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Nordisk konference 
og møde i Oslo
De nordiske ordblindeforeninger var samlet til møde 
i Oslo i dagene den 15. og 16. oktober. På billedet på 
forsiden ser du deltagerne.

Bagerst fra venstre: Esben Andersen, Danmark, Rolf 
S. Nielsen, Danmark, Bengt-Erik Johansson, Sverige, 
Elenor W. Holter, Norge og Snæver Ivarsson, Island. 

Forrest fra venstre: Erik K. Rasmussen, Danmark, 
Bent Johansen, Danmark, Laila Egholm, Færøerne, 
Airi Valkama, Finland og Anna Karin Kjeld, Færøerne. 
  
 Redaktionen ■
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Hans-Pauli Christiansen,
formand for Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

Opmærksomheden er rettet mod folkeskolen og skolens 
specialundervisning. Lad os slå det fast igen. Vi ved, 
hvad der virker for børn med ordblindhed.

Særlig tilrettelagt specialundervisning virker for elever 
med ordblindhed, så de bliver i stand til at læse og skrive 
og tilegne sig færdigheder og kundskaber på trods af 
ordblindhed. 

Ordblindeinstituttet i Ballerup har metoder og resultater, 
som kan overføres til alle landets kommuner. Denne viden 
er sikker, og den må ikke tilsidesættes, når der tales om 
børn med et særligt undervisningsbehov.

Dansk Videnscenter for Ordblindhed (DVO) står over 
for en uvis fremtid. Pr. 1. januar 2011 lægges alle landets 
videnscentre sammen under en et: Videnscenter for 
Handicap og Socialpsykiatri. 

Ordblindeforeningen har klart udtrykt overfor social - 
ministeren, at vi ønsker at DVO bevares i sin nuværende 
form og med sine nuværende opgaver. DVO har én 
afgørende rolle i formidling af viden på ordblindeområdet, 
og er initiativtager til mange projekter og konferencer, der 
fremmer forholdene for ordblinde. Jeg vil her særlig pege 
på den store betydning DVO har haft for udviklingen af 
ordblindeundervisningen for børn i folkeskolen.

DVO har været med til at skabe den fremgang, der har 
været på folkeskoleområdet.

Det er vigtigt, at vi fortsat har et videnscenter med stor 
synlighed, der er nemt at finde og komme i dialog med. 
Det er vigtigt, at vi fortsat har et videnscenter, der er 
selvstændigt og har statens opbakning til at tage initiativer 
til gavn for landets mange skoler, uddannelsessteder, 
organisationer og ministerier.

Det er derfor vigtigt, at der lyttes til de ønsker, som er 
fremsendt i forbindelse med den forestående omlægning.
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Folkeskolen halter efter

Signe Skovgaard Schmidt, 
kommunikationsmedarbejder, 
Hjælpemiddelinstituttet

Elever, der læser med øjnene, side 
om side med elever, der får læst 
op af en computer – sådan ser 
fremtidens læseundervisning ud 
i folkeskolen. Danmarks Evalu-
eringsinstitut (EVA) udgav i 2009 
rapporten IT i skolen. Rapporten 
peger på det givtige i brugen af 
pc-oplæsningsprogrammer som et 
støtteredskab til elever med læse- 
og skrivevanskeligheder – et støt-
teredskab, som samtidig gør, at den 
stigmatiserende effekt kan undgås 
ved, at oplæsningsprogrammet er 
tilgængeligt for alle. Rapporten 
konkluderer desuden, at lærerne er 
fortrolige med anvendelsen af it, 
men at de fagdidaktiske overvejel-
ser i forhold til it mangler.

Det overrasker ikke Steen Hil-
debrandt, professor i organisations- 
og ledelsesteori ved Handelshøj-
skolen, Aarhus Universitet. Ifølge 
ham er folkeskolen ikke rustet til 
at implementere ny teknologi, og 
det er et problem i forhold til den 
generelle teknologiske udvikling: 

»Folkeskolen har jo altid stået 
over for den udfordring, det er at 
skulle forholde sig til den nyeste 
teknologi, men jeg tror, at den 
centralisering, som er sket med 

folkeskolen, og det økonomiske 
pres, som folkeskolen er under, gør, 
at folkeskolen halter bagefter den 
teknologiske udvikling med hensyn 
til undervisningsteknologi. På sigt 
er det et problem, fordi den nye tek-
nologi – især inden for it – er noget, 
som ingen unge kan undvære«.

Han mener, der kan være flere 
ting, som gør, at folkeskolen ikke 
er mere åben for ny teknologi. Det 
ene kan være en form for konserva-
tisme – en skepsis over for den nye 
teknologi og de nye pædagogiske 
hjælpemidlers muligheder, mens 
det andet kan bunde i ikke at ville 
give afkald på noget eksisterende: 

»Måske er det også det banale, 
at selv inden for folkeskolen ligner 
man andre organisationer på den 
måde, at de, der har ansvaret for et 
område, holder krampagtigt fast i 
det, selvom området i virkelighe-
den kunne ændres, reduceres eller 
måske helt afskaffes ved hjælpe 
af nye metoder eller ny teknologi. 
Man kæmper simpelthen for at 
bevare den magt og den position, 
de bevillinger og de budgetandele, 
man har. Det, tror jeg, karakterise-
rer alle organisationer: En indbyg-
get tendens til at holde fast i det, 
man har erobret«, siger professor 
Steen Hildebrandt.

Udfordring af vanetænkning, efteruddannelse af lærere og formidling af best practice 
er blandt indsatsområderne, når teknologiske hjælpemidler skal implementeres i 
folkeskolen. Oplæsningsprogrammer vil fx kunne give bedre læseresultater og holde 
læsesvage elever i almenundervisningen. I Horsens tester folkeskolerne lige nu 
CD-Ord, et it-program, der skal supplere læseundervisningen
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De gode eksempler viser vejen
Skal skolen være rummelig og 
inkluderende, skal der fokuseres 
meget mere på de gode undervis-
ningseksempler og videnstilegnelse: 

»En ting er at skrive under på 
FN’s Handicapkonvention, men no-
get af det, der skal til, er måske, at 
de gode eksempler bliver mere ty-
delige – at man har en mere klar vi-
den. Viden er en af nøglefaktorerne. 
De gode eksempler skal dokumen-
teres, så der er syn for sagen, og 
de skal formidles. Det tror jeg ikke 
sker i tilstrækkeligt stort omfang. 
Den enkelte lærer må tage ansvaret 
for at dokumentere det gode ek-
sempel mere bevidst. Alt for mange 
lærere går og laver et rigtig godt 
stykke arbejde, men de fortæller det 
ikke tilstrækkeligt vidt og bredt – 
og erfaringen er netop, at de gode 
historier, som bliver fortalt igen og 
igen, virkelig er i stand til at flytte 
noget«, mener Steen Hildebrandt.

Teknologiske hjælpemidler i 
folkeskolen vil dog aldrig kunne 
stå alene, men bør være et både/og 
i folkeskolens undervisning. Ved 
brug af oplæsning på computeren 
vil mange ordblinde elever kunne 
blive i normalklassen og undgå eks-
kludering og følelsen af nederlag – 
og samtidig højner pc-oplæsningen 
hele klassens læsefærdighed. Det 
fortæller Hjælpemiddelinstituttets 
konsulent på området Erik Arendal: 

»Indskolingsklasser, der bruger 
oplæsningsprogrammer i under-
visningen, bliver bedre til at læse 
selv uden hjælp end de klasser, der 
får en traditionel undervisning. Set 
i det perspektiv skal pc-læsning 
bruges så tidligt som muligt, så 
det kan blive et både/og. Typisk 
i 3.-4. klasse får ordblinde elever 
følelsen af at være anderledes og at 
være uden for, hvilket på sigt giver 
AKT-problemer (adfærd, kontakt 
og trivsel, red.). Man begynder at 
skille sig ud, ikke på grund af læ-
sevanskelighederne, men fordi der 
er følgevirkninger, som man ikke 
kan undgå i stigmatiseringen og 
følelsen af at være dum«.

