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Medlemskonference og 
Bubbers livserfaringer
Bubber tog hele ordblindeforeningen med storm med 
sin levende og gribende fortælling om sit liv som 
ordblind. Alle deltagerne på medlemsmødet gik derfra 
med ny inspiration til at håndtere ordblindhed. Læs 
resume og se billeder samt citater fra dagen på side 5.
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Formanden har ordet

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

Hvem kan blive 
faglært?

I Ordblindeforeningen håber vi, 
du har haft et godt efterår. Vi har 
afviklet et medlemsmøde med TV-
vært Bubber. Arrangementet med 
næste 200 deltagere, blev en suc-
ces, fordi der var så mange frivil-
lige, der gav en hånd med. Vi kan 
takke de mange frivillige for gode 
minder til den kolde vinter. 

I »politisk udvalg« har der i 
årets løb været mange møder. 
Regeringens udspil: »Faglært til 
fremtiden«, har givet anledning til 
mange overvejelser, læs mere om 
dette i artiklen på side 8.

Regeringens udspil til en gen-
nemgribende reform af erhvervs-
uddannelserne betyder, at der skal 
indføres adgangsbegrænsning for 
elever både på erhvervsuddannel-
serne og elever på de forskellige 
typer gymnasiale ungdomsuddan-
nelser som HTX, HHX, STX, HF 
og EUX.

En folkeskoleelev, der går ud af 
grundskolens 9. eller 10. klasse, 
skal bestå med et gennemsnit i 
dansk og matematik på over 02 for 
at kunne starte på en erhvervsud-
dannelse eller gymnasial uddan-
nelse. Hvis eleven selv kan skaffe 
sig en læreplads, kan der dog 
dispenseres fra reglen om 02 i gen-
nemsnit.

Det kan blive meget vanskeligt 
for ordblinde elever, der meget 
nemt kan få -03 i retskrivning, at 
opnå dette gennemsnit i dansk. 
De må så tage en ekstra flexud-
dannelse, og derved bliver de sat 
tilbage i uddannelsesforløbet. Det 
er ikke rimeligt, for ordblindhed 
er en dysfunktion i hjernen, der 

gør, at man ikke kan omsætte lyd 
til bogstaver, og det har intet med 
personens håndelag og intelligens 
at gøre. Læs også Peter Bislevs 
artikel på side 7.

Ordblindeforeningen har derfor 
gjort myndighederne opmærksom 
på foreningens ønsker og krav: Det 
må være muligt for ordblinde med 
en test i hånden, at gå til en samta-
le med uddannelsesstedet, og hvis 
de finder den unge uddannelsespa-
rat, så kan eleven blive optaget på 
lige fod med dem, der har bestået 
afgangsprøven. Ordblindhed kan 
ikke fjernes ved kortere eller læn-
gere kurser. Dysfunktionen kan 
højst minimeres.

Det er også vigtigt at alle vok-
senuddannelserne som VUC, AOF, 
FOF og Voksenskolen kan give 
direkte adgang til en erhvervsud-
dannelse. Det er foreningens ønske 
at alle ordblinde, der har deltaget 
i kursus, kan optages direkte på 
en erhvervsuddannelse, selvom 
de ikke har taget prøven. Ved en 
samtale med uddannelsesstedet, 
kan den ordblinde selv fortælle om 
de ekstra kurser og tiltag, de har 
deltaget i for at opkvalificere sig. 
Bliver eleven vurderet som uddan-
nelsesegnet, bør han blive optaget 
uden danskprøven. 

Der ligger et tungt ansvar på 
kommunerne og folkeskolen for 
at give alle elever mulighed for at 
klare grundskolen. Der skal sæt-
tes hurtigt ind med screening af 
de børn, der har behov for ekstra 
undervisning. En tidlig indsats er 
nødvendig for at de udsatte børn 
kan lære at læse og skrive.

Ordblinde og andre med læse- 
og skrivevanskeligheder skal un-
dervises af faguddannede lærere, 
og der skal bevilliges IT-støtte med 
vejledning i hele skoleforløbet. ■
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Medlemskonference med Bubber

» Jeg syntes forresten, Bubber var fantastisk – åbenhjertig og klog. Det var lidt uventet. Find meget gerne en anden, der kan fortælle, hvordan man klarer sig.«

» Jeg synes det var dejligt at møde  

andre med samme problematikker 

som mig selv. Jeg synes også at  

foredraget fra Bubber var godt.«

Tilbagemeldinger:

» Den geografiske placering  
var rigtig fin, og de fysiske 

rammer var fantastisk gode.«

» Mange tak for en dejlig og hyggelig dag.  Vi deltager glad og gerne en anden gang.«

Ordblindeforeningens  
medlemskonference  

med Bubber

» Tak for et supergodt arrangement. 
Fantastisk I orker at stable et sådant 
på benene. Godt med de små boder«

» Dagen var yderst interessant 

og udbytterig, et rigtigt godt 

arrangement.«

» Det var et super godt møde. Min 

søn synes det var spændende at 

høre Bubber fortælle om, hvordan 

han klarer sig som ordblind.«

» Ordblindeforeningens arrangement var 

en stor succes set med vores øjne.«
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•  Åbenhed omkring ordblind-
hed i vores samfund hele vejen 
igennem.

•  Ordblindhed er ingen hindring 
for dine drømme.

•  Ordblindhed kan gøre stærk.

•  Et foredrag om muligheder for 
hjælpemidler og hvordan man 
får disse.

•  Et tema om, hvordan vi forældre 
bedst kan støtte vores ordblinde 

børn både i livet generelt og i 
forbindelse med uddannelse. 

•  Jeg er ikke selv ordblind og 
har f.eks. svært ved at be-
dømme hvornår jeg skal være 
vedholdende og eftergivende 
i forbindelse med mine børns 
lektielæsning. Her var det jo 
netop Bubber snakkede om at 
hans forældre lod han slippe hele 
tiden, hvilket havde været en 
bjørnetjeneste. 

•  Orientering om støttemulighe-
der – hvad har man ret til, hvad 

skal man selv søge, hvad skal 
kommunen og uddannelsesin-
stitutionen sørge for? Sidste nyt 
om hjælpemidler. Sidste nye 
forskningsresultater. 

•  En ordblind, der klarer sig godt 
på en lang videregående ud-
dannelse – hvordan lykkes det? 
Hvilken hjælp har man brug for 
og mulighed for at få?

•  Gerne om arbejdslivet som 
ordblind og om de hjælpemid-
ler som man kan bruge på en 
smartphone.

Hvilke temaer kunne I godt tænke jer 
der blevet taget op på sådanne store 
medlemsmøder?
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Arrangementet blev afholdt på 
Nislevgård Efterskole. Vi startede 
med indskrivning og morgenmad 
og så bød Erik K. Rasmussen for-
mand i foreningen velkommen, og 
sagde at det var rigtig dejligt at se 
så mange medlemmer til arran-
gementet. Programmet for dagen 
blev kort gennemgået og herefter 
bød han velkommen til Bubber, 
som tog os alle med storm med 
sin ærlige og super inspirerende 
foredrag om sit liv med udfordrin-
ger og muligheder og om ikke at 
give op. Hermed Bubbers citater 
fra foredraget:

»Det gælder om at få noget godt 
frem, og om at bruge det, jeg 
kan« 

»Så længe jeg har noget at 
kæmpe for, så bliver jeg ved« 

»Hvis det, jeg laver, giver 
 mening og jeg kan bidrage med 
noget, så bliver jeg ved« 

»Jeg har aldrig ladet mig 
begrænse« 

»Der er muligheder for alle«

»Det er vigtigt at man siger sin 
fuldstændige mening, og det gæl-
der om at være nærværende«

»Man tror at hvis man planlæg-
ger så bliver det sådan – men det 
ved vi jo godt alle sammen at det 
gør det ikke – det er det imellem 
det planlagte«

Efterfølgende blev der mulighed 
for at stille spørgsmål, og der blev 
bl.a. talt om hvor vigtigt det er, at 
man har stærke forældre der støtter 
op og hjælper. Bubbers vigtigste 
pointe var at en grundlæggende 
kærlighed fra familien og opbak-
ning er altafgørende for at den ord-
blinde kan udnytte sine potentialer.

Så blev der budt på lækker fro-
kost buffet og snakken gik lystigt 
blandt alle medlemmer. De forskel-
lige udstillere stod også parat med 
vejledning og præsenterede deres 
produkter. Ordblindeforeningen 
havde også en bod med oplysnings 
materiale, og der var mulighed for 
at købe nogle af foreningens blå t-
shirts og sweat shirts. 

Forstander Jens Østergaard 
holdte et informerende oplæg om 
Nislevgård Efterskole og fortalte 
blandt andet detaljeret om hvordan 
en dag kan forløbe fra morgen til 
aften på efterskolen.

Efter en kort pause kom Kir-
sten Weile, forstander på Vrigsted 
Efterskole og formand for netvær-
ket af ordblindeefterskolerne, på 
med oplysning om resultaterne af 
undersøgelsen af »Efterskolens be-
tydning for unge ordblindes liv og 
uddannelse« samt info om Vrig-
sted Efterskole.

Bolette Willemann Jensen og 
Katia Kromann Nielsen fra Nota 
fortalte herefter om deres udvik-
lingsprojekter og de ydelser Nota 
kan tilbyde og viste bl.a. også en 
demo på en tegneserie.

Til sidst var der afrunding ved 
formanden samt kaffe og lagkage. 
Endnu en gang fik medlemmer på 
kryds og tværs af bordene udveks-
let erfaringer og der blev snakket 
med diverse frivillige.

Tak for en rigtig god, spænden-
de og inspirerende dag.

Tak til alle jer, der valgte at 
bruge en lørdag sammen med Ord-
blindeforeningen. Desværre var 
der nogle som ikke mødte op, og 
det synes vi er rigtig ærgerligt, da 
foreningen har betalt for 200 per-
soner. Vi vil dog sige mange tak til 
de af jer, der var søde at melde fra 
per mail eller telefon pga. sygdom.

