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Billedet på forsiden: »Bogstaver«
I Vangede på Dan Turèlls Plads er der rejst et stort monument, der består af bogstaver i stål. I midten er der en tankestreg, man kan sætte
sig på. Kenn André Stilling fik ideen til værket, og det er smedemester Jesper Agertoft, der har skabt værket til ære for Dan Turèll.
Både Stilling og Agertoft er ordblinde. Om de nu har lært alfabetet
er tvivlsomt, for bogstaverne står hulter til bulter. Det begynder med Å
og i midten er der et stort T til ære for Turèll.
Dan Turèll skrev et digt i 1993: »Alfabetet er mit bedste legetøj, jeg
vil lege med det, lige til det bliver for mørkt til, at jeg kan se det«.
For Turèll udløste alfabetet en glæde og lykkefølelse, men for mennesker med ordblindhed kan alfabetet udløse angst. Ordblindhed kan
medføre traumer. Mennesker, der har haft svært ved at følge med i
skolen og pludseligt bliver bedt om at sætte sig på skolebænken igen på
grund af fx efteruddannelse, kan føle det som en uoverstigelig barriere.
Når der tilbydes kurser for efteruddannelser, burde der tages højde
for disse traumer. Kursusmaterialet bør tilrettelægges så også ordblinde
voksnes behov tilgodeses.

EKR ■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Sekretariatet
Kløverprisvej 10b · 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 10 88 · Fax: 36 38 85 84
E-mail: kontor@ordblind.org
Åbent mandag til fredag fra 10.00 til 15.00
Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk
Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder
sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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Formanden har ordet

Formanden har ordet:
På den sidste feriekoloni skrev 3 personer et brev til undervisningsministeren, (læs brevet s. 25). Brevet blev også sendt til TV 2 Fyn, og
det medførte en udsendelse på fem minutter. Denne udsendelse har
givet en kædereaktion i pressen. Senest har DR Midt- og Vestjylland
udtrykt interesse for sagen.
I brevet påpeges det, at der er stor forskel på kommunernes specialundervisning. I denne forbindelse burde man undersøge om kommunerne bruger alle de midler, der stilles til rådighed fra statens side til
specialundervisning. De anstændige kommuner bruger omkring 7 %
procent af takstbeløbet (penge kommunerne får fra staten til bestemte
formål).

Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen i
Danmark

Nogle kommuner laver kassetænkning på dette område. De giver
mennesker med særlige behov skylden for kommunernes dårlige
økonomi. Samtidige angriber de specialskolerne for at være for dyre.
Kommunerne burde gøre deres regnskaber synlige. Lad os få en undersøgelse af hvilke kommuner, der ikke opfylder lovens krav. Lad os
få en undersøgelse af specialundervisningen i alle kommuner.
Andre kommuner bruger inklusion som en slags kassetænkning. Man
sætter elever med ADHD, tourette, autisme og ordblindhed i samme
klasse. Det kan i enkelte tilfælde være en fordel, fordi eleverne kan
spejle sig i hinanden. Det kræver dog, at lærerne har en særlig ekspertise på alle 4 områder, hvis det enkelte barn skal gøre fremskridt. Det
er et stort spørgsmål om barnets behov kan tilgodese i denne situation. Ofte vil der være to lærere i klassen, men hvad sker der, når den
ene lærer blive syg? Er der ikke to lærere i alle timerne sparer kommunerne på resurserne
Hvad vil undervisningsministeriet gøre for at fastholde kommunerne?
Ordblindeforeningen forventer, at den ny børne- og undervisningsminister, Christine Antorini, fastholder kommunerne på det løfte, de
påtog sig omkring den vidtgående specialundervisning og specialundervisning i forbindelse med kommunalreformen i 2007.
Ordblindeforeningen har derfor i et brev til børne- og undervisningsministeren skrevet:
»Vi har med stor interesse læst regeringsgrundlaget, og noteret os
målsætningen om, at folkeskolen skal sikre alle elever et højere fagligt udbytte af undervisningen uanset forudsætninger. Den målsætning ligger helt på linje med Ordblindeforeningens ambition om, at
alle elever med ordblindhed eller læse/stavevanskeligheder skal kunne
tage uddannelse, svarende til deres intellekt og ikke strande i uddannelsessystemet på grund af et handicap, som kan afhjælpes med de
rette hjælpemidler og en tidlig indsats«.
■
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Er ordblindhed en sygdom?

Er ordblindhed
en sygdom?
Nogle kommuner har forsøgt at overbevise forældre om, at ordblindhed er en
psykiatrisk diagnose som kun kan stilles af læger. Dette kan Ordblindeforeningen
nu sætte en stopper for
Af: Karl-Åge Andreasen,
forældrerådgiver i Ordblinde/
Dysleksiforeningen
Forældre til ordblinde børn møder
mange vanskeligheder i samarbejdet med skolen og kommunen,
herunder PPR-kontoret. Nogle af
disse vanskeligheder burde være
helt overflødige, f.eks. det at få
kommunen til at anerkende barnets
ordblindevanskeligheder. Man kan
undre sig over, at der nogle steder
er denne voldsomme modvilje mod
at vurdere et barn som ordblind.
Blandt andet fordi der findes fremragende og lettilgængeligt testmateriale, som læsepædagoger kan
bruge til at fastslå ordblindhed hos
børn. Og fordi vi på voksenområdet
har nogle klart fastlagte procedurer
til brug for at undersøge, om en
persons læsevanskeligheder skyldes
ordblindhed og dermed udløser ret
til undervisning og hjælpemidler.
I Danmark er vi derfor i en
meget besynderlig situation: Mens
der på folkeskoleområdet hersker
noget der ligner lovløshed, når
det drejer sig om afdækning og
diagnostisering af et barns læsevanskeligheder, så kan det samme
barn dagen efter det har forladt
folkeskolen henvende sig på fx et
VUC-kursus og få ren besked ved
hjælp af en test for ordblindhed.
Når det drejer sig om børn i
skolealderen, kan den enkelte kommune derimod selv bestemme,

hvordan de vil undersøge om
et barn er ordblind, og enkelte
kommuner vil overhovedet ikke!
Ordblindeforeningen har kendskab til mindst 2 kommuner hvor
man er gået så langt som at påstå,
at ordblindhed er en psykiatrisk
diagnose. Disse kommuner mener altså i fuldt alvor, at forældre
skal henvende til en praktiserende
børnepsykiater, hvis de ønsker at
få deres barns læsevanskeligheder
udredt og få fastslået om der er tale
om ordblindhed. Det samme har
været hævdet i den faglige debat,
blandt andet i et indlæg i lærernes
fagblad Folkeskolen.
Da et forældrepar henvendte sig
hos en børnepsykiater med denne
besked fra deres kommune, fik de
selvfølgelig en klar tilbagemelding
om, at ordblindhed ikke er en sag
for en læge, men derimod for kommunens PPR-medarbejdere.
De, som har forsøgt at bilde forældrene ind, at ordblindhed er en
psykiatrisk diagnose, argumenterer
med at diagnosen er optaget i det
såkaldte ICD-10 klassifikationssystem. ICD-10 er en oversigt, som
WHO (FNs organisation for sundhed) har udarbejdet over alle anerkendte diagnoser. Ordblindhed/
dysleksi står i ICD-10 listens psykiatriske del, men det samme gør
andre vanskeligheder med sprog og
tale, fx dysfasi (forsinket taleudvikling) og stammen. Det burde være
indlysende for fagfolk, at selv om

disse diagnoser står under ICD-10
listens psykiatriske del, så er det
folk med forstand på læsning og
sprog, som skal tage sig af dem.
For at få dette slået fast med syvtommersøm, har Ordblindeforeningen taget kontakt med Dansk Psykiatrisk Selskab, som har et udvalg,
der arbejder med diagnoser. Vi ville
gerne vide, hvilken holdning danske psykiatere har til spørgsmålet.
Svaret var klokkeklart: Problemer
med tale, sprog og skolefærdigheder, herunder læse- og staveforstyrrelser, sorterer under talepædagogisk og pædagogisk-psykologisk
regi (dvs. PPR). Dansk Psykiatrisk
Selskab understreger også, at det er
her, »man har udviklet de nødvendige undersøgelsesmæssige- og
behandlingsmæssige færdigheder,
og ikke i psykiatrien«.
Med denne udtalelse er der
forhåbentligt sat en stopper for, at
forældre kan få denne mærkelige
besked i deres kommune. Det ville
dog være endnu bedre, hvis Undervisningsministeriet udarbejdede
centrale retningslinjer og procedurer for, hvordan man i kommunerne afdækker ordblindhed
for børn. Vi kan ikke leve med, at
Danmarks 98 kommuner har 98
forskellige holdninger og praksis
på et så vigtigt område.
Vi har aftrykt brevet fra Dansk
Psykiatrisk Selskab, hvis nogle
forældre har brug for at vise det til
deres kommune.  ■
Ordblindebladet 4 · 2011
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Vi udgiver Ordblindebladet fire gang om året

Ønsker du at blive medlem og støtte dig selv og de
omkring 5%, der i Danmark har ordblindhed – kan du
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til os på telefon: 36 75 10 88.
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foreningens logo i sølv, værdi 150 kroner – vælg mellem
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Bisidder/rådgiverkorps
i Ordblindeforeningen
– Er nu en realitet
Efter en weekend med hårdt arbejde, blev 21 medlemmer fra kredse og
bestyrelse klædt godt på til rollen som bisiddere og rådgivere. Stort set alle
kredse var repræsenteret og mange nyere ansigter blev indlemmet på behørig vis
Af Nathalia Vernal, rådgiver i
Ordblinde/Dysleksiforeningen
Kurset blev afholdt på Avernakø i
det Sydfynske Øhav på Gittes Bed
& Breakfast, hvor der både blev
smagt gedekød og lam. Et dejligt
sted, der er et besøg værd. Alt i
alt var der lagt op til en weekend
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med masser af lærdom, lækkerier
og hygge for både hovedet og
ganen.
Formålet med kurset var som
nævnt, at få styrket foreningen
ved at danne et stærkt korps, der
kan bistå medlemmerne indenfor
de lovmæssige rammer for ordblinde. Kurset hed derfor også