Tilladt at læse med ørerne
Danmark tilsluttede sig FN’s 
Handicapkonvention i 2009, og 
Erik Arendal pointerer, at man 
burde kunne stille krav om digitale 
tekster, så alle elever kan være 
med, men sådan er det ikke i dag. 
Havde alle skolers computere et 
oplæsningsprogram indlagt, ville 
alle elever kunne bruge det, og det 
ville være mindre stigmatiserende 
at være ordblind:

»Gør man det tilladt at tilegne 
sig en tekst via oplæsning på 
computeren, så taler man virkelig 
inklusion. Målet for folkeskolen er, 
at børnene lærer at lære – der står 
intet i folkeskoleloven om, at bør-
nene skal lære at læse«, siger Erik 
Arendal og fortsætter: 

»Børn skal lære at læse så godt, 
det er muligt for den enkelte, men 
en ensidig satsning på dette må 
ikke gå ud over helhedsopfattelsen 
af barnet og hele dets læringspo-
tentiale. Ordblindhed er defineret 
som en indlæringsvanskelighed. 
Har du svært ved at lære det, så 
må du sørge for at lære det. Det 
er traditionen. Voksne ordblinde 
er opdraget med, at: Du må tage 
dig sammen. Du får specialunder-
visning, du bliver taget ud – du 
må også selv sørge for at få lært 
at læse. De kommer ud med så 
mange nederlag fra folkeskolen, at 
de føler deres læsevanskelighed er 
deres eget problem«. 

Til spørgsmålet om, hvor tidligt 
man skal begynde at kompensere 
for læsevanskeligheder i folkesko-
len, svarer Erik Arendal: 

»Hvornår giver man børn bril-
ler? Hvornår synes man, at de skal 
holde op med at træne i at blive 
bedre til at se selv? Hjælpemidler 
skal ikke ses som kompensation, 
men som et undervisningsredskab 
og et supplement – allerede fra 1. 
klasse«. 

Erfaringspersoner  
efteruddanner lærerne 
Hans-Pauli Christiansen, for-
mand for Ordblindeforeningen, 

efterlyser også mere viden hos 
lærerne: 

»Skolerne er ikke klar over, 
hvor meget pc-læsning kan gav-
ne ordblinde børn. Generelt er 
lærerne ikke opmærksomme på 
muligheden og får det ikke organi-
seret. De mangler viden. Det ville 
være fordelagtigt, hvis lærerne 
fik tildelt kurser inden for it-hjæl-
pemidler og i forhold til læse-/
skrivevanskeligheder«. 

Hans-Pauli Christiansen ople-
ver, at der er mange gode initiati-
ver i gang på skolerne, men viden 
bliver ikke spredt fra lærer til 
lærer: 

»Påvirkningen skal komme flere 
steder fra. De teknologiske løs-
ninger skal udbredes mere. Der er 
gang i meget godt blandt de lærere, 
der har kendskab til hjælpemid-
lerne. Man skulle lave nogle lokale 
uddannelsestilbud i kommunerne, 
hvor de lærere, der har god erfa-
ring med hjælpemidlerne, undervi-
ser andre lærere«.

Og så tror han ligesom Erik 
Arendal på et både/og i brugen 
af teknologiske hjælpemidler i 
undervisningen.

»Man skal arbejde begge veje. 
Man skal arbejde med læsning 
som færdighed, og samtidig skal 
man introducere eleverne for de 
tekstoplæsningsmuligheder, der 
findes. Det ene udelukker ikke det 
andet. Tilgængelighed til tekster 
skal børn have, så de kan få læst 
fagtekster op«, mener Ordblinde-
foreningens formand Hans-Pauli 
Christiansen og kommer med 
to bud på, hvad der ville gøre 
folkeskolen mere rummelig og 
inkluderende:

»For det første skulle man gøre 
folkeskolens klasser mindre med 
ca. 20 elever i hver klasse, og for 
det andet skulle man øge antallet 
af dansktimer. De sidste 15-20 år 
er antallet af dansktimer skåret ned 
med 40 procent, og det går ud over 
de svageste elever. Mange børn har 
brug for mere ro og mere tid, og det 
vil de to ting opfylde«, siger han. ■
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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

5240 ODENSE NØ

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

✂

 

For unge med læse- og 
skrivevanskeligheder 

 
IT-hjælpemidler er en 

integreret del i alt i skolens 
hverdag og aktiviteter 

Valgfag 3 timer: 

Valgfag: 

www.vrigsted-efterskole.dk 
 

Overvej 12, Vrigsted 
7140 Stouby 

Tlf. 75 68 72 12 
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Horsens  prioriterer it-støtte
Horsens Kommune kan være en af de gode historier, 
som bl.a. Steen Hildebrandt efterlyser flere af. 
Kommunen er i fuld gang med at implementere 
læseteknologi i almenundervisningen

Signe Skovgaard Schmidt, 
kommunikationsmedarbejder, 
Hjælpemiddelinstituttet

Alle klasser i Horsens Kommune 
er inddraget i Projekt IT-støtte i 
almenundervisningen, som kort 
og godt handler om at implemen-
tere it-støtteprogrammet CD-Ord. 
Programmet indeholder blandt 
andet en oplæsningsfunktion og 
ordforslag, og eleverne kan både 
bruge programmet i skolen og 
hjemme. 

»Alle elever kan bruge program-
met«, siger læsekonsulent og tov-
holder Christina Tagmose, Horsens 
Kommune, og fortsætter: 

»Vi arbejder med det inklude-
rende læsebegreb: At afkodning 
gange forståelse er lig med læsning 
– og at afkodning ikke nødvendig-
vis er selvstændig afkodning, men 
at det også kan være afkodning 
med ørerne. Det er nyt at tænke 
på den måde for lærerne, så vi 
informerer og støtter skolerne i at 
komme godt i gang«.

Projektet har en ny tilgang til 
læsning, men lærerne har taget 
godt imod redskabet, som på sigt 
gerne skulle fastholde flere elever 
i almenundervisningen. Enkelte 
lærere udtrykker dog bekymring 
for, om eleverne så ikke lærer at 
læse »rigtigt«, fortæller Christina 
Tagmose.

»Vi oplever en meget positiv 
indstilling til projektet. Lærerne 
ser god mening i det, og skolele-
derne er positive, men det er sam-
tidig en udvidelse af læsetraditio-
nen. Ind imellem bliver vi spurgt, 
om eleverne ikke bliver dovne, 
eller om de så ikke får lært at læse 
rigtigt. Så tager vi diskussionen 
om, at det ikke er et enten eller, at 
eleverne selvfølgelig stadig skal 
lære at læse på egen hånd, men 
at teknologien nu gør det muligt 
for os også at lade eleverne »læse 
med ørerne« og dermed deltage i 
undervisningen på lige fod med 
kammeraterne. Projektet er et in-
klusionsprojekt på den måde, at et 
af vores delmål er at fastholde flere 
elever i almenundervisningen«, 
siger Christina Tagmose.

Projektet er blevet prioriteret i 
hele kommunen fra top til bund. 
Politisk er der sat penge af, og 
konsulenter og et netværk støtter 
op om implementeringen, så alle 
trækker i samme retning. 

»Tidligere var det op til den 
enkelte lærer, om hun ville benytte 
programmet. Projektet her er top-
styret på den måde, at konsulenter 
og ledere har truffet beslutningen. 
Man har fået politikerne med på 
ideen, men man har også stukket 
en finger i jorden og set på, om 
lærerne kunne se meningen med 
det, for det er dem, der i praksis 

skal drive resultaterne frem«, siger 
Christina Tagmose. 

Et er, at projektet giver mening 
for lærerne. Håbet er også, at de 
læsesvage elever, som programmet 
i særlig grad vil kunne hjælpe, vil 
tage imod det og bruge det. Blandt 
andet derfor har det været vigtigt 
at gøre programmet tilgængeligt 
for alle elever. 

»Vi håber, at eleverne vil se 
meningen med programmet, må-
ske bare som et alternativ eller et 
supplement, så vi også kan få de 
ordblinde elever til at bruge det. 
Jeg hører gang på gang om den 
ordblinde dreng i 5. klasse, som 
ikke vil bruge CD-Ord, men hvis 
han ser, at dygtige Magnus bruger 
programmet i tysktimen, selvom 
han godt kan læse tysk, men måske 
synes det er nemmere at forstå, når 
han får det læst op, så er det også 
ok for den svage elev at bruge det«, 
forudser læsekonsulent Christina 
Tagmose og håber på, at gode pro-
jektresultater fra Horsens på sigt 
vil udbrede brugen af programmet.

Om Projekt IT-støtte i 
almenundervisningen
Projektet begyndte i Horsens 
Kommune i 2009, og programmet 
forventes fuldt implementeret efter 
tre år. SFI undersøger læseudvik-
lingen i projektet: Hvad der sker 
med elevernes læseforståelse, og 
hvad sker der med inklusionen 
med udgangspunkt i selvhjulpen-
hed – bliver eleverne mere selv-
hjulpne? Ca. 9.000 elever i alme-
nundervisningen indgår i projektet. 

Pc-læsning for voksne
Projekt Pc-læsning er en lands-
dækkende undersøgelse, hvor 
effekten og værdien af it-støtte til 
voksne ordblinde er dokumenteret. 
Projektet dokumenterer en stor 
værdi af it-støtte.