Vi påtænker at lave et lille del-
tager gebyr eller depositum næste 
gang, da vi håber at det kan være 
med til at fremmødet bliver endnu 
større.

Er der nogen som har lyst til at 
være med til at arrangere det næste 
medlemsmøde kan I kontakte  
sekretariatet på 3675 1088 eller  
per mail: kontor@ordblind.org ■

Resumé fra dagen 
Af Nina Lundberg Dohm

medlemskonferencen
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Indførelse af adgangsforudsæt-
ninger gælder for både elever på 
erhvervsuddannelserne og elever 
på de forskellige typer gymnasiale 
ungdomsuddannelser: HTX, HHX, 
STX, HF og EUX.

Adgangsforudsætninger
De direkte adgangsforudsætninger 
for en elev, der går ud af grundsko-
lens 9. eller 10. klasse er: Bestået 
dansk med gennemsnitskarakteren 
02 og bestået matematik med gen-
nemsnitskarakteren 02. 

Desuden kan der gives adgang 
på visse betingelser, fx ved at ele-
ven selv laver en uddannelsesaftale 
med en virksomhed, der garanterer 
for eleven. Regeringen kan evt. 
bringe flere alternative indgange i 
spil i forhandlingerne. 

Det nævnes også, at unge, der 
allerede har en ungdomsuddan-
nelse med det fornødne niveau i 
dansk og matematik, har direkte 
adgang til en ungdomsuddannelse. 

Regeringens udspil »Faglært til 
Fremtiden« skal forhandles med 
folketingets partier. Regeringen 
foreslår, at reformen træder i kraft 
den 1. august 2015. 

Spørgsmålet om en særlig 10. 
klasse målrettet mod erhvervs-
uddannelserne, skal formentlig 

forhandles i forligskredsen om-
kring folkeskolen. 

Indsatsområder
I forbindelse med reformen er der 
opregnet syv centrale indsatsområ-
der. Konsekvensen af at gennem-
føre reformen vil være en opdeling 
af eleverne i erhvervsuddannelser-
ne i tre forskellige grupperinger: 

1)  En løftet eller forbedret er-
hvervsuddannelse for unge.

2)  En flexuddannelse til unge med 
svagere forudsætninger.

3)  En ny erhvervsuddannelse til 
voksne på 25 år og derover.

De måske egnede
Eleverne i grundskolen skal gå til 
eksamen. Lærere og censorer skal 
dumpe nogle elever. 

Danmarks Lærerforening meldte 
klart ud i efter reformudspillet, at 
det ikke er skolen eller lærerne, der 
har ansvaret for dumpeprocenten. 
Karakterskalaen er nemlig kon-
strueret sådan, at en vis procentdel 
(ca.10 procent) af eleverne skal 
have dumpekarakter – uanset deres 
niveau.

Der gives fire karakterer 
i dansk: Læsning, retskriv-
ning, skriftligt og mundtlig. 

Gennemsnittet heraf skal være 
mindst 02. Ordblinde elever scorer 
som regel lavt i læsning og især 
i dansk retskrivning (0 eller -3). 
Dansk læsning er en prøve i læse-
forståelse. Det ville være en stor 
hjælp for de ordblinde, at de blev 
tilbudt digital oplæsning af tekster-
ne. Dansk retskrivning er en prøve 
i stavning uden de hjælpemidler 
(ordforslagsprogrammer), som de 
ordblinde bruger i deres daglige 
arbejde.

Der gives to karakterer i mate-
matik. Og gennemsnittet heraf skal 
også være 02. 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 
har ansvaret for test, prøver og ek-
samen i bl.a. folkeskolen – og har 
dermed også ansvaret for dumpe-
procenten. Det er nemlig Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen, der har beslut-
tet, at ordblinde elever hidtil ikke 
har måttet benytte ordforslags-
programmer eller stave- og gram-
matikkontrol ved prøven i dansk 
retskrivning – heller ikke selv om 
deres daglige skolearbejde foregår 
med disse hjælpemidler.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 
vurderer nemlig, at de to ting ikke 
må benyttes af hensyn til at bevare 
prøvens faglige niveau. Det frem-
går af Vejledning om fravigelse af 

Hvem bliver »Faglært  
til Fremtiden?«
Regeringen lancerede 2. oktober 2013 
udspillet »Faglært til Fremtiden«. Den be-
skriver udspillet som en gennemgribende 
reform af erhvervsuddannelserne, hvor 
der indføres adgangsforudsætninger.
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bestemmelserne ved folkeskolens 
afsluttende prøver fra nov. 2012. 

En karakter på 0 eller -3 i en 
eller to af de danskfaglige prøver 
er et svagt udgangspunk for at nå 
et gennemsnit på 02, også selv om 
det er tilladt at bruge ordforslags-
program i skriftlig dansk, og selv 
om man måske er dygtig til mundt-
lig dansk. Scoren i mundtlig dansk 
vil sandsynligvis være højest af de 
4 karakterer, men mange ordblinde 
er i risiko-zonen for at være blandt 
dem, der ikke består Folkeskolens 
afgangsprøve i dansk – og som 
derfor sættes bagud i uddannelses-
systemet.

De dumpede
De dumpede elever, som fremover 
ikke kan optages på en almindelig 
ungdomsuddannelse, må sikkert 
tage til takke med at starte på en 
flexuddannelse – en slags hjælpe-
uddannelse

Blandt andet inspireret af infor-
mationer fremført af Danmarks 
Lærerforening følger i punktform 
nogle grunde til ikke at gøre op-
tagelse på en ungdomsuddannelse 
afhængig af karakterer: 

1.  Afgangsprøverne er konstru-
eret, så cirka 10 % får laveste 
karakter. (0 eller -3 er dumpe-
karakter)

2.  Det er derfor meningsløst, at 
karaktererne skal afgøre op-
tagelse på en ungdomsuddan-
nelse. 

3.  Ca. 50 % af de elever, der 
starter på en ungdomsuddan-
nelserne falder fra undervejs. 
Det er ikke nødvendigvis de 
elever, som har det fagligt svært 
i skolen. 

4.  Fx har mange ordblinde det me-
get svært ved afgangsprøverne, 
men klarer sig fint i ungdoms-
uddannelserne. 

5.  Mange af de elever, der dropper 
ud med personlige eller sociale 
problemer, har ikke haft van-
skeligheder ved folkeskolens 
afgangsprøver.

6.  Ca. 1/3 af de elever, der gen-
nemfører en erhvervsuddan-
nelse, har ikke bestået dansk 
og matematik i folkeskolens 
afgangsprøve. 

7.  Uddannelsesparathed er meget 
vigtigere end karakterer.
 

I Ordblindeforeningen undrer vi os 
over, at DVO’s screeningsmateriale 
til identifikation af elever i risiko 
for at udvikle dysleksi, og som har 
været til rådighed for alle grund-
skoler i hele landet siden 2007, er 
parkeret i »Socialstyrelsen«. Det 
bliver langt fra anvendt på alle 
skoler. Burde materialet ikke være 
placeret hos myndigheden. Altså 
i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen? 
Men først og fremmest burde det 
anvendes hver gang, der er grund 
til at undersøge, om en elev er ord-
blind. Det kan nemlig være over-
ordentlig vanskeligt for ordblinde 
børn at få anerkendt handicappet i 
grundskolen. Der er fortsat kom-
muner/skoler, hvor der ikke testes 
for ordblindhed, men karakterer i 
grundskolen får fremover en afgø-
rende indflydelse på placeringen i 
ungdomsuddannelserne – og der-
med for deres arbejdsmuligheder i 
hele deres voksenliv.

I Ordblindeforeningen er vi helt 
enige med Danmarks Lærerfor-
ening: Uddannelsesparathed er 
meget vigtigere end karakterer ved 
rekrutteringen til ungdomsuddan-
nelserne.  ■

Peter Bislev, Ordblinde-
foreningens Politiske Udvalg

Ordblindhed er et medfødt 
specifikt handicap, 
Der er ingen sammenhæng 
mellem IQ og ordblindhed. 
Ca. 6% af eleverne i folkesko-
len er ordblinde. 
Det svarer til, at der er en til to 
ordblinde elever i hver klasse.

Fakta

Ordblindeinstituttet 
tilbyder

•  vejledende  
læseundersøgelser

• læseobservation
• �supplerende� 
undervisning

• �kurser�for�lærere�i� 
folkeskolen�og�foræl-
dre

• �supervision�med� 
deltagerbetaling

Nærmere�oplysninger�
på�tlf.�44�77�61�31�eller�
www.oi.dk

Ordblindeinstituttet�er�en�
specialskole�under� 
Ballerup�Kommune�for�
ordblinde�elever.
Vi�har�63�elever�i�fuld� 
skolegang�på�3.-10.�klas-
setrin�fordelt�på�9.�klasser.

Bemærk:
Forældreinformations-
aften�den�27.�marts�2014.
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
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It-rygsæk for  
ordblinde elever  
i folkeskolen

Ordblinde elever får i dag 
en it-rygsæk, når de bliver 
optaget på en ungdomsud-
dannelse. Nu får eleverne 
i fire kommuner mulighed 
for at få tildelt en it-ryg-
sæk allerede i folkeskolen. 
For undervisningsminister 
Christine Antorini er det 
vigtigt, at ordblinde så 
tidligt som muligt får den 
hjælp, de har brug for.

Vil ordblinde elever i højere 
grad starte på og gennemføre en 
ungdomsuddannelse, hvis de får 
en it-rygsæk allerede i folkesko-
len? Det undersøger projektet 
»It-rygsæk til tiden«, hvor skoler i 
fire kommuner screener alle elever 
i 9. og 10. klasse og efterfølgende 
tilbyder de elever, som har behov, 
en it-rygsæk, som kan hjælpe dem 
i deres daglige skolearbejde. I dag 
får nogle ordblinde elever først en 
it-rygsæk, når de er optaget på en 
ungdomsuddannelse. Projektet har 
fokus på at skabe en mere smidig 
overgang til ungdomsuddannelsen 
for denne gruppe af elever.