»Lovgivning for ordblinde fra
vugge til grav«.
Der blev derudover også givet et
mere etisk regelsæt for, hvorledes
man kan rådgive og være bisidder
Det samlede hold af frivillige
bisiddere og rådgivere i Ordblinde/Dysleksiforeningen

Bisidder/rådgiverkorps i Ordblindeforeningen – Er nu en realitet / Mit første kursus i foreningen

i foreningens ånd, samt hvorledes
denne rolle bedst varetages, uden
at man mister sig selv. I det hele
taget havde dette nye tiltag til formål at skabe en »værktøjskasse« til
glæde for de deltagende og til nytte
for de kommende brugere, nuværende og kommende medlemmer.
Skulle det vise sig, at kurset var
en succes og reelt kunne være til
positiv nytte, kunne det blive en
årlig tilbagevendende begivenhed
for flere medlemmer.
Indholdet bestod af en grundig gennemgang af de forskellige
relevante love, bekendtgørelser og
vejledninger. Folkeskoleloven med
særlig fokus på specialundervisning
og pædagogisk støtte, serviceloven,
aktivloven (LAS), Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.
Klagemuligheder og procedure i
forhold til de nævnte love, blev også
gennemgået, samt procedure for
notatpligt og aktindsigt.
Desuden gennemgik vi, hvor
de forskellige hjælpemidler til

ordblinde skal ansøges i forhold til
det studie, man går på eller, hvis
man er i fast arbejde.
Sidst, men ikke mindst, var der
både teknikker og råd i forhold til
rollerne som henholdsvis bisidder
og rådgiver.
Som I nok kan læse, var lørdagen altså et bombardement af
informationer – faktisk 10 timer!
Søndagen gik så med cases. Der
var lavet 5 cases og kursisterne
blev delt ind i grupper, hvor de efter eget valg kunne vælge en enkelt
case eller at arbejde og gennemgå
dem alle. Disse blev i samlet forum fremlagt, så alle kunne lære
af hinandens løsningsmetoder.
Casene var nemlig konstrueret
således, at der ej var ét enkelt facit,
men flere måder, hvorpå sagerne
kunne tackles. Dette gav også
mulighed for debat, kursisterne
imellem.
Hver kursist vil modtage et diplom, som bevis på deres deltagelse. Og tro mig! Det bevis er de
ikke kommet sovende til.
■

Karl-Åge Andreasen, forældrerådgiver,
fortæller deltagerne om lovgivningen

Nathalia Vernal, rådgiver, fortæller
deltagerne om bisidder- og rådgiv
ningstek nikker

Mit første kursus i foreningen
Jeg har været til foredrag, men ikke før på kursus. Det var en god oplevelse at være
på et kursus tilrettelagt af Ordblindeforeningen og lavet til ordblinde
Af en deltager
(navn er redaktionen bekendt)
At bo på et Bed & Breakfast, giver
en tæthed som vi nok ikke ville
have haft på et rigtigt kursussted.
Stedet vi var på, var kendt for sin
gode lammeproduktion. Vi fik da
også gedekød/lam til morgen, middag og aften.
Vi hyggede os, lærte en masse
og nød naturen. Det var spændende at møde nogle andre, der havde
forskellig baggrund og erfaring.
Vi var alle enige om at bruge

hinanden og foreningens rådgivere. Vi synes også at det bliver
nemmere nu, hvor vi kender hinanden, at henvende os til andre og
rådgiverne. Så det at få ny viden er
meget vigtigt, og sammen med det
også at kende sin egen begrænsning.
For at nævne bare en af de ting
vi brugte tid på. Hvilke beføjelser
loven giver samt muligheder for
det at være bisidder. Vi havde og
kunne bruge mere tid end vi havde
til rådighed. Der var så megen
viden og det ville falde bedre på

plads, hvis vi havde mere tid. Så
mange af deltagerne ville gerne
have mødt tidligere om fredagen
og blevet længere søndag. Ikke for
at få mere viden, men mere tid.
Det var foreningens første kursus. Det er svært at lave et kursus
på en »ordblind måde«. Og der var
mange gode kommentarer til selve
måden, den meget lovgivning kan
formidles bedst til os ordblinde på.
Vi var alle glade og mættede
med viden, da vi tog hjem søndag.
Næste gang der kommer et kursus,
kommer jeg også.
■
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Jakob Lange, tidligere
Studiechef på Københavns
Universitet, gør status efter
mere end 50 år i ordblindesagen
Jakob Lange er stærkt bekymret for, at den økonomiske krise vil ramme de
ordblinde uforholdsmæssigt hårdt
Øget viden,
små resultater
Vi ved meget mere om ordblindhed end for 10 – 20 år siden. Der
er blevet forsket rigtigt meget i
ordblindhed. Der er udviklet langt
bedre ordblinde test. Uddannelsen
af ordblindelærere er blevet meget
mere professionel. Der bliver
uddannet rigtigt mange ordblindelærere. Det er slut med okkulte
hokuspokus mirakelkure rettet
mod de ordblinde.
Det er alt sammen rigtigt positivt for ordblindesagen. Det helt
store spørgsmål er dog, om der er
blevet flere, der får kompenseret
deres ordblindehandicap. Er der
blevet færre, der lider under at
være ordblinde? Er der flere ordblinde, som kommer længere og
bedre igennem uddannelserne. Er
der færre, som har det rigtigt svært
på arbejdsmarkedet på grund af
ordblindhed?
Der er nok sket fremskridt. Men
alt tyder på, at der langt fra er sket
et egentligt gennembrud. Der er
enighed om, at det fortsat er 1520 %, som forlader folkeskolen
uden at have de kompetencer i de
centrale skolefag, der sætter dem
i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Der er ingen tvivl om, at
der er mange ordblinde blandt det,
der betegnes med det grimme ord
»restgruppen«.

10
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Forældrenes baggrund
er fortsat helt afgørende
De ordblinde, der trods alt klarer
sig rigtig godt, kan næsten altid takke deres forældre for massiv støtte.
Kan ens forældre ikke bakke en
op, typisk fordi de ikke er ressourcestærke, er skolen og samfundet
kun sjældent i stand til at sætte ind i
det tilstrækkelige omfang. Det, der
gøres for at få det ordblinde barn til
en bedre læser, skriver m.v., er for
halvhjertet og for lidt.
Der er ingen tvivl om, at mange
forældre til ordblinde børn bruger
rigtigt meget tid på at læse lektier
med børnene. De hjælper med at
rette hjemmeopgaver igennem, før
de bliver afleveret. Ikke kun i folkeskolen, men også i gymnasiet, sågar
på videregående uddannelser.
De ressourcestærke forældre
stiller også op, når deres ordblinde
børns sager skal kæmpes over
for myndighederne. Når de som
ordblinde skal have den ekstra
undervisning, de bør have og har
krav på. Når de skal have kompenserende it-udstyr osv.
Det er beskæmmede, at den
negative sociale arv i uddannelsesverdenen rammer dem, der har
det handicap, at de er ordblinde,
dobbelt hårdt. Når målsætningen
om, at 95 % af en ungdomsårgang
skal have en ungdomsuddannelse,
er der slet ikke plads til, at de

ordblinde så ofte tabes. Ordblinde
er ikke dårligere begavet end andre
unge. De har blot et handicap, som
der kan gøres noget ved. Men man
må se i øjnene, at det er et langt,
ofte sejt træk. Der findes ingen mirakelkur. Det er forholdsvis dyrt,
men på lidt længere sigt, er det en
super god investering. Kan man på
grund af manglende uddannelse
ikke forsørge sig selv, koster det
samfundet en bondegård.
Den helt tidlige indsats
er både bedst og billigst
Det er langt lettere og også billigere
at sætte ind over for et ordblindt
barn i folkeskolens alleryngste klasser. Jo yngre man er, jo lettere er
det at lære nyt. Små børn er langt
lettere at nå. Det skyldes blandt andet, at mange ordblinde udvikler en
udtalt modvilje mod undervisning,
lærere m.v. som følge af de nederlag, de har lidt op gennem skoletiden. Sætter man først ind, når de
ordblinde børn er i puberteten, har
de mange andre ting i hovedet.
Det er derfor en »dødssynd«
at undlade at sætte massivt ind
over for ordblinde børn i skolens
mindste klasser. Det sker ofte i et
uheldigt miks af, at måske barnet
er lidt sent udviklet, og at det vil
rette sig helt af sig selv, og at det er
dyrt og besværligt med en særlig
indsats. Af og til med et stænk af,
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at der er tale om et svigt fra forældrenes side i kombination med lidt
dumhed og dovenskab.
Der er udviklet redskaber, der
med stor sikkerhed kan afsløre, om
et barn er ordblind, eller om der
er andre »årsager« til, at evnen til
at læse, skrive m.v. ikke udvikles
i den hastighed, som man kunne
ønske sig.
Ordblinde overhales af ADHD
Der er meget fokus på, at der
bruges alt for mange penge på
specialundervisning i folkeskolen.
Alle folketingets partier vil bremse
denne udvikling. Det kan gøre de
ordblinde børn, der har behov for
specialundervisning, til tabere.
De færre midler, der vil blive til
rådighed til specialundervisning,
risikerer vi, vil blive brugt til de
urolige børn, som »ødelægger«
undervisningen for de andre børn.
Det er de udadreagerende børn,
damp/ADHD-børn, voldelige børn
m.v. De børn som folkeskolelærerne ganske enkelt ikke magter.
Det er derfor vigtigt, at alle med
behov for specialundervisning betragtes som en samlet gruppe med
særlige udfordringer. I hvert enkelt
tilfælde bør behovet for specialundervisning vurderes individuelt.
Ikke blot for at spare på specialundervisningen, som let kan blive
et mål i sig selv. Det er evident, at

ordblinde ofte har brug for mere
og målrettet undervisning. Ikke
mindst når der bliver flere elever
i klasserne og mindre tid til det
enkelte barn.
It-redskaber er super,
men ikke en mirakelløsning
Nogen tror helt fejlagtigt, at de
it-redskaber, der i de senere år er
udviklet til ordblinde, har eller
inden for kort tid vil klare alle de
ordblindes problemer. It-redskaberne er en kolossal landvinding,
men stavekontrol, digital oplæsning af tekster osv. er ikke nok til
at gøre den ordblindes hverdag på
uddannelserne og i erhvervslivet
problemfrit. Det er ofte ret langsomt og af gode grunde langt fra
altid tilgængeligt. Det er oftest en
rigtig god hjælp for de i forvejen
ressourcestærke ordblinde. Det
er tankevækkende, at den bedst
og mest effektive forsyning med
ordblinde it-redskaber leveres til
de studerende på de videregående
uddannelser gennem den såkaldte
SPS-ordning. (SPS = Specialpædagogisk støtte). Det kan være en
krig at få de nødvendige it-redskaber i folkeskolen, hvor det er
kommunen, der skal betale.

