf fra ordblindeforeningen og Jette Ravn fra
biblioteket i Roskilde.

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

Nota 
(tidligere Danmarks
Blindebibliotek)
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: e17@e17.dk
www.nota.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
Mølledamsvej 6
5750 Ringe
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

Redigeret af EKR



Annoncer
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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



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

Returneres ved varig adresseændring