»Ordblindhed skal ikke være 
en hindring for at klare sig godt i 
skolen og senere på en ungdoms-
uddannelse. Det kan være en stor 
mundfuld for elever, hvis de først 
får de nødvendige hjælpemidler, 
når de er startet på ungdomsud-
dannelsen, og derfor undersøger vi 
nu, hvad effekten vil være, hvis vi 
sikrer, at ordblinde børn og unge 

får den rette støtte, før de starter 
på ungdomsuddannelsen,« siger 
undervisningsminister Christine 
Antorini.

Projektet for 9. og 10. klasse er 
en del af et større projekt under 
Undervisningsministeriet, som 
skal sikre smidige overgange for 
ordblinde elever mellem grundsko-
le og ungdomsuddannelse. I januar 
2015 introduceres en ny ordblinde-
test, som skal bruges til at identifi-
cere ordblinde elever fra 3. klasse 
til de videregående uddannelser.

Alle 9. og 10. klasses elever i 
Bornholm, Hørsholm, Næstved 
og Sønderborg Kommuner del-
tager i projektet. Her er eleverne 
blevet systematisk screenet med 
SPS-screeningen, som også er den, 
der bliver anvendt på ungdomsud-
dannelserne. Efterfølgende bliver 
elever, som vurderes at være støt-
teberettiget, tildelt it-rygsække og 
instruktion. En it-rygsæk består af 
en bærbar computer med talesyn-
tese, der kan læse teksten op, et 
ordforslagsprogram, der kan støtte 
skrivning, og en scanner og scan-
nepen til at scanne papirtekst til 
oplæsning.

Projektet gik i gang i august 
2013 og bliver evalueret sidst i 
2015, når eleverne er i gang med 
deres ungdomsuddannelse.

Projektet er finansieret af Un-
dervisningsministeriet. Trine 
Gandil og Trine Nobelius fra 
professionshøjskolen er tovholdere 
på projektet, mens Hovedstadens 
Ordblindeskole varetager it-kurser 
til lærerne. ■

Stina Kjær Madsen 
Undervisningsministeriet

Markdannersvej 3 
St. Andst 
6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
www.storeandst.dk

Unge med læse- og 
skriveproblemer
 
Mange børn og unge har 
problemer med læsning 
og skrivning. 
På St. Andst Efterskole 
har vi specialiseret os i 
dette. 
 
Ring 75 58 84 22 og lad 
os tage en snak 
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www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk

OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder

E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

✂

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
·  Få skoleglæden  

tilbage!
På Sdr. Feldings 

Efterskole kommer 

skoleglæden tilbage!

Josefine, Freja og Frederikke:

Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding 
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon:  9865 1155

kontor@mejlbyefterskole.dk

     • Boglig undervisning
     • Mange forskellige værkstedsfag
     • Udenlandsrejser
     • Mulighed for afgangsprøver

Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

www.mejlbyefterskole.dk

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
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Ordblinde
foreningen 

ønsker alle en 
glædelig jul  

samt et godt 
nytår



brandehs.dk

Din fremtid   
 Dansk på rekordtid
Tid til opgradering

starter her

Frisk start 

ErhvErvs- og uDDannElsEsrETTET – især For orDblinDE!

O
P
E
N
IN
G

.D
K

 . 
13

19
8

Forår 23 uger 
EFTErår 19 uger
Tjek brandehs.dk
ring 97 18 45 45

Kampagne sætter fokus på  
IT-værktøjer til ordblinde
 
Af Charlotte Aagaard Knudsen

Over en million danskere 
skønnes at læse og skrive 
så dårligt, at det giver dem 
problemer på jobbet og i 
fritiden. En ny kampagne 
sætter fokus på de mange 
tekniske hjælpemuligheder, 
der findes.
»Kom videre i teksten med IT 
og undervisning«. Sådan lyder 
sloganet for en ny landsdækkende 
informationskampagne, som Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen står bag. 
Kampagnen er målrettet de mange 
danskere, der har problemer med 
at læse og skrive. 

Ifølge kampagnen er vejen frem 
IT og undervisning. IT i form af 
programmer og apps til compu-
ter og smartphone. Og undervis-
ning i strategier for at læse, stave 
og skrive samt undervisning i at 
bruge IT-værktøjerne.

Næsten alle danskere i arbejde 
læser eller skriver i forbindelse med 
deres job. Så det er helt basalt at 
kunne læse, skrive og regne. For-
målet med kampagnen er at motive-
re til at udforske de nye muligheder 
i form af IT og undervisning.

Ny skrifttype til ordblinde
I forbindelse med kampagnen er 
der lavet en hjemmeside og for-
skelligt kampagnemateriale alt 

sammen med en ny skrifttype, 
dyslexie, der er særligt udviklet 
til at hjælpe ordblinde med at læse 
hurtigere og få en bedre tekstfor-
ståelse. Man installerer skrifttypen 
på sin computer, der så erstatter 
alle andre skrifttyper.

Skrifttypen er udviklet af hol-
lænderen Christian Boer, der selv 
er ordblind. Han forklarer på hjem-
mesiden:

- Det gælder om at behandle 
bogstaverne som 3D-objekter. 
Uanset hvordan man vender dem, 
må de ikke ligne hinanden. Og 
gør de det, gælder det om at ændre 
skrifttypen.

Besøg kampagnens hjemmeside 
viderenu.info ■
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MED IT & UNDERVISNING
Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Fred

erik 

Besvær med  
at læse og skrive?
Få hjælp eller hjælp andre videre

KOMMER DU VIDERE

sådan



    Julies kamp for  
   en uddannelse

Jeg er blevet inspireret, til at skrive 
denne artikel, om mig selv af min 
mor, som er med i bestyrelsen i 
Ordblindeforeningen. Jeg er selv 
ordblind, og det er derfor min mor 
har bedt mig skrive denne artikel. 
Jeg har sagt ja til denne mulig-
hed, da jeg mener, at jeg har noget 
at dele. Jeg har valgt at dele min 
artikel ind under små overskrifter, 
som repræsenterer min alder, da jeg 
synes at det er en oplagt inddeling. 

Jeg håber, at denne artikel kan 
give andre unge, med samme ud-
fordring blod på tanden til at satse 
højere end folkeskolen, hvis det er 
det man lyster. Vi som ordblinde, 
har muligvis nogle bump på vejen 
andre ikke har, men det skal da 
ikke afholde os fra gymnasiet el-
ler for den sags skyld universitet. 
Kæmp for det så skal det da nok 
også lykkes. 

0-5 år – Forarbejdet 
Mine yngste år husker jeg nærmest 
ingenting af, men har fået fortalt 
meget fra både min storesøster og 
mor. Lige fra min første dag af var 
min mor klar med bøger, sange og 
rim. Forberedelserne til optimal 
læring var allerede skudt i gang. 
Da jeg var 1½ år gammel kunne 
jeg tale og sige sætninger. Det var 
også i denne alder at jeg blev store-
søster. Jeg erindrer ikke selv tiden 
før min lillesøster, men hun har 
altid været min støtte og omvendt. 
Børnehaven gik med masser af leg 
og hygge. Der hjemme stod den på 
masser af godnat historier, fælles-
sang og klappelege. Alle disse ting 
var for mig som barn en fantastisk 
sjov måde, at bruge tiden med min 
mor, men mor havde bagtanker, 
det var nemlig alt sammen en 
del af forarbejdet til min videre 
læring. 

6-10 år – Skolestart
Skolestart, en stor dag for mig. 
Det var her jeg rigtig fandt ud af 
hvor genert jeg egentlig var. Det 
var skræmmende så mange nye 
ansigter og indtryk jeg skulle tage 
stilling til. Det første skoleår var 
roligt og fyldt med masser af leg. 
Så startede udfordringerne. Jeg 
skulle lære at læse. De andre i 
klassen kom hurtigt efter det og 
var rigtig gode, når de læste højt. 
Jeg sad i hver time og var nervøs 
for hvornår det var min tur. Mor 
tvang mig til at læse hver dag. Jeg 
græd flere gange om ugen, fordi 
jeg ikke følte mig god nok. Det 
var allerede her, min mor første 
gang bad om at få mig testet for 
ordblindhed. Jeg kom ind til en 
dame, som bad mig kigge på nogle 
figurer og derudfra kunne sige, 
at jeg ikke var ordblind. Dette 
resultat accepterede min mor ikke. 
Gennem de næste år var jeg til 
adskillige test, men de fleste af 
dem var intelligenstest, som viste 
at jeg ikke var ordblind. Til sidst 
da jeg var 9 eller 10 år gammel 
fik jeg endelig en test, som var en 
test med ord og fjolle ord, som jeg 
skulle stave, denne test viste tyd-
ligt at jeg var ordblind. Alt i mens 
dette testhelvede stod på, skulle 
jeg stadig koncentrere mig om at 
lære at læse og stave. Diktaterne 
var de værste, eller rettere sagt det 
at øve til diktat var forfærdeligt. 
Jeg sad hver gang og terpede med 
min mor eller søster, min lillesø-
ster sad altid ved siden af og hørte 
med. Nogle gange når jeg stavede 
forkert, rettede min lillesøster mig, 
hvilket var et kæmpe nederlag for 
mig. For hver diktat jeg gennem-
gik, så jeg da små bedringer. Jeg 
husker tydeligt hvilke sejre, det var 
for mig, da jeg kunne gå et niveau 

op i diktat. Jeg var ikke længere på 
det dårligste niveau. 

11-13 år –  
Engelsk undervisning
Fremmede sprog – noget fanden 
har skabt hvis man spurgte Julie 11 
år. Hele min skoledag var ødelagt, 
lige fra morgenen af hvis jeg skulle 
have engelsk den dag. Det var så 
svært og udfordrende. Jeg følte, 
at alle andre end mig bare kunne 
det. Min mor og søster var en stor 
støtte derhjemme, når jeg havde 
lektier for. En af dem sad altid ved 
siden af mig, mens jeg gjorde det 
så godt jeg kunne, også hjalp de 
mig når det ellers gik helt galt. 