Jakob Lange, tidligere Studiechef på
Københavns Universitet

Fakta
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1972; adjunkt, Institut for Samfundsfag (KU) 1971-72; ekstern
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De ordblinde lider under, at ittidsalderen har gjort såvel uddannelserne som arbejdslivet langt
mere bogligt og skriftligt. Uanset
hvor man er, og hvad man skal
lave, skal man læse og skrive. Manualer, rapporter, e-mails osv. Selv
på de mest praktisk orienterede
uddannelser, skal der læses rigtigt
meget, og der skal skrives opgaver
i et væk. Det er ikke tilstrækkeligt,
at ens hænder er skruet godt på.
Den udvikling vil mange gerne
gøre op med. Men det er en håbløs
kamp, som ikke kan vindes. Undervisningen kan med fordel tilrettelægges med en mere praktisk og
anvendelsesorienteret udgangspunkt, så den bliver mere interessant ikke mindst for drengene.
Det betyder ikke, at verden bliver
mindre boglig og skriftlig.
Der er ingen vej uden om, at de
ordblinde skal bringes til at klare
sig langt bedre mht. at skrive og
læse, end tilfældet er i dag.
Opsamlingsheatet
Der skal satses på den meget tidlige
indsats over for ordblinde børn i
folkeskolen. Det er bedst og billigst.
Men vi kan ikke lade de mange
årgange, som er ud over 3. klasse
i stikken. De ældre og lidt ældre
ordblinde skal der også sættes ind
overfor. Det er en svær opgave, da
deres lyst til at sidde på skolebænken ikke er stor. Ofte er de meget
negative efter nederlag på nederlag.
Det mest effektive er at lave meget
grundige tests af deres ordblindhed
og lave en meget målrettet skræddersyet indsats. På Hovedstadens
Ordblindeskole har man især meget
gode resultater med enkeltmandsundervisning. Den kan målrettes
meget mere præcist, og man kan
have al opmærksomhed på den
enkelte elev. Det kan være absolut
nødvendigt. Selv 2 og 3 mandshold
kan være for store. Enkeltmandsundervisning behøver ikke at være
dyrere end undervisning på små
hold, da det kan være mange gange
mere effektivt.
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Hvorfor klarer
nogen ordblinde sig så godt
I mit lange liv og arbejdsliv i
undervisningsverdenen er jeg
stødt på mange ordblinde, som
har klaret sig super godt. De er
blevet professorer, administrerende direktører og har i det hele
taget nået helt op ad den sociale
stige. Mange har gjort det uden,
at de har fået nogen form for
målrettet indsats over for deres
ordblindhed.
Jeg har altid funderet over,
hvordan og hvorfor de har klaret
sig så godt. Jeg kender ikke svaret.
Jeg synes derfor, at det vil være et
meget relevant forskningsprojekt at
finde ud af, hvordan de ordblinde,
som klarer sig allerbedst, er nået så
langt. Hvordan har de fået læst alle
de bøger, man skal for at komme
igennem en universitetsuddannelse. Eller har de fundet andre
udveje end at læse bøger side for
side. Hvordan har de tilrettelagt
deres arbejde? Hvilken hjælp har

de fået og af hvem i deres sociale
netværk. Har de en anden måde
at skrive på? Har de fundet karriereveje, hvor deres ordblindhed
betød mindre osv.
Jeg er ikke i tvivl om, at man
kan få meget værdifuld viden ved
at forske i, hvordan de ordblinde,
der har klaret sig allerbedst, har
gjort det. Viden som kan bruges af
andre ordblinde.
Til sidst
Danmark er i en økonomisk krise.
Alt tyder på, at den bliver langvarig. Det betyder besparelser i
den offentlige sektor. Det må ikke
betyde, at indsatsen over for de
ordblinde bliver mindre. Det kan
let blive resultatet, hvis de ordblinde og deres fortalere ikke råber
op. Det er dumt og kortsigtet ikke
at sætte massivt ind og løfte de
ordblinde, så de bliver langt bedre
til at skrive og læse med alt, hvad
dette indebærer samfundsøkonomisk. 
■

✂
www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

DANSK
IDRÆT

REJSER

MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

GLÆDE
UDVIKLING
VENSKAB

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Bliv klar til ungdomsuddannelse
Få styr på læse– og skrivevanskeligheder i 8., 9. og 10. klasse

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-efterskole.dk
Start på en frisk

Personlig udvikling. Uddannelsesparathed.
Trygge og faste rammer. Vejledning.
Lektiehjælp. Finansiering: EGU. STU.
Integrationsloven. Kommunalt tilskud.
Skolens fond.

Dansk på rekordtid

Ordblindeundervisning med stor effekt.
Læsecomputere med skrivestøtte.
Danskprøver 2 og 3.

Fag

Dansk. Matematik. Engelsk. IT. Teater.
Idræt. Kørekort og mange flere ...

Tid til opgradering
Smil igen!

Dit valg!
Forår: 23 uger. Efterår: 19 uger
Tjek www.brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet højskole – især for ordblinde

Ordblindebladet 4 · 2011

13

Nordisk møde i Skellefteå i Sverige

Nordisk møde i
Skellefteå i Sverige
Det var en god fornemmelse igen at skulle repræsentere Danmark i det nordiske
arbejde. Denne gang i Sverige i den nordlige by Skellefteå fra den 21.-23. oktober 2011
Skellefteå ligger 1.436 km fra
Ystad og ca 300 km fra polarcirklen. Mødet består af to dele. En
messe hvor rigtig mange udstillere
viser deres produkter til gavn for
de ordblinde og undervisere, og et
møde mellem repræsentanter for
de 6 nordiske lande. Søndag var
der møde med den svenske hovedbestyrelse. På mødet blev den
første fælles erklæring vedtaget.
Den kan ses på side 18 her i bladet.
Vi ankom fredag ved middagstid. Efter en hurtig frokost
gik vi på den flotte udstillingen
for at bese de mange stande, med
de mange nye og kendte produkter. Om aftenen mødtes alle de
nordiske repræsentanter til en
lille sammenkomst. For messens

udstillere og de ansvarlige blev
der holdt en festmiddag med optræden og dans.
Lørdag kl. 9 startede mødet
med en gennemgang af arbejdet
i de nordiske lande. Flere havde
lavet sit eget power point program
til deres repræsentation, så tiden
slog desværre ikke til, så de sidste
lande fik ikke den fornødne tid til
at fremkomme med deres præsentationer.
En ordstyrer og en referent, må
man huske til næste års møde i
Finland. Jeg vil senere komme ind
på de forskellige landes præsentationer. Efter frokosten var der
møde i den store konferencesal,
hvor Skellefteå kommune kort bød
velkommen til byen.

Christer Jacobsson fra Linnéuniversitetet i Växjö fortalte om
nogle undersøgelser han havde
lavet, der viste at ordblinde altid
ville ligge svagere/dårligere end
kontrolgruppen. Hvis ordblinde fik
undervisning ville kurven naturligvis stige og de ville blive dygtigere, men de ville aldrig nå at hente kontrolgruppen, der jo også steg
meget, fordi de arbejdede mere
med sproget end de ordblinde.
To piger fra gymnasiet der selv
var ordblinde fortalte på en sjov
og charmerende måde, om problemerne fra deres start i skolen til
gymnasiet.
En gruppe af børn fra 17 forskellige lande, der boede i kommunen, sang for os på svensk, som
er en måde, hvorpå de kan lære
svensk.
Den Svenske Skoleinspektionens rapport blev gennemgået af
kanslichef Sven Eklöf fra FMLS
(Den svenske Dysleksiforeningen).
Hvordan ser det ud i skolerne i
dag, og hvad gør vi ved det.
Efter en lang dag blev vi
transpor teret til Medlefors
Bagerst fra venstre ses: Snaevar
Ivarsson, Island. Ewa Svøling,
Sverige. Airi Valkana, Finland, Tom
West, Danmark. I midten: Armi
Lumiharju, Finland. Anne-Karin Keld,
Færøerne Bengt-Erik Johansson,
Sverige. Forrest: Laila Ekholm,
Færøerne. Inger Andersen- Kiese,
Norge og Erik K. Rasmussen Danmark.
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Formanden for FMLS Ordblindeforeningen i Sverige, Bent-Erik Johansson,
byder velkommen til kommunes middag