Læs mere på: www.hmi.dk/ 
pc-laesning. Hent rapporten IT i 
skolen på EVAs hjemmeside: www.
eva.dk – find rapporten ved hjælp af 
søgefunktionen nederst på siden. ■
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Center for Livsnavigation hjælper hele mennesket

Af Mikael Hasle 
(tekst og foto)
Sakset fra Magasinet Fleksicurity

Onsdag den 23. juni var der 
officiel indvielse og åbning af 
Center for Livsnavigation i Huset 
Ventures nye lokaler på Birkmo-
sevej i Ringkøbing. Blandt de 
mange talere var professor Steen 
Hildebrandt fra Handelshøjskolen 
Århus Universitet, som er en af 
idémændene bag det nye center. 
Han sagde i sin tale, at der i Dan-
mark er 500.000 mennesker, som 
på grund af læse-/skrivevanskelig-
heder reelt risikerer at blive ran-
geret ud på et sidespor i et stadig 
mere globaliseret og videnstungt 
Danmark.

Læse-/stavevanskeligheder er 
ikke det eneste problem
Steen Hildebrandt gjorde opmærk-
som på, at livsnavigation ikke kun 
drejer sig om at overkomme læse-/
stavevanskeligheder: 

- Det drejer sig om, at menne-
sker skal kunne klare sig i deres 
eget liv – kunne læse brevene fra 
kommunen og banken, kunne 
styre økonomien og kunne leve 
et familieliv, fortalte Steen Hilde-
brandt og fortsatte: 

- Nu har it-teknologien gjort det 
muligt at kompensere for læse-/
stavevanskeligheder, så det er et 

Center for Livsnavigation 
hjælper hele mennesket

naturligt sted at starte, men vi skal 
omkring det hele menneske.
 
Virksomhederne 
henvender sig selv
Center for Livsnavigation oplever 
allerede nu efterspørgsel fra det 
lokale erhvervsliv, som har set 
perspektiverne i, at medarbejdere 

med læse-/staveproblemer bliver 
udstyret med kompenserende 
software og lærer at bruge det. At 
sætte medarbejderne i stand til for 
eksempel at læse konstruktionsvej-
ledninger og lignende vil ganske 
enkelt nedsætte fejlhyppigheden, 
og for mange virksomheder er det 
af stor værdi, at alle medarbejdere 

Her ser du lederen af Center for Livsnavigation, Skipper Hagde (th) og borgmester i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen (tv).

Den officielle åbning fandt 
sted i juni, og centeret er 
allerede i fuldt sving med 
at opbygge lokalt netværk
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Center for Livsnavigation hjælper hele mennesket

er i stand til at deltage i den in-
terne, skriftlige kommunikation. 

Og de medarbejdere som del-
tager i et kursusforløb på Cen-
ter for Livsnavigation møder 
et center, som ikke blot tager 
sig af det umiddelbare – nem-
lig den kompenserende software 
– men også hjælper med andre 
vanskeligheder.

Symbiose
I det daglige arbejde drager Center 
for Livsnavigation nemlig nytte 
af, at Huset Venture fungerer som 
anden aktør i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Der har udviklet sig en 
slags symbiose, så de to enheder 
kan udnytte hinandens ressourcer 
og kompetencer, når der er be-
hov for det i forhold til de enkelte 
borgere.

Gani Jelliqi har 3 års erfaring 
som kommunal jobkonsulent og er 
daglig leder af Huset Ventures an-
den aktør-virksomhed, og Johnny 
Lorenzen er selvlært it-mand og 
står til daglig for undervisningen 
i Center for Livsnavigation. De 
to kan fortælle om en dagligdag, 
hvor den enkelte kursist oplever, at 
der tages vidtgående, individuelle 
hensyn, og hvor forløbet tilrette-
lægges ud fra kursistens konkrete 
virkelighed.

»Karl«
Gani Jelliqi og Johnny Lorenzen 
fortæller for eksempel om kursi-
sten »Karl«, som var arbejdsløs, og 
som var blevet henvist til et kursus 
i kompenserende software hos 
Center for Livsnavigation. Det gik 
hurtigt op for Johnny Lorenzen, 
at »Karl« havde andre problemer 
end det med at læse og skrive. 
Han fik arrangeret, at »Karl« fik 
otte uger ekstra i huset – otte uger 
hvor han brugte den nye software 
på et kursus i at skrive cv og 
jobansøgninger.

Samtidig tog centeret fat på 
»Karl’s« private problemer, som 
blandt andet omfattede en tru-
ende tvangsfjernelse af hans barn. 

Man sørgede for, at »Karl« fik 
en kommunal støtteperson, som 
skulle hjælpe ham og hans kone 
med hverdagslivet – og langsomt 
bevirkede det, at »Karl’s« livssyn 
vendte sig fra negativt til positivt. 

Han følte sig tryg i Center for 
Livsnavigation og derfor med-
virkede han gerne i arbejdet for 
at »normalisere« hans liv. Nu får 
han støtte til jobsøgning – blandt 
andet i form af opmuntring til 
at blive ved på trods af mange 
afslag.

- Man kan redde mange men-
nesker fra en social deroute, hvis 
man har ressourcer til individuel 
hjælp og støtte, siger Gani Jelliqi 
der var dybt involveret i arbejdet 
med »Karl«.

En anden form for indivi-
duel hjælp er at forberede borge-
ren til at deltage i eksempelvis 
AMU-kurser:

- Vi hjælper dem med at ud-
fylde papirerne og med andre af 
alle de bureaukratiske ting, så de 
er klar, når kurset starter. Vi kan 
også hjælpe dem med at udfylde 
dagpengekort, kilometersedler og 
sådan noget, så de efterfølgende 
kan klare det selv. fortæller Gani 
Jelliqi.

Første hold uddannet
Et af Center for Livsnavigations 
formål er at uddanne såkaldte 
»sprogmentorer«, som på deres 
arbejdsplads skal være i stand til 
at få øje på kolleger med læse-/
staveproblemer og motivere dem 
til at få et kursus i brugen af 
kompenserende software. Dette 
skal ske i samarbejde med »Net-
værkslokomotivet«, der er et 
netværk af private og offentlige 
virksomheder, faglige organisa-
tioner, uddannelsessteder, AF, 
Ordblindeforeningen, kommuner 
og Vejle Amt.

Det første kursushold på otte 
mentorer er netop blevet færdige 
med et 16 timers kursus, hvor de 
bliver introduceret til de it-redska-
ber, der findes på markedet – og 

i skrivende stund har først Hu-
set Venture og senere Center for 
Livsnavigation haft 143 kursister 
igennem kurset i brug af kompen-
serende software. 

I samarbejde med producenterne 
fra Mikroværkstedet er det blevet 
muligt, at kursisterne gratis får 
udleveret programmet CD-Ord, 
når kurset er færdigt. Det betyder 
blandt andet, at arbejdsgiverne 
ikke har udgifter på at sætte med-
arbejderne bedre i stand til at læse 
og skrive.

Drømmer om AMU
Den daglige leder af Huset Ven-
ture og Center for Livsnavigation, 
Skipper Hagde, har store pla-
ner med det nye center. Han vil 
gerne ind som samarbejdspartner i 
AMU-systemet:

- Vi arbejder med en ny modul-
opbygning af vores mentortilbud, 
så det passer ind i AMU-systemet, 
fortæller han.

- Vi kunne for eksempel tilbyde 
kurser af syv dages varighed, så 
man kunne sammensætte sin egen 
uddannelse i AMU-regi. Det ville 
styrke sprogmentorernes kom-
petencer og gøre dem til endnu 
bedre ambassadører for Center 
for Livsnavigation, slutter Skipper 
Hagde. ■

Hvad er en
»anden aktør«?

I henhold til lovgivningen 
har ledige ret til at gå til 
en privat udbyder (en 
såkaldt »anden aktør«), hvis 
kommunens indsats for at 
skaffe den pågældende job 
efter tre måneder ikke har 
båret frugt.

Den anden aktør tilbyder 
så den ledige kontaktforløb, 
jobformidling og afklaring.



Ordblindebladet 4 · 2010    11

Alle kan lære at læse

Af Niels Chr. Sauer, 
lærer siden 1975, 
medlem af Danmarks 
Læreforenings hovedbestyrelse

»Vi kan jo lige så godt være ærlige: 
De her børn lærer aldrig at læse«. 
Så vidt kommunens it-konsulent, 
der var sendt ud på min skole for at 
fortælle os dansklærere om com-
puterens velsignelser. Ejendom-
meligt nok i den samme kommune, 
som en halv snes år forinden havde 
dekreteret, at ordblindhed ikke 
findes, hvorefter man nedlagde det 
kommunale læsecenter med hen-
visning til, at det drejede sig om 
at have dygtigere, mere ambitiøse 
lærere i læseundervisningen. Nu 
stod han her og dømte i omegnen 
af 5% af skolens elever til et liv på 
samfundets sidelinje, uden selv-
værd, slæbende rundt på en bærbar 
resten af deres dage.