Så blev jeg 12-13 år gammel, og 
skolen var ikke længere den største 
del af mit liv. Jeg fik øjnene op for 
fyrene. Jeg og to veninder kunne 
ikke bliver teenagere hurtige nok. 
Så vi smuglede makeup med i sko-
le, så vores forældre ikke behøvede 

Julie og hendes lillesøster Rikke og mor Maj på 
feriekoloni 2011.
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at vide noget om det. Dette gav 
mig mulighed for at fokusere på 
andet, end kun de alt for svære 
fag i skolen. Jeg var nu blevet en 
nogenlunde læser. Min læsehastig-
hed var ikke den hurtigste, men jeg 
lå midt i klassen og havde også en 
god forståelse. Jeg havde nu selv 
accepteret at jeg aldrig ville blive 
en super staver. Jeg begyndte så 
småt, at få det lidt bedre med mig 
selv, efter at have indset, at jeg 
var ordblind og det er helt okay, at 
have en udfordring. Jeg blev god 
til, at sige til min klassekammera-
ter, at jeg havde denne udfordring. 
De fleste at mine kammerater 
var super søde til at hjælpe med 
stavningen, når jeg spurgte. Jeg 
har aldrig brudt mig om at kalde 
det et handicap, fordi omverdenen 
reagerer så kraftigt på det ord, og 
jeg mener ikke at der skal tages så 
meget hensyn til mig. Jeg ønsker 
at indgå i klassedynamikken som 
alle andre. 

14-16 år – Ny skole
Min første skole var en lille lokal 
folkeskole, man kan nok godt kal-
de det for en landsbyskole. På min 
første skole gik der kun 200 elever 
og skolen gik fra 0.-6. klasse. Så 
da jeg skulle videre til 7. klasse, 
startede jeg automatisk på en ny 
skole. Alle klasser fra den nye og 
gamle skole blev splittet og blandet 
på ny. Dette blev gjort så alle 
havde lige forhold. Den hårdeste 
del af min faglige kamp var ovre. 
Jeg var nu på et niveau der svarede 
nogenlunde til de andre. Jeg var 
selvfølgelig ikke den der fik top 
karakterer, men jeg kunne fungere 
på nogenlunde lige fod med resten 
af klassen. Det skal ikke lyde, 
som skolen nu var en leg. Alle 
sproglige lektier jeg fik for, brugte 
jeg næsten dobbelt så lang tid på 
som de andre. Jeg havde stadig 
store udfordringer og måtte stadig 
kæmpe og kæmper fortsat. På 
dette tidspunkt var kampen bare 

blevet overskueligt. Jeg var nu klar 
til selv at tage kampen, jeg havde 
ikke længere behov for den samme 
støtte hjemmefra. Jeg husker dog 
en episode fra en af de første dage 
i min nye klasse. Vi havde mate-
matik og læreren spurgte mig, om 
jeg vil være sød at læse op. Jeg 
svarede så, at jeg var ordblind og 
derfor, gerne ville falde lidt mere 
til i klassen, inden jeg læste højt. 
Hvortil læreren spurgte, om jeg 
godt kunne læse det der plus tegn, 
der var lidt længere nede på siden. 
Denne episode viser blot hvor 
dårligt informeret alle andre er 
om ordblindhed. Det er dog blevet 
bedre og fokus på ordblindhed er 
blevet meget større. 

Da jeg var 15 år fik jeg min 
første kæreste, og begyndte for 
alvor at se livet fra en ny vinkel. 
Skolen var en kæmpe del af mit liv 
stadig, men jeg havde også dejlige 
ting at se frem til når skolen dagen 
var ovre. I og med at jeg fik flere 

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Timetal
9 timer dansk, 4 timer 

matematik, 2 timer engelsk, 
orienteringsfag 

og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det må gerne være SJOVT 

at gå på efterskole!

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk

Nislevvej 11 . 5450 Otterup
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drenge venner, her i blandet i grup-
pe der var 3 år ældre end mig selv, 
begyndte jeg, at stole på, at jeg 
var en pæn pige. Denne ny fundne 
selvtillid gjorde, at jeg blev bedre i 
skolen, fordi jeg turde prøve. Turde 
tage nogle chancer, mange gange 
var det rigtigt og andre gange knap 
så korrekt. Det skal så lige siges, 
at jeg ikke synes, at skolen var så 
slem, fordi jeg fandt ud af at jeg er 
dygtig til alle naturvidenskabelige 
fag så som matematik, kemi og fy-
sik. Mine kompetencer i de natur-
videnskabelige fag gjorde, at jeg 
også havde noget at brillere med i 
klassen, hvilke var en fed følelse. 

Det var også i denne alder, jeg 
begyndte, at gå til fester, drikke 
alkohol og koble 100% af. Jeg me-
ner, at det er utrolig vigtigt, at have 
en fritid som man hviler i og er 
tilfreds med. Har man denne fritid, 
der er fyldt med alt det man godt 
kan lide, er skolen også nemmere 
at komme igennem. 

16-19 år – Gymnasiet
De indtil nu tre hårdeste, mest 
udfordrende, lærerige, sjove, sociale 
og fantastiske år af mit liv. Jeg har 
altid været sikker på, at jeg skulle i 
gymnasiet. Da tiden endelig kom, 
var jeg virkelig nervøs for ikke, at 
kunne klare det. Jeg var nervøs for, 
at min faglighed ikke var tilstræk-
kelig. Jeg har gennemført det, jeg 
overlevede, jeg dumpede ikke og 
jeg er nu klar til den videre rejse. 
Gymnasiet er så meget mere end 
læring og lektier og skole. Gymna-
siet handler også utrolig meget om 
at finde sig selv. Igennem gymna-
siet modnes man meget, fordi de 
tre år er fyldt med utrolig mange 
udfordringer. I gymnasiet skal man 
være selvstændig og kunne tage 
ansvar for selv at lære noget. Jeg 
var aldrig kommet så godt igen-
nem gymnasiet, hvis jeg ikke havde 
haft mine to veninder. Vi støttede 
hinanden og trøstede når det gik 
helt galt og vigtigste af alt vi hjalp 

EN NY CHANCE!
Succes • Bliv bedre til at læse 
og skrive • Oplevelser • Bliv 
fagligt dygtigere • Læring •  
Venskaber for livet • Idrætsfag 
(fx. motorcross, klatring, 
fodbold, ridning, maratonløb) 
• Kreative fag (fx. billedkunst, 
glasmaling, smykkefremstilling)

Læs mere om os på   WWW.RAAGELUND.COM

hinanden gennem alle lektierne. På 
gymnasiet bliver der afholdt mange 
fester, her er det igen op til en selv, 
om man vil deltage i de fester, der 
foregår på en hverdag, den del har 
jeg altid valgt fra, fordi jeg vidste at 
jeg måtte holde fokus, for at klare 
gymnasiet. Hver dag var der nye 
udfordringer, hvilke var udmærket, 
men også utroligt hårdt. I gymna-
siet får alle udfordringer og alle kan 
gennemføre det, hvis de virkelig 
vil. Samtidig er det socialt den 
fedeste tid et ungt menneske kan 
have. En klasse som helhed, oplever 
nedtur sammen og de fede tider 
sammen også de absurd hårde tider 
hvilket alt sammen var en fantastisk 
tid. 

19 til nu 21 år –  
Jagten på universitet
Min store drøm er at blive dyr-
læge. Jeg er desværre ikke kommet 
på universitet endnu. I stedet laver 
jeg noget studierelevant. Siden 
jeg afsluttede gymnasiet, har jeg 
været i gang med en landbrugsud-
dannelse. Jeg er færdiguddannet 
landmand til januar. Jeg fortryder 
ikke mit valg, det har været utrolig 
lærerigt og har modnet mig meget. 
Jeg tror at det har været godt for 
mig, at komme ud og opleve et 
arbejdsmiljø, inden jeg studere 
videre. Jagten på universitet er 
langt fra slut til januar, fordi jeg 
umiddelbart efter skolen, tager til 
Afrika sammen med min lillesø-
ster. Min søster og jeg skal være 
i Afrika, i 8 uger som frivillige. 
Her skal vi arbejde først med dyr 
og senere med forældreløse børn. 
Jeg kan kun tage denne rejse til 
Afrika, fordi jeg har taget min 
landbrugsuddannelse og dermed 
har fået tjent nogle penge, hvoraf 
jeg heldigvis har lagt en god del til 
side til videre studier og hvad der 
tilhører. Jeg satser alt og håber af 
hele mit hjerte, at jeg bliver optaget 
på veterinærmedicin til september 
2014. ■

Julie Riisby

Ordblindebladet 4 · 2013  15

Julies kamp for en uddannelse



Fonologik – multisensorisk 
læsestavemateriale til 
elever og kursister med 
ordblindhed

Nyt multisensorisk læse-stave-materiale bibringer elever med ordblindhed 
et stærkt fonologisk fundament. Materialets særlige tælleteknik gør læs-
ningen og stavningen mere overskuelig, idet den hjælper eleverne med at 
fastholde sproglydene i den rigtige rækkefølge. 

Af Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere 

At være ordblind i et in-
formationssamfund som 
det danske er ingen dans på 
roser. Ordblindheden kan 
spænde ben for mange ting, 
ikke kun drømmeuddannel-
sen og drømmejobbet, men 
også almindelige dagligdags-
ting som fx at læse dagens 
nyheder, at læse en god bog 
eller se en tekstet film på TV. 

I vores daglige arbejde møder 
vi ordblinde i alle aldre. Således 
tester, rådgiver og underviser vi 
børn og unge med ordblindhed i 
vores kursusvirksomhed Fono-
logisk Træning, og på VUC Vest 
underviser vi ordblinde voksne i 
dansk og engelsk. Fælles for vores 
elever og kursister er, at de alle 
har skriftsproglige vanskeligheder, 

der bunder i 
vanskeligheder 
med at lære at udnytte skriftens 
lydprincip (ordblindhed). Fælles 
for vores elever og kursister er 
også, at deres skoletid ofte har væ-
ret præget af nederlagsoplevelser, 
der især bunder i omgivelsernes 
manglende forståelse for deres læ-
sehandicap, men også i manglende 

(eller sen) ordblin-
dediagnose. Herved 
har de udviklet en 
mindreværdsfølelse 
i forhold til det at gå 
i skole. 