Folkehøjskole, hvor Skellefteå
kommune var vært for middagen.
De nordiske lande afleverede
deres gaver til værterne. Jeg havde
været uheldig – to af Danmarks
gaver, en øl og snaps var gået itu
i vores kuffert. Jeg måtte finde
på en historie om de forenings-tshirt, som jeg også havde med, var
vædet i en blanding af øl og snaps.
Jeg har fået mange hilsner med
kommentarer til denne historie, jeg
gav.
Søndag var der en rask spadseretur til Kirkebyen. En samling
af meget gamle bjælkehuse, som
familierne indlogerede sig i, når de
skulle tage den ofte meget lange
vej til kirken. Den gamle herskabelige biskopbolig, som nu er lavet
om til restaurant blev også vist. Vi
var nogle stykker der måtte skynde
os tilbage til hotellet for at pakke
det sidste og for at skrive evt. kommentarer til den fælles målsætning, vi kunne blive enige om i
Nordens dysleksiforeninger.
Jeg måtte til lufthavnen for at
nå at komme hjem samme dag, så
Erik måtte forhandle for os, så vi
fik mest muligt igennem af vores
forslag og ønsker for fremtiden
igennem. Vi er spændte på resultaterne af det færdige papir, som
det er meningen, skal sendes til

de nordiske lande, som så spreder
dem ud til alle, der kan have interesse her for.
Vi kom hjem lige før midnat
trætte, men med en fantastisk oplevelse rigere, og med tanken om
den altid gæstfrie svenske Dysleksiforening.
Det Nordisk Møde
Det er meget interessant og
lærerigt, at høre om de andres
succeser og problemer. Et af de
emner der blev diskuteret meget
var, hvordan vi kunne forbedre og
udvikle samarbejdet mellem de
nordiske lande. Der blev diskuteret
om mødet skulle være på engelsk
eller nordisk. Det blev vedtaget, at
mødet skulle foregå på nordisk så
langt det rakte.
Sverige begyndte med en meget
lang og velforberedt gennemgang
af arbejdet i Sverige. Man har nu
5 separate foreninger, som alle på
forskellig måde arbejder sammen
om, at forbedre forholdene for de
ordblinde. Der er nu 6.300 medlemmer. Man forsøger at komme
i TV og radioen om muligt. En

ungdomsafdeling er på vej. Man
ønsker at lave en ens standarddiagnosen for det at være ordblind i hele
Sverige, og ikke den forskellighed,
der er nu er fra skolerne side. Alle
skal hjælpes ens i hele landet. Dertil skal der en bedre uddannelse af
lærerne. Landsforeningen støtter
kredsene med arrangementer til at
markere »Den internationale Dysleksi Dag«.
Danmark fortsatte med sit indlæg. Tom gennemgik det brev han
havde skrevet om vores arbejde
i vores land: Året 2011 har været
præget af uro i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Den 28.
marts blev ordblindeprisen givet til
Birgit Dilling Jandorf, som er leder
af Dansk Videnscenter (DVO), som
er faglig meget dygtig og en rigtig
ildsjæl.
Den tidligere
socialordfører fra
Venstre – AnneMette Winther
mener, at de ordblinde må være
tilfreds med en
IT rygsæk, som
hjælpemiddel, og
kan så sagtens
have et fritidsjob ved
siden af.

To piger fra gymnasiet, der er ordblinde fortalte på en
sjov og charmerende måde, om problemerne fra deres
start i skolen til gymnasiet. Her ser du den ene af pigerne

Nordisk møde i Skellefteå i Sverige

Denne mening er hun selvfølgelig
blevet kritiseret meget for. Det er
et fuldtidsjob at være ordblind og
studerende.
Vi har nu 2 dygtige rådgivere
tilknyttet vores forening. Nathalie
Vernal i landet mod vest. Nathalie har en lang række uddannelser
og erfaringer, der gør at hun er
den rigtige til dette job. KarlÅge Andreasen i landet mod øst.
Karl-Åge, som er forhenværende
skoleinspektør for Ordblindeinstituttet i København, der har vist
de bedste resultater, der findes i
Danmark med undervisning af
ordblinde.
Sekretariatschefen Juliane
Øhlenschlæger, og vores formand
Erik Rasmussen har sammen med
rådgiveren Karl-Åge Andreasen,
turneret rundt i Danmark for at
fortælle om ordblindhed, og hvilke
muligheder der findes for at blive
hjulpet til at læse og skrive bedre
evt. med de nyeste hjælpemidler,
og dermed til en bedre tilværelse.
Medlemmer af ordblindeforeningen i Danmark er nu oppe på
1.379, som er en fremgang, og selv
om det kun er en lille fremgang, er
vi glade for det.
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Danmark har lige fået en ny
regering, og dermed nye ministre.
Det bliver spændende om denne
regering vil gøre noget for de efterhånden utrolig dårlige forhold,
man har givet skolerne og de elever med særlige behov.
Landsforeningen ønsker at være
medspiller i forbindelse med høring af lovtekster, der vedrører de
ordblinde.
Vi er med i verdens første handicaphus i Høje-Tåstrup uden for København, som vi skal tage i brug,
sammen med mange andre handicaporganisationer til næste år.
Ordblindeforeningen har holdt en
Feriekoloni for ordblinde voksne,
forældre og børn. Det blev en fantastisk succes. 72 personer blev i 4
dage undervist og diskuterede om
det at være ordblind. Vi havde dygtige instruktører til undervisningen. I den sparsomme fritid var der
arrangeret mange former for sport,
leg, snobrødsbagning, diskotek og
ikke mindst snak mellem forældre
og børn, som havde samme problemer, selv om de var mangeartede.
Det mest glædelige var, den øjeblikkelige forståelse, der indbyrdes
var mellem børnene og voksne, der

opstod med det samme. En god efterskole lagde rammerne for denne
feriekoloni, som bød på kulinariske
retter hver dag. Denne helt igennem
gode feriekoloni kunne ikke lade
sig gøre, uden en rigtig god tilrettelæggelse, og de mange hjælpere, der
arbejdede i mange timer hver dag.
Der blev til afslutning forfattet
et brev til ministeriet, som udtrykte
den store undren over, hvor stor forskel der er i vores land, med hensyn
til undervisningen af de ordblinde.
Vi håber for fremtiden at Ordblindeforeningen vil vokse sig
større, og at vi kan virke for en
bedre forståelse for de ordblindes
problemer. Den bedre hjemmeside
med vores videofilm vil forhåbentlig hjælpe med til at brede kendskab og viden, som gerne igen
skulle give os flere medlemmer.
Ordblindeforeningen i Danmark
er i år vært for bestyrelsesmødet i
EDA i dagene 4.-6. november.

Deltagerne på tur i Kirkebyen. En
samling af meget gamle bjælkehuse, som
familierne indlogerede sig i, når de skulle
tage den ofte meget lange vej til kirken

Nordisk møde i Skellefteå i Sverige

En gruppe af børn fra 17 forskellige
lande sang på svensk. Det er en af de
måder, som de lærer svensk på

Island har nu over 1.000 medlemmer, det er flot klaret af den
relative unge forening. Snevar er nu
ansat til at føre ordblindeforeningen
frem til nye mål. Man ønsker sig et
bedre samarbejde med andre handicapforeninger, så et fælles hus vil
man gerne nå hen til, som man har
det i Danmark. Man besøger skolerne for at undervise børnene og ikke
mindst lærerne om ordblindhed.
Man regner med at de, der har store
læse-/skrive problemer udgør ca.
4,8 % af befolkningen og 13,2 %
har små problemer. Man viser en
film over fra YouTube om berømte
personer, som er ordblinde, for at
vise at ordblindhed ikke har noget
med intelligens at gøre. Snevar gav
lærerne en sjov prøve på skolerne.
Han lod dem række så højt som
muligt mod loftet med en finger.
Derefter rakte han højere end dem,
og sagde »gå hjem og øv dig«. Det
er jo lige det I siger til de ordblinde
»gå hjem og øv jer«.
Finland
»Finder« forbundet for al indlæring
er startet i 1994. Der er 18 regionale foreninger rundt i landet, som
har ca. 2.000 medlemmer. Disse
foreninger fungerer ved hjælp af
frivillige og får økonomisk støtte
på ca. 1,8 millioner danske kr. og
kan ansøge Hero om samarbejde
og ekstra økonomisk støtte. De 18
foreninger har en lang række samarbejdspartnere. Pengene modtages
fra spilleautomaterne og undervisningsministeriet. Hero, som er
den største regionale forening, er
en støtteforening for personer med
indlæringsvanskeligheder og har
ca 900 medlemmer, modtager for
ca. 3,7 millioner danske kr. For de
penge skal de udrette en lang række
tjenester. Tidsskriftet »LukSitko«
udkommer to gange om året i 2500

stk. En håndbog om hjælpemidler
for dysleksi udkom i 2010. Man
har en internet rådgivning, hvor
spørgsmålene 98 % kommer fra
de ordblinde eller forældre. I det
kommende år skal arbejdsfordelingen mellem forbundet og Hero
revurderes, så pengene kan fordeles
korrekt, også pengeproblemerne og
ungdomsafdelingen skal diskuteres.
Norge valgte desværre at fortsætte på engelsk. Man forsøger at
finde de dysleksivenlige skoler og
gøre gymnasiet til et dysleksivenligt sted. Målet er, at alle bliver
testet ved start i skolen. Denne test
skal udføres af en fagperson. Er
der problemer skal der hjælpes og
gives mere tid til opgaverne. Der
skal oprettes kurser til elever og
forældre, der har problemer med
brug af internettet. Norge har ca
5-7.000 medlemmer
Færøerne har nu en skole for
ordblinde, her undervises 2 dage om
ugen med 45 elever med 12 lærere.
Man har desværre 2 års ventetid for
at komme ind. Der er ca. 100 medlemmer i foreningen. Det er jo flot
med bare 45.000 indbyggere. Man
får ca 480.000 kr. af regeringen
og hjælp fra Lions Club Torshavn,
ellers er det på privat basis, hvor
lærere, forældre og ikke mindst
den aktive bestyrelse, som lægger
mange penge og arbejde i denne
forening. På Færøerne er man imod
at teste børnene, som man mener
ikke kan bruges til noget alligevel,

men man giver alle, der har læse/
skriveproblemer samme hjælp. Der
ydes mangen hjælp over telefonen,
men man ser desværre også, at
man forlader foreningen igen, når
børnene bliver ældre. Færøerne har
startet en kontakt til Grønland, så
lad os håbe, at vi også får det sidste
nordiske land med i samarbejdet.
År 2012
Det næste nordiske møde vil blive
afholdt i Finland. Allerede nu er
de danske deltagere i gang med at
formulere og fremsætte ønsker til
dette møde. Vi kunne tænke os en
drøftelse om hvorledes kan vi samarbejde om konkrete projekter.
● Hvordan lærer vi af hinanden.
●	Hvilke styrker og svagheder
har de forskellige foreninger?
●	Hvordan kan vi sammen få
mere slagkraft?
●	Kan vi optræde med en fælles
holdning?
●	Hvordan kan vi kontakte hinanden mellem møderne?
Det vigtigste ved mødet er dog
stadig den personlige kontakt mellem kollegerne fra de andre nordiske lande. Endnu engang blev det
understreget, et godt samarbejde
mellem mennesker, der arbejder
hårdt for at forbedre forhold for de
ordblinde i de nordiske lande er vigtigt. Vi kan lære meget af hinanden.