Der var ikke gået mere end et 
par uger efter min overtagelse af 
en femteklasse, hvori der sad en 
dreng, der ikke kunne alfabetet 
længere end til J, før kampen om 
denne drengs læseundervisning 
var i gang. Moren, der selv havde 
lært at læse i 30-års alderen, havde 
kæmpet for at få hans ordblindhed 
anerkendt lige siden første klasse, 
men det meldte sagens akter intet 
om. Hans læsevanskeligheder var 
ikke omtalt med et ord, men til 
gengæld stod der en hel del om 
hans ustabile hjemmeforhold, 
og da moren var blevet tilbudt 
familieterapi sammen med søn-
nen, havde hun fået nok. Der var 

simpelthen intet sket det sidste års 
tid – »pga. samarbejdsvanskelig-
heder med hjemmet« – hed det sig. 
Og nu var drengen ikke bare ord-
blind. Han var tillige ustyrlig.

To år senere lykkedes det at få 
ham ind på Ordblindeinstituttet i 
Ballerup. Forud var gået en lang 
sej kamp. Først med moren for at 
få hende overbevist om at jeg var 
på hendes side. Så med skoleledel-
sen, der hurtigt indså situationens 
alvor og påtog sig sin del af ansva-
ret. Sidenhen med forvaltningen, 
der bl.a. gav drengen en it-rygsæk 
med forventning om, at jeg sør-
gede for resten. Jeg meddelte min 
ledelse, at mit job som dansklærer 
i femte klasse var et fuldtidsjob, 
hvorfor jeg ikke samtidig kunne 
påtage mig specialundervisningen 
til denne dreng, der i øvrigt ikke 
kunne bruge computeren til ret 
meget andet end til at finde sjove 
billeder på. Først da Klagenævnet 
for Vidtgående Specialundervis-
ning pålagde kommunen straks at 
gøre det fornødne, skete det.

Tre år efter stod drengen, el-
ler rettere den unge mand, ved 
indgangen til hans gamle skole en 
morgen og ventede på mig. Små-
forlegen stak han hånden frem: 
»Tak Niels, nu kan jeg læse, og det 
er sådan set din skyld«.

Alle, bortset fra de dybt retarde-
rede, kan lære at læse. For nogle få 
personers vedkommende kræver 
det en stor indsats, både af dem 
selv og af omverdenen. Men hvis 
de for alvor mærker, at vi tror på, 
at det kan lykkes, at vi vil følge 

dem hele vejen, og at vi glæder os 
med dem over hvert et lille frem-
skridt, så kan det lykkes. Under 
forudsætning af, at de kommer 
i hænderne på de rigtige lærere. 
Hvis de derimod mærker, at vi har 
opgivet dem, så lærer de det aldrig. 
At række et ordblindt barn en it-
rygsæk i stedet for at lære det at 
læse svarer til at sætte et barn med 
gangbesvær i kørestol i stedet for 
at lære det at gå. Hvordan kan vi få 
os selv til det? ■

Alle kan lære at læse
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Nordisk Konference i Oslo

Konferencen i Oslo blev en stor 
succes. I Oslo Kongrescenter var 
der to gode foredrag af henholds-
vis Generalsekretær Marianne 
Grønner og Læringsstilinstruktør 
Håvard Tjora.

Marianne Grønner talte om 
»Dysleksivennlig skole«. Skoler, 
der ønsker at deltage i projektet, 
får vejledning fra Dysleksiforbun-
det Norge. Konceptet er veleg-
net for både elever med og uden 
indlæringsvanskeligheder.

Ved at lancere projektet »Dys-
leksivennlig skole« ønsker Dysk-
siforbundet i Norge at dreje fokus 

Nordisk konference og møde blev i år holdt i Oslo. I dagene den 15. og 16. oktober 
2010 var repræsentanter fra Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Island og Danmark 
samlet i Oslo Kongrescenter

Nordisk Konference i Oslo

fra det negative til det, der skal 
gøres, for at en skole skal blive en 
god skole for ordblinde, sagde Ma-
rianne Grønner.

En dysleksivenlig skole er ikke 
bare en god skole for elever med 
læse- og skrivevanskeligheder, 
men for alle elever. En dysleksi-
venlig skole kendetegnes ved, at 
lærerne har kendskab til mange 
forskellige undervisningsmetoder.

Vi mener, at der skal tages hen-
syn til elever med læsevanskelig-
heder. En god skole for ordblinde 
er en inkluderende skole. Alle i 
den inkluderede skole skal have 

udbytte af undervisningen både 
socialt og fagligt.

En gang om året må skolen 
kortlægge elevernes læsefærdig-
heder. Det er en forudsætning, at 
disse oplysninger danner grund-
lag for undervisningen, og at for-
ældrene er orienteret om elevens 
læsefærdigheder.

Deltagerne på det nordisk møde lytter 
interesserede til hinandens fortællinger. 
Der var repræsentanter fra seks nordiske 
Ordblindeforeninger: Sverige, Norge, 
Finland, Færøerne, Island og Danmark.
Foto: Erik K. Rasmussen
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Det er vigtigt, at skolen har vari-
erede undervisningsmetoder og den 
nødvendige teknologi til rådighed.

Håvard Tjora, fortalte om, hvor-
dan man gør teoretiske kundskaber 
konkrete. Han har udgivet en bog 
»Tips og råd for forældre med børn 
i skole«. I denne bog belyser han 
den centrale betydning af rigtig 
konkret pædagogik.

Ved brug af fx legoklodser 
kan læreren gøre undervisningen 
meget konkret og derved give 
eleverne en bedre forståelse af brø-
ker. Han havde udarbejdet mange 
eksempler på denne undervis-
ningsmetode, og der er ingen tvivl 
om at alle elever kan have glæde af 
denne undervisningsmetode.

Nordisk møde
Den 2. dag blev der holdt nordi-
ske møde. Mødet blev brugt til at 
præsentere de nordiske ordblin-
deforeninger. Den danske dele-
gation bestod af: Esben Ander-
sen og Rolf S. Nielsen, Kreds 
Midtsjælland, Bent Johannsen, 
Kreds København-Frederiksberg-
Amager og Næstformand Erik K. 
Rasmussen.

Det er altid meget interes-
sant og lærerigt at høre, hvordan 
de nordiske Ordblindeforenin-
ger arbejder. De seks foreninger 
arbejder meget forskelligt. Der 
er langt fra det arbejde de norske 
og svenske foreninger med over 
6000 medlemmer gør til det lille 
færøske forbund, der for første 
gang har fået tildelt offentlige 
midler. 

På Færøerne har man ikke tid-
ligere anerkendt ordblindhed. De 
sidste par år har undervisningen 
være drevet af frivillige.

I Finland er de 2000 medlem-
mer delt op i 18 regionale for-
eninger. Hovedforeningen yder 

telefonservice, personlig rådgiv-
ning og undervisning af medlem-
merne, og foreningen afholder 
bibliotekscafè og hobbyaftner.

På mødet præsenterede Mai-
Linn Holdt fra den norske ung-
domsforening et forslag om at 
samle alle de nordiske ungdoms-
foreninger til næste sommer i 

Håvard Tjora, fortalte om, hvordan man 
gør teoretiske kundskaber konkrete. 
Her viser han, hvordan en ung mand 
har skrevet om den russiske revolution.
Foto: Erik K. Rasmussen

Oslo. Interesserede kan tilmelde 
sig på tlf. 0047 473 85 077.

Det næste nordiske møde afhol-
des i Sverige i Skellefteå Kongre-
scenter fra den 21. oktober til den 
23. oktober 2011. Der vil blive 
fokuseret på den teknologiske ud-
vikling inden for hjælpemidler til 
ordblinde. 

 EKR ■

Vi boede på Scandic i Oslo og 
hyggede os om aftenen.

Lørdag holdt vi nordisk møde. 
Vi hørte om, hvordan det gik i de 
nordiske Ordblindeforeninger. Vi 
fi k også besøg af en ung ordblind 
pige fra den norske Ordblindefor-
enings ungegruppe. Hun fortalte 
meget levende om de mange akti-
viteter, der er for de unge i Norge.

Søndag så vi lidt af operaen i 
Oslo både ude og inde. Vi fi k også 
lidt at spise, inden vi sagde farvel 
til de andre. Jeg er meget glad for 
at have været med på turen. Det 
har bestemt givet mig lidt indsigt i 
det nordiske samarbejde.
 