Læse-stave-materia-
let Fonologik
De seneste to år har 
vi arbejdet på udvik-
lingen af et multisen-
sorisk læse-stave-ma-

teriale til elever og kursister med 
ordblindhed. Med ovenstående 
praksiserfaringer in mente har 
vi ønsket at udvikle et materiale, 
der dels træner ordblindes pri-
mære vanskelighed (fonologisk 
forarbejdning), og dels skaber 
grobund for mange (og hurtige) 
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succesoplevelser i undervisningen. 
Endelig har vi ønsket at udvikle et 
materiale, der er skræddersyet til 
det løbende optag i undervisningen 
af voksne ordblinde på VUC. 

Ovenstående arbejde er blevet til 
læse-stave-materialet: »Fonologik 
1 og 2« – et undervisningsmate-
riale, der kan anvendes fra 3.-4. 
klasse og fremefter. 

Systematisering, overindlæring 
og direkte undervisning
Fonologik bygger på principperne 
systematisering og overindlæring, 
der er vigtige elementer i under-
visningen af elever og kursister 
med ordblindhed. Systematise-
ringen kommer til udtryk ved, at 
eleverne lærer at huske bogsta-
vernes lyde ved hjælp af stikord, 
som de selv tegner. Herudover 
er materialets vokal- og konso-
nantnummerering en del af denne 
systematisering; altså at eleverne 
– med udgangspunkt i stikordene 
– bevidst tager stilling til, hvilke 
vokal- og konsonantlyde der 
optræder i hæfterne. Endelig er 
materialet opbygget efter en rolig 
progression, hvor ordene følger 
samme mønster. I »Fonologik 
1« arbejder eleverne således kun 
med bogstavernes standardudta-
ler, hvor eleverne lærer at læse og 
stave lydrette ord med stigende 
sværhedsgrad. I »Fonologik 2« 
arbejder eleverne videre med de 
lærte bogstavlyde og præsente-
res for de hyppigste betingede 
udtaler.

Overindlæringen kommer til 
udtryk ved, at eleverne arbejder 
indgående med hver eneste bogs-
tavlyd. Hver øvelse bygger på de 
foregående, og de indlærte bog-
stavlyde repeteres gennem hele 
materialet.

Direkte undervisning er des-
uden et nøgleord i arbejdet med 
»Fonologik«. Direkte undervisning 
betyder, at intet i undervisningen 
må være underforstået eller usagt. 
Eleverne må altså ikke overlades 
til selv at opdage sammenhængen. 

Multisensorisk undervisning
Fonologik er især inspireret af 
Malin Holmbergs engelskmate-
riale HELP (2008) og tager ud-
gangspunkt i den multisensoriske 
undervisningsmetode, som både 
Den Internationale Dysleksiorga-
nisation og National Reading Panel 
anbefaler. 

Multisensorisk undervisning er 
betegnelsen for undervisning, der 
anvender så mange indlæringskana-
ler/sansemodaliteter (se, høre, føle 
og gøre) som muligt samtidig. Det 
særlige ved materialet Fonologik 
er, at næsten alle øvelser inddrager 
ovennævnte sansemodaliteter på 
samme tid. Det vil sige, at eleven 
ser, hører, føler og gør ordene, der 
trænes i hæfterne, især understøttet 
af materialets særlige tælleteknik, 
også kaldet tapping/fingerstavning. 

Erfaringer med undervisningen i 
Fonologik
Vores erfaringer med undervisnin-
gen i materialet er, at eleverne får 
et stærkt fonologisk fundament, 
og at de relativt hurtigt oplever at 
kunne læse og stave lydret. Her-
udover erfarer vi, at materialets 
særlige tælleteknik hjælper ele-
verne med at fastholde sproglydene 
i arbejdshukommelsen.

Ovenstående gør desuden, at 
eleverne bliver bedre til at anvende 
kompenserende it-hjælpemidler, 
fordi de netop opnår en stærkere 
fonologisk bevidsthed og kan 
fastholde sproglydene i den rigtige 
rækkefølge. 

Fonologik-serien udvides
Serien udvides primo 2014 med 
»Fonologik start« og »Fonologik 
3«. »Fonologik start«, som vi ud-
vikler i samarbejde med læsekon-
sulent Helga Conradsen, Aabenraa 
Kommune, er rettet mod elever på 
folkeskolens første klassetrin, som 
har behov for at træne grundlæg-
gende ordlæsestrategier. Hæftet 
kan enten anvendes som et klasse-
materiale, hvor alle eleverne lærer 
at læse og stave med fingrene, eller 
som et individuelt materiale, hvor 
udvalgte elever (fx elever i risiko 
for at udvikle ordblindhed) lærer 
teknikken. Hæftet kan desuden 
anvendes i undervisningen af unge 
og voksne med ordblindhed, som 
har behov for at arbejde indgående 
med de kritiske forudsætninger 
for læsning, inden de påbegynder 
arbejdet med »Fonologik 1«.

»Fonologik 3« afslutter serien, 
og i dette hæfte arbejder eleverne 
med mere komplicerede lydforbin-
delser som fx det vokaliske ’r’, de 
mest almindelige diftonger med 
mere. ■

Eksempel på tælleøvelse i »Fonolo-
gik 2«: I de røde og blå kasser over 
vokalerne og konsonanterne markerer 
(nummererer) eleven – med udgangs-
punkt i sine stikord – hvilke vokal- og 
konsonantlyde, der indgår i ordene.

Materialet »Fonologik« er ud-
givet på Alfabeta Forlag. På 
hjemmesiden www.fonologik.
alfabetaforlag.dk findes en 
lærervejledning med vide-
oeksempler, facitlister og lyd, 
der knytter sig til materialets 
opgaver. 
Læs mere om materialet og 
vores læse-stave-kurser på 
hjemmesiden: fonologisktræ-
ning.dk

Fakta

Ordblindebladet 4 · 2013  17

Fonologik – multisensorisk læse-stave-materiale til elever og kursister med ordblindhed



Nordisk møde på Island
De sidste mange år har det været en tradition, at alle de nordiske lande mødes 
en gang om år og udveksler erfaringer og ideer. Længe var der usikkerhed om 
mødet kunne afholdes eller ej, men heldigvis kom der i sidste øjeblik en invita-
tion fra Island og mødet blev gennemført med stor succes.

Besøg på Islandske 
uddannelsessteder 
Fredag den 25. okt. startede det 
nordiske møde på det Islandske 
Ordblindekontor Tilstede var Snæ-
var Ivorsson og Gudmund Johan-
sen fra Island. Karin Reynisdóttir, 
Anne Karin Kjeld og Laila Egholm 
fra Færøerne. Airi Valkama, fra 
Finland. Erik Kildegaard Rasmus-
sen og Tom West fra Danmark. 

Derefter besøgte deltagerne 
erhvervskolen, Fjölbrautarskóla 
Armula, hvor vi blev mødt af 
lærerne Elín Vilhelmsdóttir og 
Hildur Jóhannsdóttir, der fortalte 
os om, hvordan ordblinde elever 
bliver hjulpet på skolen med ekstra 
undervisning og IT-hjælpemidler. 

På det sidste møde den dag var 
vi på universitetet, Íslensk erfðag-
reining Decode, hvor dens CEO 
Kári Stefánsson fortalte os om den 
nyeste forskning i genetik og dets 
relevans for ordblindhed. Gyda 
Björnsdóttir og Hreinn Stefánsson, 

forskere ved Decode, fortsatte 
foredraget og gik mere i detaljer 
med et forskningsprojekt om ord-
blindhed. Ordblindhed kan lokali-
seres til bestemte steder i hjernen, 
men den nyeste forskning mener, 
at det er forbindelserne mellem f. 
eks. syns- og hørecentret der afgør 
den arvelige dysfunktion (defekt) 
Dette vil være meget fascinerende 
at følge op på i den nærmeste 
fremtid.

De nordiske lande udveksler 
erfaringer
Lørdag er der tradition for at re-
præsentanter for landene udveksler 
erfaringer fra deres hjemland.

Det er meget lærerig og giver 
anledning til mange gode og nye 
ideer. 

Island. Mange lærere har lært at 
undervise de ordblinde, og mange 
bruger en tablet som gør det nemt 
at tilegne sig viden og sparer 
mange dyre bøger. Lad ikke din 
ordblindhed stoppe dig, brug den 
nye teknologi til at hjælpe dig til 
at blive dygtigere. Skolernes nye 
metode med fri læring, hvor lære-
ren er til rådighed for den elev, der 
ønsker hjælp, har vist sig at være 
nyttig for mange. 

Island fortalte om mange af 
deres måder at skaffe penge til for-
eningen på. De solgte kuglepenne 
til en stærk overpris til 45 kr., som 
samtidig var en form for sponso-
rat. Man solgte også den populære 

tørfisk til fordel for foreningen. Til 
jul solgte man julekort, som fir-
maer havde sponsoreret. Man har 
nu 1304 medlemmer i Island, hvad 
er meget imponerende med de kun 
ca. 300.000 indbyggere, og med 
de få år foreningen har eksiste-
ret. Man har nu sin egen syntekst 
Jvona.com med to stemmer Karl 
og Dora. Programmerne har kostet 
3,8 millioner danske kroner, som 
man har fået finansieret af spon-
sorater og gaver. Dette program 
gives til alle ordblinde på Island.

Norge som har 7 ansatte med 
tilsammen 4,3 årsværk, har stadig 
stor tilslutning til deres netkurser 
for lærere. Kurser for lærere, som 
ønsker at undervise ordblinde. 
Der har i 2013 været 230 lærere på 
disse kurser, som bliver afholdt af 
den norske dysleksiforening. 