EKR og TW ■
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Elever med ordblindhed skal have hjælp i tide

Udtalelse fra nordisk møde i Sverige:

Elever med ordblindhed
skal have hjælp i tide
På et møde i Skellefteå d. 23.
oktober, hvor alle ordblinde/
dysleksiforeninger fra de seks
nordiske lande var samlede, opdagede man, at der i hvert eneste
af de nordiske lande er samme
problem.
I skolen konstateres det alt for
sent, at en elev er ordblind, og der
sættes derfor også alt for sent ind
med hjælp og støtte.
Desuden mangler mange lærere
tilstrækkelig viden om undervisning af ordblinde elever, og det
kan får store konsekvenser både

for elevernes faglige resultater og
for deres psykiske udvikling.
Opfordring til
alle nordiske regeringer
Derfor har de nordiske ordblinde/
dysleksiforeninger i fællesskab opfordret regeringerne i de nordiske
lande til at:
● Indføre obligatorisk test af alle
elever i 1. klasse
● Der skal være tale om en national test og den skal tilpasses
den enkelte elevs modersmål

www.kragelund-efterskole.dk

● Testen skal udføres af personer
med faglig ekspertise
● Testresultatet skal være grundlaget for at afgøre, hvilken hjælp
og støtte, eleven har behov for
● I hvert land skal der udarbejdes
en national strategi for at elever
med ordblindhed kan få hjælp
● Viden om ordblindhed skal
indgå som obligatorisk emne i
læreruddannelsen
Erklæringen blev underskrevet af:
Dyslexiforbundet, FMLS, Sverige
Dysleksi Norge
Ordblinde/dysleksiforeningen
i Danmark
Föreningen för all inläring
– Finder, Finland
Félag lesblindra à Islandi
Felagid fyri lesi- og skriviveik
Færøerne
■

  

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.
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Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22
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Ordblinde unge har gavn af at have det sjovt med andre ordblinde

Ordblinde unge har
gavn af at have det sjovt
med andre ordblinde
I Danmark er der 21 ordblindeefterskoler med ca. 1700 elever. Eksperterne mener,
at teenagerne med god samvittighed kan kaste sig ud i et skoleår, hvor de laver,
hvad de har lyst til. Ifølge formand for Ordblindeforeningen i Danmark,
Erik Kildegaard Rasmussen, er det nemlig helt afgørende, at forældrene har ladet
børnene vælge en skole, hvor de føler sig godt tilpas og kan dyrke deres interesser
Af Johannes Konstantin Neergaard
Ingen tryllestave
Ordblinde teenagere har gavn af
at have det sjovt sammen med
andre ordblinde. Så enkelt kan
budskabet fra både Ordblindeforeningen og Socialministeriets
eksperter på ordblindeområdet
sammenfattes.
»Der er ingen tryllestave, der
pludselig hjælper en ordblind til at
kunne læse, men socialt samvær
med andre, »der har det ligesom
mig«, har vist sig at være en stærk
ingrediens i ordblindeefterskolernes succes«, siger faglig konsulent
i Videnscenter for Handicap og
Socialpsykiatri, Mia Finnemann
Schultz.
Også Erik Kildegaard Rasmussen fra Ordblindeforeningen i
Danmark bakker Ordblindeefterskolerne op, men peger dog på, at
der er forskel på skolernes kvalitet,
og at man som forældre bør have
sat sig grundigt ind i skolernes
fagtilbud og pædagogik.
Lego, dykning
og computerteknik
I skolernes katalog kæmper det ene
farvestrålende fagudbud efter det
andet om opmærksomheden. Lego.
League. Dykning. Madlavning.

Troperejser. Og naturligvis
sport, musik, dans og kunst i alle
afskygninger.
»Vi er ganske enkelt enestående
gode til at specialisere os mod
ordblindes særlige behov på helt
specifikke alderstrin«, siger formanden for Ordblindeefterskolernes netværk, Kirsten Weile.
Hun er forstander på Vrigsted
Efterskole, og ved godt hun måske
lyder temmelig selvrosende. Hun
anerkender, at der er forskel på den
enkelte skoles kvalitet, på den anden side mener hun også, skolerne
har noget at have selvtilliden i:
»Undervisningsministeriets tal
viser jo, at vores elever klarer sig
virkelig flot i forhold til deres ordblindhed, og jeg er overbevist om,
at alle de kommende elever kan
være helt trygge ved det faglige
niveau på den skole, de nu har
valgt«.
Hun bakkes op af
Erik Kildegaard Rasmussen:
»Det er vigtigt, at
skolen er på forkant
med både den nyeste
pædagogik og teknik.
Og på disse områder
har næsten alle ordblindeefterskoler meget, meget stærke kort på hånden«.

Fakta
Der er 264 Efterskoler i Danmark. Heraf er 21 skoler specielle ordblindeskoler, hvor
undervisningen foregår på små
hold og med specialuddannede
lærere. Se et danmarkskort med
ordblindeefter skolerne her:
www.ordbl.dk

Ordblinde unge har gavn af at have det sjovt med andre ordblinde / Ordblindhed

Væk hjemmefra
Mia Finnemann Schultz er meget tilfreds med efterskolernes
særlige indsats for de ordblinde,
og slår fast at en intens specialundervisning med specialuddannede lærere, der har forstand på
de nyudviklede it-hjælpemidler, er
en rigtig god idé for langt de fleste
ordblinde.
»Efterskole er ikke nødvendigvis den rigtige løsning for den
enkelte elev. Man må altid tage
udgangspunkt i om barnet befinder sig godt. Nøjagtig ligesom
når valget står mellem folkeskole
og privatskole. Og så kan det jo
også være hårdt at komme væk fra
hjemmet et helt år«, tilføjer ordblindekonsulenten.
»Kør en tur rundt til de nærmeste skoler«. Sådan lyder Erik Kildegaard Rasmussens opfordring
til de forældre, der overvejer om
efterskole er løsningen for deres
barn.

»Ved at besøge en række skoler
får man hurtigt en fornemmelse af,
hvor barnets interesser bedst imødekommes«.
Værelseskammerat
Allerede nu ved 1700 elever meget
mere om livet på en ordblindeefterskole. Erfarne skolefolk taler
om, at den værste hjemve som
regel er væk allerede efter fem
minutter. Eller i hvert fald når en
af de største forhåndsbekymringer
har fundet sin afklaring: »Hvem
bliver værelseskammeraten?«
Når den spænding er overstået,
kan det gå løs med en skøn blanding af de eksotiske tilvalgsfag
og specialundervisning i læsning,
skrivning og matematik.
»Eleverne skal ikke forvente at
komme sovende til det«, siger Kirsten Weile.
»Der skal arbejdes hårdt med
nye strategier for at lære det vanskelige danske sprog. Til gengæld

kan jeg love rigtig mange forældre
en aha-oplevelse om et års tid. Så
kommer de og siger, »nøj, kan mit
barn virkelig alt det?« Verden folder sig simpelthen ud for de fleste
af vores elever«.
Gode tilmeldingstal
Skolerne har fortsat succes og gode
tilmeldingstal, selvom Kirsten
Weile »godt kan mærke, at forældrene er blevet mere påpasselige
med pengepungen«. Helt billigt er
det ikke at sende sin teenager på
efterskole. Man skal være parat
med et beløb i størrelsesordenen 35
– 60 tusind kroner, måske mindre
– afhængigt af forældreindkomst
og kommunens tilskudsregler.
Ordblindeefterskolerne er omvendt ikke dyrere end andre efterskoler. Og så sparer man jo mad
og fornøjelsesudgifter til teenageren et års tid. Lysten bliver for en
gangs skyld noget skolen tager sig
af.
■

Ordblindhed
At se tekst og bogstaver som
myrer
At se tekst som en mur
At se tekst som spild af papir
At se tekst og bogstaver som noget utilgængeligt
At læse tekst uden at læse egenavne og blot gen kende de første
bogstaver i navnet
At se tekstlinjer fletter sig
sammen
At se bogstaverne danse, vende
sig rundt og skifte retning
Aldrig at kunne se om ordet er
stavet rigtigt eller forkert
Lang tillægsform = tort urform
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Man kan nemt føle sig dum,
Rebus = dobbelt ordblindhed
fordi ens stavning ikke er
Stavekontrollen = en god ven
alderssvarende
At se bogstaver som objekter
En følelse af at være hægtet af
At se tegnsætning som pynt
Alle andre ved det, det er lige
Det er som et system, der vender
foran næsen på mig, men jeg kan
på hovedet for en
ikke se det
Det er bedre end at være dum elDet er en usynlig knude i min
ler doven
mave
Der kan altid være et »E« mere i
En kode jeg ikke har fået knækket
et ord
Tillykke! Det var en glædens dag,
Det er som en boble rundt om mit
da jeg blev testet
hoved, der forhindrer mig i ting
Jeg læser ikke skilte når jeg går
Udsagn fra ordblinde under
udenfor, jeg ser og gen kender
uddannelse. Skrevet af Sidsel
logoer, farver og former
Skov Kragsnæs.
Det er en fejl fra fabrikken