 Bent Johannsen,
 bestyrelsesmedlem for kreds 
 København-Frederiksberg-Amager

En personlig rejseberetning

Vi mødtes klokken 16 torsdag af-
ten ved Norgesbåden i København. 
Vi var seks fra Danmark, der 
skulle af sted til Nordisk konfe-
rence og møde i Oslo. Da vi havde 
fået kahytter og fået stillet vores 
ting, gik vi i restauranten og spiste 
buffet.

Da vi kom i land fredag morgen 
tog vi til Oslo Kongrescenter, hvor 
konferencen startede klokken 10. 
Emnerne var »Den dysleksivenlige 
Skole« og efter en pause hørte vi 
om lærerrollen og i den forbindelse 
også om de forskellige læringsstile. 
Efter frokost fortsatte de samme 
emner. Dagen sluttede med en 
præsentation af net-kurset »På vej 
til Dysleksivenlig skole«.
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Projekt oplysning 
om ordblindhed
De sidste år er der sket store ændringer i specialundervisningen. Kommunerne har 
overtaget ansvaret fra de nedlagte amter. Selvom kommunerne har ønsket at påtage 
sig dette ansvar, så har det alligevel overrasket mange kommuner, der ikke ved, hvad  
der kræves for at give en god undervisning til ordblinde

Regeringen har foreslået, at Dan-
mark skal spare penge på inklu-
sion. Derfor hedder den nye trend 
på specialundervisningsområdet 
»inklusionsfremmende styrings-
modeller«. På denne måde skal 
folkeskolen spare mange penge på 
specialundervisning.

Den inkluderende skole er en 
god idé. Det er vigtigt at skabe et 
accepterende miljø. Men arbejdet 
med læse- og skrivevanskeligheder 
indebærer, at skolen skal identifi-
cerer problemerne. Det er vigtigt, 
at læreren, der skal undervise den 
ordblinde elev, har et klart overblik 
over elevens problemer, så han kan 
lægge en god undervisningsstrategi.

Det kræver mange forskellige 
strategier at undervise ordblinde 

elever. Det er derfor »Projekt 
oplysning om ordblindhed«’s 
opgave at oplyse et bredt ud-
snit af Danmarks befolkning om 
ordblindhed.

Det er Ordblindeforeningens 
opfattelse, at der stadig eksisterer 
stor uvidenhed om disse undervis-
ningsmetoder. Derfor har projek-
tet til formål at orientere om gode 
hjælpeprogrammer og støttemulig-
heder i skole og i erhverv.

Det er hensigten, at besøge alle 
14 lokale kredse i landet i de 2 år 
projektet kører.

Oplysningskampagnen vil 
omfatte boder på torvet i de store 
byer. Der vil blive uddelt brochu-
rer på bibliotek, skoler, jobcentre 
og virksomheder. Kampagnen vil 

typisk vare en dag i hvert lokalom-
råde med foredrag om eftermid-
dagen – eller om aftenen – i det 
lokale bibliotek.

Det er projektets formål at skabe 
et lokalt netværk, som kan kom-
munikere med de lokale politikere. 
Netværket kan bestå af ordblinde, 
som kan støtte og vejlede hinan-
den. Der opfordres hermed til at 
danne grupper, som kan samarbej-
de om en fælles sag.
 EKR ■

Oplysningskampagnen vil besøge torvet 
i de store byer. Her vil der blive informe-
ret om ordblindhed og it-hjælpemidler. 
Foto: Peter Bislev
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Farsø Efterskole             Viborgvej 71             9640 Farsø             t. 98 63 62 22             www.f-e.dk

Farsø Efterskole er for unge 
med læse- og skrivevanskeligheder. 

Målet er, at alle skolens 
elever oplever, at de bliver 

fagligt dygtigere og 
personligt udviklede.

– det handler om dig, livet og vejen frem!

175x125_Profilannonce.indd   1 19/05/10   08.33
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Ordblindeforeningen mødte borgerne i Slagelse

Ordblindeforeningen 
mødte borgerne i Slagelse
Lørdag den 31. oktober 2010 mellem klokken 9.00 og 13.30 kunne man så møde 
Ordblindeforeningen, der i samarbejde med CSU Slagelse stod på Nytorv i Slagelse 
og informerede om ordblindhed og it-hjælpemidler

Budskabet den lørdag var at alle 
ordblinde har ret til at få en uddan-
nelse, der svarer til deres intellekt 
og at arbejde med deres drømme-
job – ordblindhed kan afhjælpes.

Ordblindeforeningen inviterede 
om eftermiddagen til foredrag 
på Slagelse bibliotek, hvor en af 
foreningens forældrerådgivere 
Karl-Åge Andreasen, tidligere 
skoleleder af Ordblindeinstituttet 

Ordblindeforeningen og CSU Slagelse 
stod på Nytorv i Slagelse og informere-
de om ordblindhed og it-hjælpemidler.
Foto: Peter Bislev

i Ballerup, fortalte om ordblinde-
undervisning og test i forhold til 
ordblindhed.
 Juliane Øhlenschlæger ■

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)
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ROAL – rådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder 

ROAL – rådet for 
ordblindhed og andre 
læsevanskeligheder 
En lang række gode kræfter på ordblindeområdet har etableret et »Ordblinderåd«

ROAL’s medlemmer består af 
interessenter, som repræsenterer 
netværk, foreninger og forvalt-
ningsinstitutioner med interesse 
for ordblindhed og andre læsevan-
skeligheder. Rådets formål er, at 
forhold for ordblinde bliver belyst 
og drøftet af parter, der har inte-
resse og viden på området. 

Der er rigtig mange, der beskæf-
tiger sig med at sikre, at ordblinde 

modtager den nødvendige under-
visning, støtte på arbejde, i ud-
dannelse og i dagligliv. Det er de 
mange parter, der nu har mulighed 
for at udveksle erfaringer og viden 
og tage initiativer sammen.

ROAL’s arbejdsmåde er et 
netværkssamarbejde. Rådet har 
en styregruppe bestående af 6 
medlemmer, der blev nedsat på 
det stiftende møde i oktober. 

Ordblindeforeningen er med i sty-
regruppen ved formanden. Styre-
gruppen sidder i 2 år. Udover en re-
præsentant fra Ordblindeforeningen 
har styregruppen medlemmer fra 
Nota, DVO, Nationalt Videncenter 
for Læsning, Professionshøjskolen 
UCC og Lederforenignen for VUC.

Emner som rådet ønsker at 
forholde sig til, bliver behandler 
i adhoc-grupper. Nedsættelse af 
adhoc-grupper kan foreslås af rå-
dets medlemmer. 

Medlemmerne af rådet har gode 
forventninger til, at et sådan samar-
bejde kan få sat fokus på emner, der 
vedrører ordblinde. Det er nødven-
digt at koordinere den viden og de 
tiltag, som skal gøres på området.

Hans-Pauli Christiansen ■ 

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



18   Ordblindebladet 4 · 2010

Hvordan kan man læse med sit lille barn? 

Hvordan kan man
læse med sit lille barn?
I forbindelse med projekt Kængurulommen har Dansk Videnscenter for Ordblindhed 
indsamlet en række anbefalinger til forældre, der gerne vil læse med deres børn.
Hvad skal man læse? Hvordan kan man læse? Hvorfor skal man i det hele taget læse 
højt for sine små børn, 0-6 år ?

Af Mia Finnemann Schultz,
Dansk Videnscenter
for Ordblindhed

At vælge en bog man synes om 
som forælder med ordblindhed
Umiddelbart vil mange tro, at 
forældre med ordblindhed helst 
vil vælge bøger uden tekst. Dem 
fi ndes der mange af og de fi ndes til 
børn i alle aldre. Når du læser med 
dit barn i bøger uden tekst kan I 
tale om det, der er på billederne, 
og om sammenhængen mellem de 
forskellige billeder. 

Men der er mange andre mulig-
heder. Der fi ndes bøger med meget 
lidt tekst i. Når du har læst den 
korte tekst kan I tale om det, der er 
på billederne.

Der fi ndes mange bøger med 
gentagelser. Så kender du hurtigt 
handlingen, og det kan være en 
fordel hvis du har svært ved at 
læse selv. Dit barn vil også lære 
handlingen hurtigt at kende, og 
kan fortælle med på historien. 

Rim og remser er ofte meget 
svære for mennesker med ordblind-
hed. Men de har også den fordel, at 
rim og remser er nemme at huske. 
Vælg rim og remser, som du selv 
kan huske fra da du var barn, eller 
som du kender og har mulighed for 
at øve dig på. I Kængurulommen 
vil du se Rikke, som læser et rim 
fra bogen Mustafas Kiosk. Hun har 
øvet sig på dette rim i forbindelse 
med sit arbejde som pædagog.