I Norge har ordblindeforeningen 
afholdt kurser for 230 deltagere 
med dyskalkoli, 193 med dysleksi, 
150 med specifikke sprogvanske-
ligheder. Forældrekurser for 60 
personer. Kurser for studerende 
med ordblindhed, og som noget 
nyt kurser for optikere om ord-
blindhed. Der har været 2 kurser 
i engelsk for børn og 1 kursus for 
voksne. Disse kurser er oversat til 
hollandsk og kan købes billigt. De 
kan så igen oversættes til dansk og 
svensk. 

Ideen med den dysleksiven-
lige skole, som der nu er 16 af i 
Norge, er stadig meget populær. 
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Der kommer efter ansøgning og 
efterkontrol, om man overhol-
der kravene, ca. 2 nye skoler pr. 
år. Man ønsker, at det skal være 
noget eksklusivt at have tegnet 
hængende, at man er en dysleksi-
venlig skole. 

Der er 6 unge, som er fordelt 
i Norge, der arbejder som ung-
domsrepræsentanter med at hjælpe 
andre unge. 

Man glæder sig over, at man i 
Norge har fået en ny statsmini-
ster, som er ordblind. Dette giver 
forhåbninger om mere opmærk-
somhed.

Finland. Her underviser man, 
alle der har et psykisk eller fysisk 
problem, og ikke bare personer 
med ordblindhed. Der er 3 trin af 
hjælp, de kan give nemlig Orien-
teringshjælp – Udvidet hjælp og 
Totalhjælp. Kriminalforsorgen 
– psykologforsorgen og ordblinde-
foreningen arbejder nu sammen. 
Det gav nogle store problemer i 
starten. Hero, som afdelingen i 
Helsinki hedder, har 1.000 med-
lemmer og »Finder«, som er i hele 
Finland har 2.000 medlemmer. 
Der er en gruppe på 15 unge, som 
tager rundt i landet og fortæller om 
ordblindhed og hvad man kan gøre 
ved det.

Hero har et budget på mere end 
3,7 millioner kr. og 6 ansatte, dertil 
kommer to ansatte på »læring på 
en anden måde« med et budget på 
ca. 745.000 kr. Mål for fremtiden 
er at etablere en hjælpemiddelcen-
tral.

Færøerne, får nu efter, de har 
eksisteret i 10 år, tildelt fra finans-
loven 984.000 kr. pr. år, det gør, 
at man nu kan undervise en dag 
mere, så nu underviser man 3 dage 
om ugen, med nogle gode lønnede 
speciallærere. Dette giver et godt 
resultat. Også pladsen på skolen er 
udvidet til de nu 250 m2. Skolens 
social – og sundhedsassistent kan 
tilkaldes, hvis der opstår adfærds- 
og socialproblemer.

Færøerne har fået en ny og bed-
re computertale, og der kan vælges 
mellem en mandlig og kvindelig 
stemme. Man arbejder på, at alle 
ordblinde elever i alle skoler skal 
have udleveret programmet »Tale 
til alle«. Man håber dette vil ske 
meget snart. 

Der er blevet uddannet 18 nye 
lærere til at undervise 
de ordblinde, men der 
er desværre ikke pen-
ge til, at de kan under-
vise. Nu arbejder 7 af 
de uddannede lærere 
for selskabet »skole 
for læse- og skrive-
svage børn«. Det er 
man her rigtig godt 
tilfreds med. Man har 
igennem de 10 år gjort 
et forbilledligt arbejde 
på Færøerne, og brugt 
mange private midler, 
til gavn for de ord-
blinde.    

Sverige. Var desværre ikke repræ-
senteret, da man selv på samme tid 
havde et stort arrangement.

Det var rigtig synd, da Sverige 
altid har mange nye og spændende 
ting på gang.

Danmark. Ordblindeforeningen, 
som er startet i 1943, har fået et 
nyt sekretariat med to ansatte. 
Bestyrelsen består af ordblinde, 
pårørende til ordblinde, fagfolk, 
repræsentanter for virksomheder 
og industri.

Vores mål er stadig at ordblind-
hed ikke må være nogen hindring, 
så derfor prøver foreningen at 
varetage de ordblindes interesser 
over for myndighederne og offent-
ligheden. Et håb for os er at få en 
bred anerkendelse for de ordblinde. 
Vi støtter forskning, driver gerne 
lobbyisme, som påvirker positivt 
beslutningstagerne. Vi støtter også 
nye hjælpeprodukter til ordblinde.

Jeg fortalte om vores proble-
mer med at skaffe flere medlem-
mer, som igen giver færre penge i 

tilskud og kontingent. Der bliver 
arbejdet for at skabe et netværk for 
de ordblinde studerende. 

Ordblindeforeningen laver 
foredrag – medlemskonferencer 
– kurser – rådgivning. Vi har nu i 
flere år afholdt sommerferiekoloni 
i år med 80 deltagere og 15 frivil-
lige. Kravet er, at der er mindst 

en i familien, der deltager, som er 
ordblind. Igen i år blev der skre-
vet et brev til undervisningsmini-
steren, om den ulige fordeling af 
de midler, som de ordblinde får 
af deres hjemkommune. Mange 
venskaber i mellem børnene bliver 
knyttet og mange af disse holder 
i lang tid efter, de kommer hjem 
igen. Den viden og erfaringsud-
veksling alle får kan hjælpe mange 
børn og forældre til at få et bedre 
liv og fremtid for de ordblinde.

Fremtid 
Til næste år har Færøerne inviteret 
til det Nordiske møde den 26-
28. sept. I et samarbejde mellem 
Færøerne og Danmark er der søgt 
penge i den Nordiske velfærds-
fond. Bliver pengene bevilliget vil 
det nordiske møde blive udvidet. 
Projektet støttes af de andre nordi-
ske lande, der var til stede. ■

 
Tom West

Danmarks repræsentant i det 
nordiske dysleksisamarbejde. 
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Ordblinde lærer  
at læse med billeder
Mange ordblinde tænker i billeder. Det er grundlaget for en læsemetode, der 
tager udgangspunkt i børnenes visuelle begavelse. Metoden er indlysende, 
brugbar og lettilgængelig, synes læsevejlederen på Gudenåskolen i Ry, der 
afprøver den

Af Maria Larsen – mla@frieskoler.com

Da Cecilie Jepsen begyndte i 2. 
klasse efter sommerferien, kunne 
hun fem bogstaver sikkert. Nu kan 
hun dem alle sammen og sidder 
i læsevejlederens lille kontor og 
siger alfabetet bagfra, mens hun 
lægger bogstaver formet i ler op i 
bagvendt alfabetisk rækkefølge og 
uden at tænke særlig meget.

Cecilie Jepsen har selv formet 
bogstaverne, og arbejder nu med 
at visualisere dem og deres række-
følge i alfabetet. Med lukkede øjne 
fortæller hun, at R står imellem Q 
og S. Hun ser bogstaverne for sit 
indre øje, mens læsevejleder Britta 
Langdahl guider og spørger. Det 
har de efterhånden gjort mange 
gange, og det bliver nemmere og 
nemmere at huske bogstaverne 
bagefter, fortæller Cecilie Jepsen.

Hun er et af de 12 børn, der som 
forsøg får læseløft og specialun-
dervisning efter Davis-metoden på 
Gudenåskolen i Ry. Forsøget er et 
samarbejde mellem skolen, PPR 

i Skanderborg og Moniek Geven, 
der er den første danske uddan-
nede konsulent i den såkaldte 
Davis-metode. En metode, som er 
opkaldt efter sin udvikler Ronald 
D. Davis. En amerikansk ingeniør, 
der selv er ordblind og har lært sig 
selv at læse og skrive ved hjælp af 
sin egen metode.

Moniek Geven er som uddannet 
Davis-konsulent ansat seks timer 
om ugen på skolen for at arbejde 
med skolens børn og lære sin me-
tode fra sig til skolens lærere. Hun 
har de sidste to og et halvt år arbej-
det med Davis-metoden fra sit eget 
kursuscenter »Dysleksi-i-fokus«.

Visuelt begavede
Davis-metoden tager udgangs-
punkt i, at de fleste ordblinde er 
særligt visuelt begavede. I stedet 
for at tænke to til fem ord i se-
kundet, som de fleste mennesker, 
tænker ordblinde 32 billeder i 
sekundet. Derfor kan Cecilie lære 
at se alfabetet for sit indre øje. Li-
gesom hun kan lære, at visualisere 
de såkaldte triggerord. Det er ord, 
som man ikke umiddelbart kan se 
for sig. Ord som »hvis«, »så«, »os« 
og »måske«. Dem findes der 120 
af, og det er dem, der gør ordblin-
de desorienteret.

Et nyt perspektiv
Læsekonsulent Britta Lang-
dahl har arbejdet målrettet med 

Davis-metoden i et år, men har 
interesseret sig for metoden de 
sidste par år. Hun har været lærer 
i 20 år, læsevejleder i 10 og har en 
pd. i læsning og litteratur.

»Jeg har ikke set en metode, 
som den her, der er så indlysende, 
tilgængelig og brugbar. Vi har fat 
i et nyt perspektiv. Fra at opfatte 
ordblindhed som problemfyldt til 
at se, at børnene har særlige evner, 
som vi kan hjælpe dem med at ud-
nytte«, siger hun.

Britta Langdahl blev opmærk-
som på metoden for et år siden 
gennem PPR i Skanderborg, der 
anbefalede metoden til en dreng i 
4. klasse med store læsevanskelig-
heder.