Ordblind tager en Bachelor

Ordblind tager
en Bachelor
Sidsel Skov Kragenæs har i sommer bestået en bachelor uddannelse på illustrationslinien på designerskolen Kolding. Hun lavede et projekt om ordblindhed. »Jeg endte ud
med at udforme seks plakater, der illustrerer, hvordan det opleves at være
ordblind. Min ordblindhed har gjort, at jeg siden jeg var barn har været
vant til at kæmpe for alt. Derfor når jeg også mine mål« fortæller Sidsel
Det lå ellers ikke i kortene at
Sidsel skulle have en designeuddannelse. Hun fik specialundervisning fra 4. klasse til 9. klasse i
folkeskolen. Skolegangen følte hun
som meget besværlig på grund af
sin ordblindhed, og hver eneste
dag tænkte hun meget på, hvordan
hun skulle klare skolen. I skolen
bliver man konfronteret med sit
handicap hver dag. I alle fag skal
der skrives og læses tekster.
Sidsel har en tvillingesøster og
nogle forældre, der læste højt for
hende hver dag. Hun var også den
eneste i klassen, der fik en computer. Det var lidt underligt at sidde
med den alene. Til eksamen måtte
hun sidde inde i redskabsrummet.
På computeren havde hun et læseprogram og Word.
Det var først på HTX at Sidsel
fik en test, der beskrev hendes ordblindhed. Det var en stor lettelse
syntes hun. For første gang kunne
hun sætte ord på sit problem.
Problemer var konsonanter, når
der var for mange i et ord gled det
sammen. Det var også et problem
med vokal forveksling og dobbelt
konsonanter. Det var en stor befrielse med en test. Mange elever tør
ikke tage testen, fordi de er bange
for at den vil afsløre noget andet
end stavevanskeligheder.

Ordblindhed er en meget bredere og diffus betegnelse, der
kommer forskelligt til udtryk hos
hvert enkelt menneske. Her er jo
ikke kun tale om problemer med
retstavning og læsning, men i høj
grad også om skriveprocesser, bl.a.
problemer med sætningskonstruktion, opbygning af længere tekster,
afkodning af ord, indholdslæsning
og strukturering af større skriftlige opgaver. Det er derfor meget
vigtigt at man itale sætter og får
kortlagt sin ordblindhed.
»Da ordblindhed er et
usynligt handicap har jeg for
at illustrere det, indsamlet og
udformet en række udsagn,
der beskriver forskellige oplevelser med ordblindhed. Det
er disse udsagn der er blevet
illustreret på de seks plakater«, fortæller Sidsel.
Sidsel mener at det er vigtigt at ordblinde tør stå frem
og fortælle om deres handicap. Hun vil gerne udstille
plakaterne på biblioteker
og uddannelsessteder og vil
gerne holde foredrag om sin
ordblindhed. At sætte ord
på sin ordblindhed er første
skridt på vejen til selv at forstå den.

EKR ■

Sidsel Skov
Kragenæs
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Svært ved computer?
– Brug LetNet!
Med LetNet 2 får alle – også ordblinde – nem adgang til internettet, e-mail og alt det
andet, som ellers har virket totalt uoverskueligt
Tekst: Mikael Hasle,
husetventure.dk
»Det er så enkelt og overskueligt –
og så har man alle de væsentligste
funktioner samlet i et program.
Nemmere bliver det ikke!« Sådan
var reaktionen hos pædagogisk
konsulent hos ordbasen.dk, Susanne Møller, da hun blev præsenteret
for LetNet 2 – et Windows-program som samler alle de vigtige
pc-funktioner på én brugerflade.
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»Alt overflødigt er skåret fra, og
det gør det meget, meget nemmere
for mennesker uden computererfaring at komme i gang«, siger
Susanne Møller – og hun bakkes
op af it-ekspert og medlem af Ordblindeforeningens bestyrelse, Rolf
Schilling Nielsen:
Glem angsten for nettet
»Mange ordblinde har valgt computeren og internettet fra, fordi det
for dem står som en verden med en

uoverskuelig mængde læsestof –
en verden som stiller store krav til
ens læseevner«, siger Rolf og fortsætter: »Den angst kan ordblinde
godt glemme nu, for med LetNet 2
er alle de vigtigste funktioner samlet i et program, som oven i købet
er uhyre nemt at bruge«.
Rolf Schilling Nielsen fremhæver også, at det stadig er muligt
at bruge eksempelvis CD-ORD,
når man bruger LetNet 2, og at
programmet fuldt ud dækker 80

Svært ved computer? – Brug LetNet!

procent af alle computerbrugeres
behov.
Brugervenligt
»Vi har arbejdet på at gøre LetNet
2 så brugervenligt som overhovedet muligt«, siger dataingeniør
Martin Schønwandt, som sammen
med Jens Leonhard har udviklet
programmet.
»Det betyder, at man fra den
samme brugerflade kan arbejde
med dokumenter, e-mail, billeder,
lyd og internet – samtidig med at
man har uhyre nem adgang til sine
gemte filer, sine e-mail-adresser
og sine foretrukne hjemmesider«,
fortsætter han og fremhæver, at
LetNet 2 understøtter alle gængse
filformater – uanset hvilken funktion man arbejder i.
Billig løsning
Nu skulle man tro, at LetNet er et
meget dyrt program, men sådan
er det ikke. Martin Schønwandt
fortæller: »LetNet 2 fås i to udgaver: Den fulde version, som koster
599,- kroner, og en gratis version,
hvor man kun får internet og email med«.
Martin fremhæver, at begge
versioner inkluderer en gratis email-konto og den gammelkendte
7-kabale, som er rigtigt god til
at træne musehånden med. I den
fulde version får man også en
backup-funktion, hvor man med et
enkelt klik kan lave en sikkerhedskopi af sine e-mails, foretrukne
hjemmesider, kontakter, billeder,
dokumenter, musik og videoer – så
er de lette at genskabe, hvis uheldet skulle være ude.
I stadig udvikling
Når man nu har udviklet et rigtigt
godt program, og salget er godt
i gang, kunne man godt læne sig
tilbage og hvile på laurbærrene –
men udviklerne bag LetNet 2 vil
videre:
»Vi udviklede oprindeligt
programmet til ældre, som gerne
ville bruge en computer, men

efterhånden har flere og flere ordblinde købt programmet. Derfor
er vi nu i gang med at tilpasse
programmet, så den fulde version også kan tilbyde for eksempel tekstoplæsning sammen med
de gængse læse- og skrivestøtteprogrammer«, fortæller Martin
Schønwandt og slutter med en tilføjelse: »Både den gratis version af
LetNet2 og købeversionen inkluderer gratis programopdateringer –
så alle fremtidige forbedringer får
man også med!«
■

Fakta
Sådan får du dit eget LetNet 2:
Gå ind på letnet.com og
download den gratis version.
Den indeholder 30 dages gratis
prøve af den fulde version.
Ønsker du derefter at købe
den fulde version, skal du blot
klikke på »Opdater« i LetNet 2.

Ordblindebladet 4 · 2011

23

Jeg skylder AOF alt

Jeg skylder AOF alt
Hun troede aldrig, at hun skulle have en uddannelse, for i folkeskolen blev hun kaldt
dum. Nu er Charlotte Andersen i gang på Erhvervsakademiet i Vejle, og hun har en
HG og en HF-eksamen i rygsækken

Af Ellen Stampe
22-årige Charlotte Andersen lægger ikke fingre imellem, når hun
skal forklare, hvad Ordskolen i
Århus har betydet for hende:
»Hvis jeg ikke var kommet på
ordblindehold hos AOF, så havde
jeg ikke gået på erhvervsakademiet i dag. Havde det ikke været
for Kirsten, så var jeg aldrig kommet i gang. Jeg skylder Kirsten
alt«, siger hun oprigtigt. Bag hende
strømmer eleverne ud af klasseværelserne og flyder i en lind strøm
mod kantinen.
Kirsten Christensen er underviser hos Ordskolen AOF Århus.
Charlotte Andersen mødte hende
første gang efter et nedslående
folkeskoleforløb, et ophold på en
efterskole og en periode på produktionsskole.
»I folkeskolen sagde lærerne,
at jeg var langsom og dum. Det
troede jeg selvfølgelig på. Derfor
skulle jeg bare på produktionsskole og ud og arbejde med mine
hænder«, fortæller den 22-årige.
Det var en lærer på produktionsskolen, der foreslog hende at blive
testet for ordblindhed, og i en alder
af 16 år fandt Charlotte Andersen
ud af, hvorfor det var så svært at
læse: Hun var ordblind.
»Det var virkelig en succesoplevelse at gå på Ordskolen. Vi var
kun seks elever på holdet, og det
betød masser af tid til den enkelte«, smiler den unge pige, der også
godt lige vil nævne sine lidt ældre
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medkursister. Der var nemlig ingen teenagefnidder fnadder, så al
energien gik med at lære.
Hun fandt hurtigt ud af, at hun
sagtens kunne læse, og at hun
lærte bedst ved at øve det samme
igen og igen. Succesen fik hende
også til at overveje sin fremtid én
gang til.
»Jeg fik jo at vide i folkeskolen,
at jeg ikke var noget værd skolemæssigt, så jeg regnede stadig
med, at jeg skulle være blomsterbinder, hvor man ikke skal læse ret
meget, men være kreativ med sine
hænder«.
Men på HG, som man skal igennem for at blive blomsterbinder,
opdagede Charlotte Andersen
noget.
»Til min eksamen i erhvervsøkonomi fik jeg 12, og jeg tænkte,
at det ikke kunne passe. Mit eksamensbevis blev på 10 og 12-taller,
så det blev en gigantisk succesoplevelse«.
Og opdagelsen gav hende mod
på mere. Hun arbejdede i en tøjforretning, men kedede sig en hel del.
Drømmen om at blive key account
manager blev til. Det betød, at hun
enten skulle to år i lære eller læse
en HF.
»Det kan godt være, at jeg ikke
kan gennemføre det, men jeg
prøver«, tænkte hun, og så knoklede hun på. Ved hjælp af en god
portion stædighed og en it-rygsæk
tog Charlotte Andersen sin hue
nummer to hjem. Og det var endda
på trods af, at hun havde svoret, at