Ordbøger, tællebøger, labyrint-
bøger og bøger, hvor I skal fi nde 
en fi gur er gode til at koncentrere 
sig og bruge sproget til at løse 
opgaver. I kan sikkert fi nde mange 
sjove ord, sjældne ord og nye ord i 
disse bøger. Bøgerne kan tit bruges 
til at tale om ord!

Der kommer mange bøger med 
cd-rom til. Der er også mulighed 
for at låne digitale børnebøger. Så 
har du mulighed for at lytte til tek-
sten sammen med dit barn, samti-
dig med at I har bogen fremme. 

At læse med små børn 
Der er en række gode råd om at 
læse med sine små børn til alle 
forældre – uanset om man er god 
eller usikker på at læse.

Lad dit barn vælge en bog.
Lad dit barn pege i bogen. 
Tal om det, som barnet peger på.
Byg mere på det, som dit barn 
siger om teksten. I Kænguru-
lommen ser du Rikke og Liva 
læse i bogen En sommerdag i 
Mylderby. Liva fi nder en løve. 
Rikke fortæller Liva, at der både 
er en han og en hun, og at han-
løven har en manke.

Stil spørgsmål til teksten:
Hvad? Hvem? Hvor?
Lad dit barn stille spørgsmål
til bogen.
Stil de samme spørgsmål
– og stil et nyt spørgsmål.
Du kan pege på bogstaver og 
tekst. 

Se fi lmen, lyt til bogen,
læs bogen.
Læs samme bog fl ere gange.

Følg dit
barns interesser!1.

Hold pauser
og tal om bogen!2.

Gentagelser3.



Kængurulommen er i luften

Kængurulommen
er i luften
Bøgernes verden åbner døre til udvikling af småbørns 
sprog og senere læseudvikling. I den forbindelse er det 
vigtigt, at forældre læser højt for deres børn

Læs hellere lidt en gang i mellem 
end aldrig læse.
Sluk for radio og tv når du skal 
læse med dit barn.
Lyt til børnebøger i bilen – så kan 
du lære hvad den handler om og 
læse den med dit barn bagefter.
Vælg et par bøger ud, som du er 
tryg ved at læse.
Tegn og mal det I har læst.
Se bogen på fi lm.
Tal om det I har læst. Brug ordene 
fra bøgerne. 

Hvorfor skal man læse
med sine små børn?
I Kængurulommen hører du 
forældrene Juliane, Christian og 
Rikke give deres bud på, hvorfor 
de vælger at læse med deres børn. 
Det er hyggeligt. Det giver ro. Det 
er en god måde at tale sammen på. 
Og det giver støtte fra forælder til 
barn, når barnet selv skal lære at 
læse. 

Gode bøger kan man altid fi nde 
i supermarkedet, på biblioteket 
eller på internettet. Her er et par 
eksempler på bøger, som er gode 
fordi de er enkle i tekst og billede 
og de fl este af dem fås som lyd, 
som fi lm og som bog. Det kan også 
være en fordel, hvis man selv ken-
der noget af handlingen i forvejen.

www.pegebogen.dk 

Alfons Åberg
Jeppe bøgerne
Kaj bøgerne
Cirkeline 
Barpapapa
Sallies Historier 
Lotte og Totte bøgerne 
Den lille prinsesse bøgerne
Plet bøgerne

www.nota.nu/kænguru
Kængurulommen er også på 
 YouTube   ■

Tips fra
ordblinde forældre:

Men ikke alle forældre føler sig 
sikre i at læse en bog sammen 
med deres børn. 

Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed og Nota har derfor sendt 
»Kængurulommen« ud på inter-
nettet. Kængurulommen er en 
række fi lm, der viser forældre 
og børn hygge sig med bøger på 
mange måder, også selvom mor 
eller far ikke synes det er let at 
læse. 

I Kængurulommen fi nder du: 
Juliane, der læser med Karla, 1 år.
Christian, der læser med Camilla, 
3 år. Rikke, der læser med Liva, 
5 år.

Kængurulommen fi nder du på 
www.nota.nu/kænguru og på
YouTube fra den 26. november. ■
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Handicap organisationen hus / Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Handicap organisationen hus

Det blev Team NCC, der vandt 
totalentreprisekonkurrencen. 
Holdet består af NNC A/S, Cubo 
Arkitekter A/S, Force4 Arkitekter 
og Niras A/S.

Socialminister Benedikte Kiær 
sagde blandt andet, at det er fan-
tastisk, at der nu for første gang i 
verden bliver bygget en bygning, 
der er tilgængelig for alle, uanset 
alder eller handicap.
 EKR ■

I midten Socialminister Benedikte Kiær 
sammen med Stig Langvad, formand 
for DH (til venstre) og Høje Taastrups 
borgmester Michael Ziegler ved afslø-
ringen af vinderprojektet.
Foto: Erik K. Rasmussen

Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark holder årsmøde

I efteråret blev planerne for verdens mest tilgængelige kontorhus afsløret. 
Vinderprojektet skal opføres ved Høje Taastrup Station, hvor det skal fungere som 
hovedsæde for Dansk Handicaporganisationer, DH

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens 

beretning
3. Fremlæggelse af det revidere-

de årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende 

års budget

Lørdag den 7. maj 2011 klokken 13 i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, 
Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart med følgende dagsorden:

5. Beholdning af indkomne 
forslag* 

6. Fastsættelse af kontingent fra 
medlemmer

7. Valg af formand og to 
bestyrelsesmedlemmer

8. Eventuelt

* Forslag der ønskes behandlet 
på årsmødet, skal være indsendt 
til sekretariatet senest 20 dage før 
årsmødet. ■
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Årets it-hjælpemiddel: Skan og læs på farten

Vidste man ikke bedre, ville 
SmartPhonen på bordet ligne 
enhver anden af sin slags, men den 
adskiller sig fra andre SmartPho-
nes med det nye produkt: program-
met SkanRead Mobile, som er 
udviklet særligt til ordblinde og 
andre med læsevanskeligheder. 

Produktet vandt prisen som 
årets it-hjælpemiddel på HITmes-
sen 2010 i Nyborg, blandt i alt 
10 indstillede produkter. Dom-
merkomiteen vægtede produktets 
nyskabende og innovative værdi, 
nytteværdien i forhold til brugerne 
og graden af færdighed. 

Producenten Mikro Værkstedet 
A/S har fokuseret på, at telefon 
og hjælpemidlet skulle være en og 
samme ting, fortæller udviklings-
konsulent Anders Olsen og glæder 
sig over, at produktet er velegnet i 
de situationer, hvor personer med 
læsevanskeligheder oftest er uden 
hjælp – fx under transport, i super-
markedet eller på arbejdspladser 
som lagre og værksteder: 

»Vi rammer et produkt, som 
kan bruges på en almindelig 
SmartPhone, så du ikke skal have 
et oplæsningsværktøj i den ene 
lomme og din SmartPhone i den 
anden lomme«, siger Anders Olsen 
og fortæller, at produktets klippe-
funktion gør det muligt at udvælge 
præcis den tekst, der skal læses op. 
Det gør produktet anvendeligt til 

fx oplæsning af vejskilte, varede-
klarationer med mere. 

»Det er et godt produkt, og vi er 
stolte af prisen årets it-hjælpemid-
del. Det er en anerkendelse fra det 
specialpædagogiske miljø, der vi-
ser, at vi skal udvikle flere produk-
ter til SmartPhones«, siger han. 

Frihedsfremmende 
hjælpemiddel til ordblinde 
De indstillede produkter til prisen 
årets it-hjælpemiddel indstilles af 
forhandlere, og Ole Wriedt, konsu-
lent i Hjælpemiddelinstituttet, har 
været kontaktperson og tovholder 
på processen. Der var indstillet 
mange gode produkter, fortæller 
han: 

»Nogle produkter var lidt foran 
de andre teknologisk, men det var 
et svært valg. SkanRead Mo-
bile vandt, fordi det virker på alle 
Android-telefoner (Android er et 
styresystem til mobiltelefoner). Det 
er et billigt hjælpemiddel, som lig-
ger i en prisklasse, hvor brugeren 
selv kan investere i det, hvis ikke 
det bliver bevilliget. Det klarer at 
læse selv vanskelige tekster med 
farver og forskellige skrifttyper, 
og brugeren får besked retur inden 
for et halvt minut«. 

Andet, som dommerpanelet 
vægtede, var, at brugeren sen-
der til en server, som udfører 
arbejdet, der er flere forskellige 

oplæsningsstemmer at vælge imel-
lem, og slutteligt blev frihedsper-
spektivet en vigtig faktor i valget 
af vinder: 

»Man er fri af en computer og 
kan bruge det, hvor man er. Pro-
duktet giver optimal frihed«, siger 
Ole Wriedt. 