»Jeg var med ham et par gange 
til undervisning ved Davis-konsu-
lenten, og jeg blev dybt forundret 
og betaget af det arbejde, jeg så. 
Jeg havde aldrig set den dreng 
stave et eneste ord før, selvom 
vi havde øvet og øvet med lyde. 
Nu sad han sammen med Mo-
niek Geven og arbejdede med et 
af trigger-ordene. Jeg kan stadig 
huske, at det var »over«. Han 
havde ingen ide om, hvad ordet 
betød. Da hun spurgte ham, sagde 
han noget med, at man kan »gå 
over en hest«. Det snakkede de 
så om. At man kan hoppe over 
et hegn for eksempel. Drengen 
formede en figur i ler, der hopper 
over et hegn og visualiserede både 
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lerfigur og bogstaver. Da han blev 
bedt om at stave til »over« med 
lukkede øjne, gjorde han det uden 
at tøve. Jeg glemmer det aldrig. 
Bagefter har jeg flere gange testet 
ham i, om han stadig kan hu-
ske det. Det kan han. Den dreng 
kan altså noget, som vi bare ikke 
havde fået øje på før. Han kan se 
og huske billeder«.

Betænkeligheder
Davis-metoden er ny i Danmark, 
og er ikke blevet undersøgt mere 
systematisk her. Det er den deri-
mod i udlandet. Den dokumenta-
tion er god at have, selvom Guden-
åskolen ikke mærker skepsis fra 
forældrene. Tværtimod, fortæller 
Britta Langdahl.

»Forældrene ved godt, at der er 
noget, deres barn har svært ved. 
De har kunnet mærke, at barnet 
tænker på en helt anden måde, og 
siger ting, som de som forældre 

undrer sig over. Mange kender det 
også fra sig selv. Ordblindhed er 
ofte arveligt. Når vi begynder at 
arbejde med Davis-metoden, ople-
ver de, at deres barn pludselig kan 
lære noget, det ikke kunne før, og 
så er de solgt til metoden«.

Har du nogle betænkeligheder 
ved systemet?

»Ikke i forhold til de små og 
til at bruge det forebyggende i de 
mindste klasser. Mere i forhold til 
store børn, der har levet så mange 
år med, at de ikke kan læse. Her 
skal man hjælpe dem med at 
fjerne deres dårlige vaner og tan-
ker om sig selv, og det nærmer sig 
næsten terapi i forhold til de aller-
tungeste. Det, synes jeg, er en lidt 
for stor mundfuld som lærer. Så 
må de ud til en Davis-konsulent 
og arbejde individuelt, inden jeg 
overtager den mere faglige un-
dervisning efter metoden«, siger 
Britta Langdahl.

DAVIS-METODEN
Ifølge manden bag Davis-metoden, Ronald D. 
Davis, er dyslektikere begavet med en speciel iagt-
tagelsesevne. De kan gøre brug af hjernens evne 
til at forandre og skabe sanseindtryk, og de tænker 
hovedsagligt i flerdimensionelle billeder i stedet for 
ord. Når man har den evne, tænker man meget hurtigere end andre 
og er dermed meget kreativ og dygtig til at løse problemer og se 
ting i større sammenhænge. Problemet opstår, når et barn skal lære 
at læse symboler, altså ord og tal. Her skaber den tredimensionelle 
tænkemåde desorientering.
Ronald D. Davis har bl.a. skrevet »Den begavede dyslektiker».
Flere oplysninger på:
www.dyslexia.com/science/research.htm
www.davislearn.com/research.htm
www.dysleksi-i-fokus.dk

FORSØG PÅ GUDENÅSKOLEN
En 0. og en 1. klasse afprøver om Davis-metoden fungerer som sup-
plement til den almindelige begynderundervisning. Samtidig får 12 
børn specialundervisning eller læseløft.
Fem lærere på Gudenåskolen arbejder med metoden som supplement 
til deres øvrige undervisning.

Fakta

Ny farve i paletten
I PPR i Skanderborg Kommune 
støtter og følger psykolog Char-
lotte Thusing arbejdet med Davis-
metoden tæt for at afklare meto-
dens anvendelig i forhold til børn 
med læsevanskeligheder.

»Jeg hørte om metoden for et 
par år siden, og syntes, at den pas-
sede godt på flere af de børn, som 
jeg ser. Børn, som jeg har lavet for-
skellige undersøgelser af og i nogle 
tilfælde sendt videre til udredning 
på børnepsykiatrisk afdeling for fx 
ADHD. Metoden er et rigtig godt 
alternativ til nogle af de børn, der 
tænker i billeder, og som vi hidtil 
har haft svært ved at hjælpe. Nu 
kan vi hjælpe dem endnu mere 
kvalificeret«, siger hun.

Som Gudenåskolens leder ser 
John Eriksen store muligheder i 
arbejdet med den nye metode.

»Den løser selvfølgelig ikke alt, 
men vi har fået en ny farve i vores 
palet, som virker rigtig, rigtig inte-
ressant. Jeg fornemmer på lærerne, 
at de kan se store muligheder i me-
toden. Det kan jeg kun støtte dem 
i«, siger han.

Arbejdet med Davis-metoden 
skal evalueres i denne måned. 
Samtidig starter et tilsvarende pro-
jekt med metoden på en folkeskole 
i Gl. Rye.  ■
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Lukkede øjne og dybe åndedrag. 
18 par hænder og underarme ligger 
afslappet på bordene. Eleverne gør 
deres bedste for at slappe af, som 
deres lærer beder dem om. Inden 
de lukkede øjnene, har de testet 
deres energimåler: En lille far-
vestrålende vifte på bordet foran 
dem, med en pil, der kan pege på 
tallene fra et til ti.

Nu beder deres lærer Britta 
Langdahl dem om at gå en tur med 
deres fantasikrop. Ud på legeplad-
sen, hen forbi klatrestativerne.

»Her møder du en, som du gerne 
vil lege med. I leger og har det 
sjovt«, guider lærerens stemme 
roligt.

Efter fem minutters fantasirejse 
åbner børnene øjnene igen og for-
tæller ivrigt om, hvem de mødte, 
og hvem de legede med. Så tager 
Britta Langdahl den store ordbog 
frem og slår op under DU for at 
finde ud af, hvad DU egentlig be-
tyder.

De finder frem til, at det er den 
anden, den person jeg snakker til, 
der er du. Den de legede med.

Forebygge
Alle børn formulerer en sætning 
med du og henter hver deres 
plastikbakke med ler og bogsta-
ver formet i ler. De former deres 
egen du-figur i ler. For Emma er 

det Amalie, der er du. Hun former 
Amalie som en lille lerfigur og 
tager et billede af hende med sit 
indre øje. Med lukkede øjne siger 
hun: »Amalie, du spiser is. Amalie, 
du er mit billede på »du«, du er 
den person, jeg snakker til. Og du 
staves D-U«.

1. klasse arbejder også med 
lyd-metoden og laver historier 
med børnestavning. Den visuelle 
Davis-metode bliver som et forsøg 
brugt som supplement til den øv-
rige danskundervisning i klassen.

»Vi vil se, om vi kan forebygge 
problemer for dem, som, vi ved, 
kan få problemer. Vi ved, der er 
en håndfuld i klassen, og håber, at 

nogle af dem, kan undgå at få van-
skeligheder med at lære at læse. 
Og undgå at få et bøvlet skoleliv«.

Ro og fokus
Eleverne kan kun lære, når de er 
modtagelige for det, og det er de, 
når de er i ro, og energimåleren 
står omkring de fem, er filosofien 
i Davis-metoden. Det er derfor, at 
afslapningsøvelserne og fantasirej-
sen er bygget ind i undervisningen, 
og de øvelser har i sig selv allerede 
været utroligt givende for klassen, 
siger Britta Langdahl.

»Der er kommet en helt anden 
ro i klassen. Det er slående, at det 
er så positivt for alle børnene. Alle 
kan være med og få noget ud af 
det«.

Til at træne børnenes fokus har 
Britta Langdahl to bolde i synte-
tisk materiale, der er lette at gribe. 
Dem skal børnene øve sig i at 
gribe, når de er færdige med deres 
lerfigur. Først griber de en bold 
med en hånd, så to bolde med to 
hænder, og til sidst igen to bolde 
med to hænder, men stående kun 
på et ben.

»Det kan kun lade sig gøre, 
når de koncentrerer sig. På den 
måde lærer de helt håndgribeligt at 
mærke efter, hvornår de er i fokus, 
og hvornår de er ukoncentrerede«, 
fortæller Britta Langdahl. ■

Foto: Finn Nordfeld

»DU« skrevet 
og formet med ler
Som en ny farve i lær at læse-paletten afprøver Gudenåskolen den 
visuelle Davis-metode på børnene i 0. og 1. klasse. Målet er at få de 
ordblinde med fra starten, så de kan undgå special-undervisning senere

Af Maria Larsen – mla@frieskoler.com
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FAG-LET

Tom Buk-Swienty:

Slagtebænk
Dybbøl

Omskrevet af Sanne og Poul Holm

Bestil hos:
Bibliodan, Låsbygade 67-69,

6000 Kolding, tlf.: 70 20 71 80,
www.bibliodan.dk,

bibliodan@bibliodan.dk

FAG-LET

Lisbeth Zornig Andersen:

Zornig
– vrede er mit mellemnavn

Omskrevet af Hanna og Søren Vinzent

FAG-LET

LISBETH ZORNIG ANDERSEN

M

ZORNIG
– vrede er mit mellemnavn

Omskrevet af
Hanna og Søren Vinzent

David Lagercrantz:

Jeg er Zlatan
Oversat fra svensk letlæsnings-udgave

FAG-LET

FAG-LET

TOM BUK-SWIENTY

Slagtebænk Dybbøl
18. april 1864

Denne letlæsningsudgave er
omskrevet af Sanne og Poul Holm
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Karina overvandt sin ordblindhed
Uddannelsescenter – Ringkøbing Skjern

VUC har testet 700 Arla-medarbejdere i dansk og matematik. 
Tilbuddet har hjulpet Karina Thomsen. Både på arbejdet og privat 

Mejeriarbejder og assistent Ka-
rina Thomsen fra Videbæk har 
indtil for nylig følt sig begrænset 
af sin ordblindhed. Men efter et 
internt VUC-kursus i dansk på sin 

arbejdsplads, Arla Foods Nr. Vium 
Mejeri, både læser og skriver hun 
meget bedre – og selvtilliden har 
fået et gevaldigt løft. 