Charlotte Andersen

hun aldrig ville have sådan en lortehue, da hendes søster fik én.
På gangene sidder eleverne
med deres bærbare computere og
diskuterer lavmeldt. Den 22-årige
studerende er glad og stolt over, at
hun er kommet så langt.
»Lærerne fra folkeskolen kan
helt ærligt rende mig. Hos AOF
lærte jeg med hjælp fra Kirsten,
hvilke værktøjer, jeg skal bruge
for at læse og skrive. Det lå jo inde
i mig, jeg skulle bare finde ud af,
hvordan jeg kunne bruge det. Kirsten har været med til at forandre
mit liv, og jeg er evigt taknemlig
for det«, smiler hun.
■

Brev til Undervisningsministeriet

Brev til Undervisningsministeriet skrevet
på årets feriekoloni på Rågelund Efterskole
Undervisningsministeriet
Frederiksholmskanal 21
1220 København K

Rågelund Efterskole, 31. juli 2011

/unge, som har været samlet på Rågelund
Hermed en hilsen fra en gruppe forældre og børn
Efterskole i dagene 28. - 31. juli 2011.
eksi foreninger i Danmark med 75 deltagere fra
Sommerkolonien er arrangeret af ordblinde/dysl
rie vi er samlet på denne måde.
hele landet. Det er første gang i foreningens histo
fortalte om sine egne erfaringer med underDer har været foredrag af en ordblind voksen, som
rag med en psykolog, som til dagligt arbejder
visningssystemet. Derudover har der været fored
sidste dag på vores ophold har vi arbejdet i
med ordblinde børn /unge og voksne. Og denne
workshops omk ring it-hjælpemidler.
kslet erfaringer med hinanden. Den erfaring
Alle har haft stor glæde af opholdet, og vi har udve
ingstilbud til vores børn /unge alt afhængig,
vi har gjort os er, at der er forskellige undervisn
tillende at undervisningen /hjælpemidler ne til
hvor man er bosat i landet. Det er meget utilfredss
vore børn er så forskellige.
e ønske os en mere målrettet og tidligere
Alle disse indtr yk og samtaler har gjort, at vi kunn
linde børn skal undervises af lærere, der er
indsats for undervisningen af ordblinde børn. Ordb
uddannet specifikt til denne målgruppe.
linde/Dysleksiforeningen i Danmark, samt forælVores erfaring vil vi gerne dele med jer, og Ordb
ld til fremmadrettede tiltag for ordblinde børn.
dre og børn, vil altid gerne tages med op råd i forho
Med venlig hilsen.
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DysLæs: Automatiseret Læsetræning for Ordblinde

DysLæs: Automatiseret
Læsetræning for Ordblinde
DysLæs er et automatiseret læsetræningssupplement udviklet på Aalborg
Universitet (AAU) i forbindelse med en Ph.d.-afhandling
Traditionelt set foregår en stor del
af læsetræning i dag ved, at læsefagligt personale og den ordblinde
sidder ansigt til ansigt og gennemfører et læsetræningsforløb.
Denne fremgangsmåde forudsætter, at den ordblinde afsætter tid til
disse aktiviteter på bekostning af
andre gøremål (fx undervisning og
arbejde).
Med DysLæs er ønsket at øge
ordblindes fleksibilitet og gøre
det muligt for ordblinde selv at
bestemme, hvor meget ekstra
træning de ønsker. DysLæs tillader således, at den ordblinde

foretager læsetræning på egen
hånd – hvor, og hvornår dette
måtte ønskes.
DysLæs fungerer ved at den
ordblinde guides igennem en serie
af læsetræningsforløb, hvor tekster præsenteres i såvel trykt som
oplæst form, hvorefter brugeren
selv skal læse disse op ved brug af
et headset. Skulle brugeren have
brug for hjælp undervejs, bliver det
givet af DysLæs. DysLæs evaluerer løbende brugerens talte input
og giver feedback. Et eksempel
herpå er vist i Figur 1 hvor

Figur 1

brugeren har læst ordene »hoppede«, »op«, »drengen« og »glad«
forkert. Rent teknisk sker dette ved
hjælp af specialfremstillet talegenkendelse direkte målrettet de
ordblinde brugere.
En læsepædagog vil på afstand
kunne logge ind og følge den læsefaglige fremgang for den enkelte
bruger og vil kunne udforme de
kommende læseøvelser, som brugeren vil blive præsenteret for af
systemet. I sin nuværende form,
indeholder DysLæs en mængde
faste læsetekster – der er dog
planlagt en scanner-funktion, der
muliggør at brugeren tillige lægger
sine egne tekster ind i systemet.
DysLæs kan opsættes til den enkelte bruger og understøtter således
fx styring af kontrastforhold, skriftstørrelse, skrifttype og linjebredde.
DysLæs er på nuværende tidspunkt en prototype og kan således
endnu ikke købes. Der arbejdes
dog i øjeblikket på at få DysLæs
gjort tilgængelig for ordblinde
danskere. DysLæs blev fremvist
og demonstreret så sent som i september 2011 på HITmessen, hvor
der var en overvældende interesse
for systemet.
For yderligere information
vedrørende DysLæs kontakt:
Civilingeniør v. Aalborg Universitet Jakob Schou Pedersen,
telefon: 99 40 98 94, E-mail:
jsp@es.aau.dk

EKR ■
Eksempel på brug af DysLæs
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Planlæg dit fremskridt – erstat skam med stolthed

Planlæg dit fremskridt
– erstat skam med stolthed
Dyskalkuli & matematik, neuropsykolog Björn Adlers kursus i dyskalkuli. Ti eksempler
til undervisning af mennesker med dyskalkuli
Refereret og bearbejdet
af Lena Utoft.
1 Brug centicubes til abstrakt
talbegreber og tallinjen til at få
styr på rækkefølge, afstande og
tallenes størrelse.

5 Bacacus.w (YouTube babakus)
http://youtu.be/JWAwCSKVieo
en regnemaskine til fingerregnere
6 Træn i korte sekvenser (lær
den lille tabel). Eksempel:

7x7

8x8
5x5

4x4
-10
2

0

100

Symboler for tal

9x9

Testværktøj: Matematikscreening
I (7-9 år), Matematikscreening II
(11-15 år), Matematikscreening III
(16 år og voksne).
Er du interesseret i at se og læse
mere så kig ind på: www.ordblind.
com/fremskridt.html
■

7 Konstruer dine tal og symbolsystemer. Eksempel:

1 = |

4 = ||||

3 = |||
2 = ||
5 =

Almindelig lommeregner hvor
man kan bakke ved hjælp af taster
og se egne fejl.

8 Lær at spille skak, mastermind, scable-krydsord, som alle
styrker arbejdshukommelsen.

3

Abacus k inesisk
»lommeregner«.
4

9 Uligheder og ligheder. Lav
dit eget system for de matematiske tegn fx den med krokodillens
halshul.

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

10 Undgå at arbejde med det, du
synes er svært, så du ikke lider nederlag – husk at holde pauser. Brug
dine ressourcer fornuftigt. Nyd den
måde, du lærer på.

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179
5240 ODENSE NØ

Tlf. 65 95 13 86
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Indkaldelse til årsmøde

Indkaldelse
til årsmøde
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde
lørdag den 12. maj 2012, klokken 13 i Strib Fritids- og
Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens
beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede
årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende
års budget
5. Beholdning af indkomne
forslag *)

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager 70 elever og
de er fordelt på 6 bo-områder.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

· 5 niveauer i dansk, engelsk og

matematik-to-lærerordning i de
obligatoriske fag
Masser af
sund mad
Ærtebjergvej
71,bevægelse
Tjæreby, 4230og
Skælskør
3 vejledere
årgang
medforstander@efterskolensolbakken.dk
brobygning
Tlf.:10.
5814
1152 Mail:
Spændende og afvekslende valgfag
Lejrskoler
Hjemmeside:
efterskolensolbakken.dk

·
·
·
·
·

6. Fastsættelse af kontingent fra
medlemmer
7. Valg af formand og to
bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
Vi er en efterskole for normaltbegavede unge

*) Forslag der ønskes behandlet
på årsmødet, skal være indsendt
til sekretariatet senest 20 dage før
årsmødet.
■

med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager
70 elever
og de er fordelt
6 bo-områder.
Ærtebjergvej
71,påTjæreby

4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152
forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk
tilbyde
dig:

Vi kan bl.a.

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere
-10. årgang med brobygning
-spændende og afvekslende valgfag
-lejrskoler
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Nyt fra sekretariatet
Barselsvikaren

adm. direktør for brancheorganisationen HORESTA.
Foruden at tage sig af de mange
administrative opgaver i sekretariatet sammen med de to øvrige
medarbejdere, Lone Thomsen og
Sanne Erstrup, skal Lone Njor
hjælpe med at udvikle foreningen
og vores frivillig-arbejde samt sætte ordblindesagen endnu tydeligere
på den politiske dagsorden.