Dommerpanelet på fem bestod 
af en skolekonsulent, en it-konsu-
lent, en pædagog, en ergoterapeut 
og en synskonsulent. 

Læs mere om SkanRead Mobile på 
Mikro Værkstedets hjemmeside: 
www.mikrov.dk ■

Årets it-hjælpemiddel: 
Skan og læs på farten 
Ordblinde på farten er ofte på den, når de møder en tekst, men med produktet 
SkanRead Mobile til SmartPhones, bliver livet lettere for personer med 
læsevanskeligheder: Tag et billede af teksten og få den læst op. Produktet er 
netop kåret som årets it-hjælpemiddel på Hjælpemiddelinstituttets HITmesse 2010
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Nota indfører nyt brugernummer / Ordblindeforeningen er gået til filmen

Af Linda Gjaldbæk Hansen

Den 25. oktober fik alle medlem-
mer af Nota nyt brugernummer. 
Overgangen er sket helt automatisk 
og betyder blot, at du efter 25. ok-
tober skal benytte dit cpr-nummer 
som brugernummer, når du logger 
ind på netbiblioteket E17, eller 
når du ringer til biblioteket for at 
bestille bøger.

Let at huske
Ændringen skyldes, at mange 
medlemmer har svært ved at huske 

Nota indfører 
nyt brugernummer

deres brugernummer. Nota håber 
derfor, at overgangen til cpr-num-
mer som brugernummer vil gøre 
det lettere for medlemmerne at 
huske deres login til E17. Dit pass-
word vil fortsat være det samme.

Kontakt til Nota
Skulle du mod forventning op-
leve problemer med login efter 
overgangen til cpr-nummer som 
brugernummer, er du velkom-
men til at kontakte os. Skriv til 
indmeldelse@nota.nu eller ring på 
telefon 3927 4444. ■

Ordblindeforeningen 
er gået til filmen
I samarbejde med firmaet Nord Advertising har Ordblindeforeningen fået produceret en 
film om foreningen og vores aktiviteter. Filmen skal hjælpe med at udbrede kendskabet 
til foreningen og hvorfor det er en god idé at være medlem

I slutningen af august blev filmen 
optaget og vi havde en sjov og god dag. 
Her ser du nogle af »skuespillerne«. 
Fra venstre: Tom West, Rolf S. Nielsen, 
Bent Johannsen, Erik K. Rasmussen og 
Sanne Nielsen med Line på skødet. 
Se filmen på vores hjemmeside 
www.ordblindeforeningen.dk 
Foto: Erik K. Rasmussen ■
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Kanel, klejner og julekaos  – gå ikke glip af Notas egen julekalender på lyd

Af Linda Gjaldbæk Hansen

Dennis og Jens fra 8.b er fulde af 
spas og løjer – og enhver lærers 
skræk. Drengene har altid sat en 
ære i at lave de mest udspekulere-
de numre med landsbyens Hum-
strups indbyggere. Men numrene 
er altid kærligt ment, så da de 
to venner uretmæssigt bliver 
beskyldt for at have stjålet jule-
stjernen fra byens juletræ, sætter 
de sig for at opklare, hvem tyven 
i virkeligheden er. Det bringer de 
to venner ud på et intet mindre 
end spektakulært juleeventyr. Og 
det kan du hver dag i december 
følge i julekalenderen »Kanel, 
klejner og julekaos« på netbiblio-
teket E17.

Julegodter på E17
For første gang nogensinde barsler 
Nota – Nationalbibliotek for men-
nesker med læsevanskeligheder 
– med en julekalender på lyd. Det 
er den unge forfatter Nick Clausen, 
der har skrevet julekalenderen, der 
først i det nye år bliver udgivet på 
forlaget Tellerup – og naturligvis 
også som lydbog. 

– Vi synes, det er vanvittigt 
spændende at samarbejde med en 
ung, lovende forfatter om sådan et 
projekt, siger Helle Laursen, der er 
børne- og unge bibliotekar på Nota 
og fortsætter: 

– Det kræver sit at skrive en 
føljeton, hvor du skal fastholde 
lytterne hver dag, men jeg synes, 
at Nick Clausen har skrevet et helt 

Kanel, klejner og julekaos 
 – gå ikke glip af Notas 
egen julekalender på lyd

fantastisk juleeventyr, der i og for 
sig kan lyttes af hele familien.

Adgang for alle
Over 20 procent af Notas 25.000 
brugere er i dag mellem 12 og 16 
år. Og det afspejler sig selvfølgelig 
i udvalget af bøger:

– I dag har vi omkring 1.200 
tilgængelige bøger for børn og unge 
på E17. Men vi vil gerne gøre endnu 
mere for de unge, så derfor beslut-
tede vi at forsøge os med en juleka-
lender, fortæller Lone Søgaard, der 
er projektleder på netbiblioteket E17.

Julekalenderen kommer til at 
ligge på forsiden af www.e17.dk og 
kan høres direkte fra nettet. 

– Og du behøver ikke være 
meldt ind på Nota for at lytte med, 
understreger Helle Laursen, der 
håber, at julekalenderen vil lokke 
endnu flere unge ind på E17, så de 
kan se, hvor mange muligheder der 
rent faktisk er. ■

•  Julekalenderen »Kanel, klejner 
og julekaos« er skrevet af Nick 
Clausen

•  Illustrationerne er lavet af Bent 
Holm

•  Juleeventyret er indlæst af 
skuespiller Emil Johan Rørbye

•  Forlaget Tellerup udgiver 
føljetonen som både lydbog og 
almindelig bog først i det nye år

•  Du kan hver dag i december 
høre et nyt afsnit af juleeventy-
ret på Notas netbibliotek E17 på 
www.e17.dk 

•  De foregående afsnit vil også 
ligge på siden, så du har mu-
lighed for at genhøre enkelte 
afsnit eller springe på midt i 
fortællingen

Fakta
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– denne type historie sætter fokus 
på leg med dyrelyde og ja/nej svar 
eller »Kan du tælle hvor mange?« 
Disse historier har fokus på tæl 
ting og tal om tegningerne. Sådan 
er der ti forskellige typer historier.

Formålet med disse historier 
bliver beskrevet i starten af bogen, 
hvor forfatteren fortæller om vig-
tigheden af at gøre børn sprogligt 
nysgerrige så tidligt som muligt.

Bogen er mest af alt en børne-
bog, hvor der er tænkt over og be-
skrevet, hvordan man som voksen 
kan være bevidst om, hvordan man 
bedst muligt støtter barnet i dets 
sprogtilegnelse.
 Juliane Øhlenschlæger ■

Anmeldelser

Af Yvonne Lund
Specialpædagogisk forlag

Denne lille og letlæselige bog 
giver et hurtigt og konkret overblik 
over hvad ordblindhed er. 

Sproget i bogen er holdt sær-
deles enkelt og letforståeligt. De 
korte sætninger og tekstens orga-
nisering i punkter gør den meget 
anvendelig også til mennesker 
med ordblindhed. Dette er en bog, 
som lærere med fordel kan læse og 

Læsevanskeligheder 
og selværd

Musen siger MUH 
– aktive remser 
og sproglege med 
de mindste

Af Lotte Salling, 
Forlaget Dafolo

Denne bog henvender sig til alle 
der arbejder med børns sprogtileg-
nelse. Både fagfolk og forældre 
kan have glæde af at læse denne 
bog sammen med børnene. Musen 
siger muh er en meget konkret og 
nem bog at gå til. Bogens fokus 
er de ældste børn i vuggestuen 
eller dagpleje og de yngste børn i 
børnehaven. 

Bogen indeholder 10 forskel-
lige historier, som hver især sæt-
ter fokus på forskellige måder at 
bruge sproget. Alle historierne 
er suppleret med nogle herlige 
tegninger, som er gode at snakke 
om. Før hver type historie er der et 
lille forord, der beskriver, hvordan 
man kan bruge denne type fortæl-
ling og hvad formålet er. Fælles 
for historierne er, at de består af 
en masse spørgsmål, som aktive-
rer barnet til at tale og fortælle og 
være en del af historien. Dette gør 
at alle kan være med og at der er 
meget inspiration til den voksne 
der læser med barnet.

Overskrifterne på historierne er 
blandt andet »Musen siger MUH« 

relativt hurtigt få pejling på, hvor-
dan elever med ordblind kan agere.

Det rigtig fine ved bogen er i 
særdeleshed den enkle og over-
skuelige opbygningen af indhol-
det. Først beskrives ordblindhed, 
dernæst beskrives tegnene ved 
ordblindhed på forskellige alders-
trin. Det efterfølgende, som så bli-
ver behandlet, er, hvad det gør ved 
barnet, at det er ordblindt. Bogen 
tager fat helt enkelt og nøgtern i 
hvilke sociale og psykiske konse-
kvenser, det ordblinde barn står 
over for. Det er en befriende og 
realistisk beskrivelse af, hvordan 
det er at gå i skole, at føle sig dum, 
om ikke at blive forstået og meget 
meget mere. Dette er desværre et 
område, som slet ikke bliver berørt 
nok i faglige kredse og derfor er 
det et fint lille bidrag til en øget 
fokus på konsekvenserne ved 
ordblindhed.