Lone Njor Hulth er ansat som
barselsvikar for sekretariatsleder
Juliane Øhlenschlæger fra 3. oktober i år til 30. juni 2012.
Lone er oprindelig uddannet
lærer, men har i mange år arbejdet
i forskellige frivillige og professionelle organisationer, senest som

Vi byder Lone velkommen ■

God jul
og godt nytår
Vi ønsker alle vores medlemmer,
abonnenter og samarbejdspartere
en rigtig god jul og et godt nytår.
Håber også på et godt samarbejde i
2012.
■

Hvis du
vil
vide
Hvis
du
Hvis
du
mere...
vil vide
vil
vide
mere...
mere...

ViHs (Videnscenter
Dansk
Videnscenterfor
for
Ordblindhed
Handicap og Socialpsykiatri)
Landemærket
9 A for
Kongevejen
256
Dansk
Videnscenter
1119 København
K
2830
Virum
Ordblindhed
Telefon: 72
42
3741
Telefon:
45
11
Kongevejen
256 00
A 81
Dansk
Videnscenter
for
Dansk
Videnscenter
for
E-mail:
ordblindhed@
E-mail:
dvo@dvo.dk
2830 Virum
Ordblindhed
Ordblindhed
servicestyrelsen.dk
www.dvo.dk
Telefon:
45 11 41 81

Kongevejen
www.dvo.dk 256
Kongevejen
256 A
A
www.dvo.dk
Telefon:
41
Telefon: 45
45 11
11 Kanal
41 81
812
Frederiksholms
E-mail:
dvo@dvo.dk
Undervisningsministeriet
E-mail:
dvo@dvo.dk
1220
København
K
www.dvo.dk
www.dvo.dk
Frederiksholms
Telefon:
33 92 Kanal
50 002
1220 København
K
E-mail:
uvm@uvm.dk
Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet
Telefon: 33 92 50 00
www.uvm.dk
Frederiksholms Kanal 2

E-mail: dvo@dvo.dk
Undervisningsministeriet
2830
Virum
www.servicestyrelsen.dk
2830
Virum

Frederiksholms
Kanal 2
E-mail: uvm@uvm.dk

1220
København
1220
København K
K
Danmarks
www.uvm.dk
Telefon:
00
Telefon: 33
33 92
92 50
50(DBB)
00
Blindebibliotek
E-mail: uvm@uvm.dk

Danmarks
Nota
E-mail: uvm@uvm.dk
Teglværksgade
37
www.uvm.dk
(DBB)
Blindebibliotek
www.uvm.dk
– Nationalbiblioteket
2100 København Ø
Teglværksgade
37
for
mennesker
med
Danmarks
Danmarks
Telefon:
39 13 46Ø00
2100
København
læsevanskeligheder
(DBB)
Blindebibliotek
(DBB)
Blindebibliotek
E-mail: dbb@dbb.dk
Telefon:
39 13 46
Teglværksgade
3700

Uddeling af legat
Medlemmer af Ordblinde/
Dysleksiforeningen på Fyn har
nu mulighed for at søge et legat.

Teglværksgade
www.dbb.dk
og37
Teglværksgade
37www.e17.dk
E-mail:
dbb@dbb.dk
2100 København
København
Ø
2100
Ø
2100
København
Ø
(netbibliotek)
www.dbb.dk
og
www.e17.dk
Telefon: 39 13 46
00
Telefon:
Telefon: 39
39 13
13 46
46 00
00

(netbibliotek)
E-mail:
KLO
– biblioteket@nota.nu
E-mail:
dbb@dbb.dk
E-mail:
dbb@dbb.dk
www.nota.nu
og www.e17.dk
www.dbb.dk
og
KLO
–
og
Litteratur
Kulturwww.dbb.dk
og www.e17.dk
www.e17.dk
(netbibliotek)
(netbibliotek)
og Litteratur
KulturOrientering
for
(netbibliotek)
Orientering for
læse-handicappede
KLO
KLO ––

læse-handicappede
Kulturog Litteratur
Torvegade
1 • 6600 Vejen
og
Litteratur
KulturTorvegade
• 6600
Orientering
Telefon:
751for
36
31 78Vejen
Orientering
for
Telefon:
75
36
31
læse-handicappede
E-mail: klo@klo.dk78
læse-handicappede
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk
Torvegade
Torvegade 1
1 • 6600
6600 Vejen
Vejen
www.klo.dk •

Legatet uddeles to gange om året
i februar og august.

Telefon:
Telefon: 75
75 36
36 31
31 78
78
Lydbogsforlaget
E-mail:
klo@klo.dk
Lydbogsforlaget
E-mail:
klo@klo.dk
INFOKO
www.klo.dk
INFOKO

Kun skriftlige ansøgninger modtages
– telefonisk henvendelser frabedes.

Jernbanegade 24
Lydbogsforlaget
Lydbogsforlaget
6270
6270 Tønder
Tønder
INFOKO
INFOKO
Telefon: 74 72 34 11

Ansøgningsfrist 15. januar og 15 juli.
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af,
hvad legatet skal bruges til og sendes til: Lene Baasch,
Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.
Kun de ansøgninger, der bliver imødekomne, får besked. ■

www.klo.dk

Jernbanegade 24

Telefon: 74 72 34 11

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

E-mail:
Ordblinde/Dysleksi
Ordblinde/Dysleksi
-E-mail: infoko@infoko.dk
infoko@infoko.dk
www.infoko.dk
Danmark
foreningen
ii Danmark
foreningen
www.infoko.dk
Kløverprisvej 10
Kløverprisvej
10 BB -Ordblinde/Dysleksi
Ordblinde/Dysleksi
2650
Hvidovre
2650
Hvidovre
Danmark
foreningen
foreningen ii Danmark

E-mail:
E-mail:
Kløverprisvej
10
Kløverprisvej
10 B
B
kontor@ordblind.org
kontor@ordblind.org
2650
Hvidovre
2650
Hvidovre
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindeforeningen.dk
E-mail:
E-mail:
kontor@ordblind.org
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindeforeningen.dk
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Nyt fra kredsene
Fyn
De første legatportioner er nu uddelt. Vi håber at vores medlemmer
er opmærksomme på, at der snart
er mulighed for en ny omgang.
Der er ansøgningsfrist den 5.
januar 2012.
Foreningens nye rådgiver, Nathalia Vernal, kommer til et medlemsmøde tirsdag den 22. november.
Sæt kryds i kalenderen. Der
bliver sendt indbydelse ud med tid
og sted.

Lene Baasch ■

Nordjylland
Vi havde den 12. oktober et arrangement i Års, hvor foreningens
rådgiver Nathalia Vernal fortalte
de cirka 40 fremmødte om »Ordblind – og hva’ så?«
Det blev en rigtig god aften, Nathalia fortalte på sin livlige måde
om ordblindes problemer, og hvordan de kan løses eller mindskes.
Hun fik hurtigt deltagerne engageret, og mange relevante spørgsmål
kom op at vende. Ved kaffen blev
der udvekslet erfaringer og nogle
fik gode råd af lærere fra VUC og
en læsevejleder.
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Den 8. marts 2012 klokken
20.00 holder vi generalforsamling i
Frederikshavn.
Den 19. marts 2012 kommer
Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet til Års og fortæller om
hjælpemidler til voksne og børn
med læsevanskeligheder.

Inger Pihl ■

Vestsjælland
Kalundborg kommune har som
den første kommune i landet købt
ét års kommunelicens på Dictus.
Derved er Dictus gratis for
folkeskoleelever med skrivevan
skeligheder.
Informationsmøde om Dictus
mandag den 21. november 2011
kl. 18 til ca. 19.30 på Kirkevangen 11 B, 4281 Gørlev. Tilmelding
sker ved mail til annette.klint@
kalundborg.dk (begrænset antal
pladser).
Kredsen deltog i landsforeningens »Oplysningskampagne om

Ordblindhed« i 2010. Kredsen tog
sagen op igen i 2011. Denne gang på
Mørkøv Heste- og Kræmmermarked. Kredsen bookede en stadeplads, købte telt, lejede cafeborde og
bemandede teltet hver dag fra 23. til
25. september med nuværende og
tidligere bestyrelsesmedlemmer.
På standen deltog Susanne Dalum med et udvalg af billeder om
skolen. Den ikke-ordblinde del af
befolkning skal lære at forstå, at
ordblinde har problemer med at
være lukket helt eller delvist ude
fra de læsendes verden.

Peter Bislev ■
F3/429

Fylder ordblindhed meget
i din hverdag?
Så kom og få en snak med os!
Standen er bemandet alle dage
indtil kl. 16
Bestyrelsen i Vestsjælland

Vores annonce indrykket i »Markedsavisen« så sådan ud. Den blev husstandsomdelt i de 3 nordlige kommuner
i Vestsjælland. Søndag d. 25. sept. 2011
kunne det afsluttende VM i cykling på
landevej i København ses i TV. Det stjal
nok nogle af de potentielle besøgende
fra os, men om lørdagen kom der mange
forbi teltet og snakkede med os

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
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Nørbæk Efterskole
– en efterskole for unge ordblinde
mellem 15 og 18 år
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Efterskolen, hvor du får en
anderledes skoleoplevelse
Dansk, matematik og engelsk
med udgangspunkt i det niveau,
hvor du befinder dig.

Ordblindeinstituttet

9. kl. afgangsprøver
10. kl. med brobygning
Mange valgfag:
Idræt, træværksted, friluftsliv,
jagttegn, billedkunst, musik,
medie, madlavning, motor,
metal, stenhugning m.m.

Ordblindeinstituttet

Fællesoplevelser
Teateruge
Skitur
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Læse- og skrivestøtte

Bliv selvkørende med ViTre !
Med ViTre får du mange fordele

Letforståelig oplæsning
Oplæsning direkte fra scanner
De bedste ordforslag
Gratis opgraderinger
Til skole, hjem og arbejde
Lær nye sprog med talestøtte
Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)

Højtlæsning

Skrivestøtte

Scan og Læs

med ViTal

med ViseOrd

med ViTex

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer

ScanDis annonce til bagsiden af ordblindebladet 2011 Release A4.indd 1
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