Bogen kommer ligeledes med 
forslag til, hvordan man kan 
bryde mønsteret og kæmpe imod. 
Her er der afsnit henvendt sær-
skilt til eleven, til skolen og til 
forældrene. 

I bogen interviewer forfatteren 
også to af hendes tidligere elever. 
De fortæller om, hvordan de min-
des skoletiden både før og efter de 
fik at vide, at de var ordblinde.

Det er bestemt en læseværdig 
bog, både for ordblinde, pårøren-
de til ordblinde og til fagfolk, der 
gerne hurtigt og nemt vil have et 
indblik i, hvad ordblindhed er og 
hvilke konsekvenser ordblindhed 
har for det enkelte menneske.

 Juliane Øhlenschlæger ■
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Af Lis Pøhler 
og Søren Aksel Sørensen 
Pris: 262,40 kr. ekskl. moms
Sidetal: 190
ISBN: 978-87-7281-515-2
Kan bestilles på 
www.dafolo-online.dk,
mi@dafolo.dk

Bogen er i to dele:
1. del giver en god gennemgang 
af de nationale test i læsning. Den 
beskriver med mange eksempler 

Nationale test og 
anden evaluering af 
elevens læsning

testenes indhold og opbygning. Et 
afsnit om elevprofiler vil mange 
dansklærere sikkert være glade 
for, da der her står, hvad man rent 
faktisk kan bruge testresultaterne 
til. (10 sider, der kan downloades 
fra www.dafolo.dk/nationale-
test. Her kan også hentes enkelte 
skemaer fra bogen). Vi får også et 
indblik i testene i de øvrige fag, 
her med henblik på læsningens 
betydning i matematik, biologi 
m.m.

Et lille afsnit om elever med 
særlige vanskeligheder (side 21-
24). De skal selvfølgelig have 
hjælp til læsning mm. Det er 
læreren, der afgør, om den enkelte 
elev skal have hjælpemidler til 
prøven. Der skal ikke søges om 
det, og det skal ikke noteres på te-
sten. Et vigtigt afsnit for alle, der 
har med ordblinde elever at gøre.

2. del giver en lang række for-
slag til, hvordan man kan bruge 
testresultaterne sammen med de 
mange øvrige evalueringsformer 
man allerede benytter. Desuden 
gives forslag til, hvordan re-
sultaterne formidles til elev og 
forældre.

Alt i alt en rigtig god bog be-
regnet for fagfolk og andre, der 
ønsker at komme nærmere en 
forståelse af de nationale test. 
En bog, der har været savnet lige 
siden de nationale test holdt deres 
indtog i skolen. 
 Birthe Rasmussen ■
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Annoncer

Gode grunde til at 
blive medlem af Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

1   Foreningen har brug for din støtte – så vi kan hjælpe dig.
2   Foreningen ønsker at blive stærkere, til gavn for de mange 

ordblinde.
3  Foreningen har repræsentanter i alle af landets kommuner.
4   Foreningen kan tilbyde rådgivning til børn og voksne, der er 

ordblinde.
5   Foreningen anbefaler at begynde en egentlig ordblinde under-

visning så tidligt som muligt.
6   Foreningen har møder rundt i landet, hvor du kan blive 

orienteret om, det at være ordblind.
7   Foreningen kan orientere dig om dine rettigheder og 

muligheder.
8  Foreningens møder kan give råd og vejledning.
9  Foreningen giver støtte til dig for at du kan få en større viden.
 10  Foreningen hjælper dig til at få et bedre selvværd.
11   Foreningen udgiver 4 blade om året skrevet til ordblinde og 

andre, der interesserer sig for emnet, med artikler og nyheder 
om ordblindhed.

 12   Som medlem af ordblindeforeningen kan du benytte dig af 
foreningens medlemstilbud.

Ønsker du at blive medlem og støtte dig selv og de ca. 5%, der i 
Danmark er ordblinde. Du kan indmelde dig via vores hjemmeside 
www.ordblindeforeningen.dk eller ringe til os på telefon 3675 1088.

Er du medlem og skaffer et nyt medlem, vil du få Ordblinde for ening-
ens emblem i sølv, værdi 150 kroner, som bliver tilsendt dig som gave 
– vælg mellem halsvedhæng, slipsenål eller reversnål. Ring til os på 
telefon 36 75 10 88 eller skriv på kontor@ordblind.org og fortæl os 
det nye medlems navn, adresse, telefon og evt. e-mailadresse. 

Nyt fra sekretariatet

Efterlysning 
af e-mail 
adresser
I løbet af 2011 håber vi meget, at 
kunne udsende månedlige ny-
hedsbrev til medlemmerne via 
e-mails. Derfor har vi brug for din 
e-mail-adresse, hvis du også vil 
følge med i de seneste nyheder på 
ordblindeområdet.

Har du ikke allerede ved din 
indmeldelse givet os din e-mail, 
må du meget sende den til os på 
adressen: kontor@ordblind.org 
eller ringe til os på telefon 3675 
1088 på hverdage mellem klokken 
10 og 15. ■

Rådgivning
Vores rådgiver Stella Steengaard 
er ikke længere ansat i foreningen. 
De frivillige rådgivere vil selvføl-
gelig stadig være til rådighed for 
medlemmerne. Vi håber at kunne 
ansætte en ny rådgiver først i det 
nye år.   ■

Tilbage 
fra barsel
Vores sekretariatetsleder Juliane 
Øhlenschlæger kom i august til-
bage fra barselsorlov. Selvom hun 
nu har været i gang nogle måneder, 
skal der alligevel lyde et »velkom-
men tilbage« til Juliane. ■

God jul og 
godt nytår
Da dette Ordblindeblad er det 
sidste i 2010 vil vi gerne ønsker 
alle vores medlemmer og læsere 
en rigtig god jul og et godt nytår. 
Næste Ordblindeblad kommer på 
gaden i marts 2011. ■
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Nordsjælland
Vi holder medlemsmøde torsdag 
den 17. marts 2011 klokken 19-21. 
Stina Kjær Madsen, der er fuld-
mægtig i Styrelsen for Statens Ud-
dannelsesstøtte, fortæller om mu-
ligheder for at søge it-støttemidler 
for personer med ordblindhed over 
18 år under ud dan nelse.

Medlemsmødet foregår i Frivil-
ligcenter Hillerød, Fredensvej 12 
c, 3400 Hillerød bag Hillerød Bib-
liotek. Gratis P-plads på Åbrin-
ken. ■

Vestsjælland
LæseTek i Holbæk, Lindemarks-
vej 24, 4300 Holbæk holder hver 
tirsdag fra klokken 18.30 til 20 
it-café for pc-læsere. Her kan du 
komme, under hyggelige forhold 
og møde andre pc-læsere. Du kan 
få hjælp til evt. tekniske problemer 
med din pc og hjælp til at bruge 
dine programmer.

Der vil være mulighed for at 
tilmelde sig aften-undervisningen 
for ordblinde, ved henvendelse til 
Sanne på telefon 7236 5944. Al 
undervisning er gratis. ■

Storstrøm
Vi har åben rådgivning på Næst-
ved Hovedbibliotek den første 
onsdag i måneden klokken 18-19 – 
dog ikke i juli.

Adressen er: Hovedbiblioteket 
i Næstved, Kvægtorvet 4-6, 4700 
Næstved. Tlf.: 55 88 40 00. E-mail: 
bibliotekerne@næstved.dk ■

Østjylland
Vi tilbyder gratis åben rådgivning 
i følgende kommuner:

Århus: Handi-Info, P.P. Ørums 
Gade 11, Bygning 3, 1. sal, 8000 

Nyt fra kredsene

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.

Bemærk:
Forældreinformationsaften

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 har 86 elever fra 3.-10. 
klasse fordelt på 12
klasser.

28. oktober 2010 kl. 17-19.

Århus C. Telefon 86 11 23 77. 
E-post: helho@aarhus.dk.

Den 2. torsdag i hver måned 
klokken 17-18. 

Skanderborg: Skanderborg Kom-
munale Sundhedscenter, Sygehus-
vej 7, 1. sal i Skanderborg.

Den 4. onsdag i hver måned 
klokken 18-19. 

Randers: Frivilligværket, Vester-
vold 4, 3.sal, 8900 Randers – lokale 
412.

Den sidste tirsdag i hver måned 
klokken 19.00-20.00. ■

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
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