»Jeg havde for eksempel svært 
ved at skrive opslag til tavlen på 
mit arbejde, og jeg oplevede ofte, 
at der blev rettet i det, jeg lavede. 
Men efter jeg har været på kursus, 
er det ikke længere et problem for 
mig. E-mails og opsummeringer 
flyder let fra min hånd«, siger Ka-
rina Thomsen.

Mere forståelse og sammenhold
Dorthe Viborg, teamleder og 
uddannelsesambassadør på Nr. 
Vium Mejeri siger: »Man er på 
kursus sammen med sine kol-
leger, som kan hjælpe hinanden. 
Efterfølgende giver det dem en 

bedre forståelse for deres kollegers 
stærke og svage sider, og et bedre 
sammenhold på arbejdspladsen.« 

Også hjulpet på hjemmefronten
Det er ikke kun på arbejdspladsen, 
at Karina Thomsen har mærket 
en forskel. På hjemmefronten har 
danskkurset også hjulpet. 

»Min søn har diabetes, og det 
kræver megen korrespondance 
med offentlige myndigheder. Det 
kunne jeg ikke stave mig igennem 
før, men nu har jeg fået hjælp via 
de interne kurser på Arla, og kan 
skrive det hele selv«, fortæller Ka-
rina Thomsen. 

Indtil nu 18 kurser hos Arla 
Arla ønsker at sikre, at alle med-
arbejdere har en række basisfær-
digheder, som er nødvendige for at 
kunne videreuddanne sig. Med-
arbejderne på Nr. Vium Mejeri er 
derfor alle testet i dansk og mate-
matik. Hvis det har været relevant, 

er de efterfølgende blevet tilbudt et 
kursus. 

VUC Ringkøbing – Skjern har 
foreløbig stået for afklaringen af 
over 700 Arla-medarbejdere. På 
nuværende tidspunkt har der været 
afholdt 18 kurser fordelt på Arlas 
forskellige afdelinger i området, og 
flere kurser er på vej ■

Kontakt
Uddannelsesvejleder  
Mette Lindberg tlf. 22 80 28 60

Informationsmedarbejder 
Vagn Bro tlf. 61 22 74 31
e-mail: vagn.bro@uc-rksk.dk 

Karina Thomsen har ikke 
mere svært ved at skrive en 
besked på opslagstavlen på 
arbejdet. 

»Efter at jeg har været på kursus, flyder 
E-mails og opsummeringer let fra min 
hånd«, siger Karina Thomsen. 
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www.kragelund-efterskole.dk

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.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag, forberedelse til alle ungdomsuddannelser  
-  erhvervsuddannelse eller gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport 
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Jeg har fået mod på  
at få en uddannelse
Skrevet af Bent Arne Brefil

Til sommer har Bent Arne Bre-
fil 25 års jubilæum som ansat på 
Statens Serum Institut. Men det 
seneste års tid, har hans kolleger 
måttet undvære ham i perioder, for 
da har han siddet på skolebænken. 
Han er gået i gang med en uddan-
nelse som VVS’er, og det betyder 
ugelange skoleophold. En menu, 

der ellers ikke har været Bents liv-
ret, for han er ordblind og har ikke 
de bedste minder fra folkeskolen.

– Dengang jeg gik i skole, var 
der 1250 elever, og vi ti, der gik i 
min klasse – en hjælpeklasse – vi 
var skolens sorte får. Så den stod 
på mobning fra morgen til aften, 
husker han. 

Men da han besluttede sig for at 
kaste sig ud i at skifte tilværelsen 
som ufaglært ud med en fremtid 
som faglært, fik han stor støtte 
til at håndtere problemerne med 
bogstaver.

Han er på andet år i gang med 
danskkurser på Statens Serum 
Institut under ordblindeprojektet. 
Her undervises han af en lærer fra 
Hovedstadens Ordblindeskole, og 
så er der kommet andre boller på 
suppen i forhold til folkeskoletiden 
for 35 år siden:

– Vores lærer, Louise, er en ka-
non underviser. Hun underviser på 
en hel anden måde, end da jeg gik 
i skole. Det er for eksempel noget 
med at arbejde med bogstavernes 
lyde, som giver mig en helt anden 
forståelse. Hun er også god til at 
forklare ordenes betydning, hvis 
jeg falder over et gammeldags ord, 

som jeg ikke helt forstår med det 
samme, fortæller Bent Arne Brefil.

Man føler sig tryg
Tre timer om ugen er han på kur-
sus. Han har gennem hele forløbet 
fået opbakning fra ledelsen og 
kollegerne. Det betyder meget for 
ham, at han går på et lille hold med 
andre, der også har svært ved at 
læse og skrive: 

– Vi er fem på holdet. Nogle 
er lidt bedre end andre, men det 
er det samme, vi kæmper med. 
Det betyder meget, at vi i bund 
og grund har det samme problem. 
Man føler sig tryg i sådan en sam-
let gruppe, fortæller han.

Ud over undervisning, der virker, 
har han fået en række hjælpemidler, 
som han kan bruge både i forbin-
delse med uddannelse og privat, når 
han f.eks. skal skrive på computer. 

Blandt andet et program, der kan 
læse det op, han har skrevet, så han 
kan høre, om det er rigtigt.

– Jeg er kommet over min berø-
ringsangst med it. Man får nogle 
hjælpemidler til at komme i gang. 
Det gør en kæmpe forskel. Og det 
går bedre med at læse og skrive 
end før. Det er selvfølgelig ikke 
godt men bedre, og det, jeg har 
lært på kurserne her på SSI, har gi-
vet mig mod på at starte en uddan-
nelse og holde ved den, siger Bent 
Arne Brefil.

Også privat kan han bruge det, 
han har lært, f.eks. til brug af net-
bank eller til at undersøge noget 
på nettet via Google. Og så har 
han fået oprettet en privat e-mail 
adresse.

Vil gerne give andre et skub
Det var en fyringsrunde, der fik 
sat gang i overvejelserne om en 
uddannelse. Og nu vil han gerne 
inspirere andre til at gøre det 
samme: 

– Da der blev fyret 70 mand, 
tænkte jeg, at jeg nok var nødt til 
at få mig en uddannelse. Så jeg tog 
mig sammen. Jeg vil gerne skubbe 
til andre kolleger uden uddannelse 
og fortælle dem, at det kan godt 
lade sig gøre. Samtidig er det at 
have svært ved at læse og skrive 
generelt et stort tabu for mange 
mennesker. Men jeg tror, det vil 
hjælpe, hvis vi er flere, der åbner 
os og siger til kolleger og andre: På 
med vanten og gå i gang. Man kan 
altid prøve at få mere viden. Jeg 
har i hvert fald haft en god ople-
velse med det, fortæller han. ■

»Jeg synes, det er kanongodt, at staten og insti
tuttet tager ansvar og tilbyder de her kurser. Vi er 
måske 500.000 ordblinde i Danmark, og hvis ikke 
der er nogen, der gør noget, så bliver det jo aldrig 
anderledes.«
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Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 10. maj 2014 klokken 12.00 i 
Strib Fritids- og Aktivitetscenter,  
Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart

med følgende dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende års budget
5. Behandling af indkomne forslag *)
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage 
før årsmødet.
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»En god dreng«
får dette års Skriverpris 
Glenn Ringtved vinder Undervisningsministeriets Skriverpris 2013 
for romanen »En god dreng«. Romanen er en uhyggelig aktuel, 
tankevækkende og realistisk roman, der sætter fokus på rummelighed. 

Undervisningsminister Christine 
Antoni uddeler den 8. november 
2013 Undervisningsministeriets 
Skriverpris på BogForum i Bel-
lacenteret. Dette års pris går til 
romanen »En god dreng« af Glenn 
Ringtved.

Romanen handler om den lidt 
overvægtige Jonas, der hele sit liv 
har været kastebold mellem mere 
eller mindre kaotiske voksne. Ro-
manen er en kompliceret psykolo-
gisk fortælling, der sætter fokus 
på konsekvenserne af livets barske 
lussinger og gentagende svigt.

»En god dreng« beskriver, hvor 
galt det kan gå, hvis børn ikke 
bliver set og forstået – men anty-
der også , hvor vigtige mødet med 
de rette voksne eller anerkendelse 
fra et andet menneske er. Det er 
en tankevækkende morale til alle. 
Glenn Ringtved får Skriverprisen 
2013 for hans imponerende arbejde 
med at beskrive et kompliceret 
emne på en læsevenlig måde,« 
siger undervisningsminister Chri-
stine Antorini.

Skriverprisudvalget fremhæver, 
at »En god dreng« er en gribende 

fortælling, som formår at være 
nuanceret uden at blive indviklet. 
Det er en vigtig balance i forhold til 
prisens målgruppe, som er de læse-
svage børn, unge og voksne. Gen-
nem et let forståeligt sprog og en 
kompliceret problemstilling formår 
romanen at tage denne målgruppe 
alvorlig og tale til dem med respekt, 
mener udvalget. De understreger, at 
»En god dreng« er en god læseople-
velse, der i højeste grad lever op til 
Skriverprisens kriterier. ■

Nov. 2013, Undervisningsministriet

 

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

Tlf.: 5814 1152  Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 

  
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 bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  
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Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

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

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

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

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

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

Nota 
 – Nationalbiblioteket 
 for mennesker med 
 læsevanskeligheder
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 13 46 00
 E-mail: biblioteket@nota.nu 
 www.nota.nu
 www.e17.dk
 (netbibliotek)

ViHs (Videnscenter for 
Handicap, Hjælpemidler 
og Socialpsykiatri)
 Landemærket 9
 1119 København K
 Telefon: 72 42 41 00
 E-mail: bdj@socialstyrelsen.dk 
 www.socialstyrelsen.dk/ 
 handicap/ordblindhed 

Ministeriet for 
Børn og Undervisning
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 København K
 Telefon: 33 92 50 00
 E-mail: uvm@uvm
 www.uvm.dk

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

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

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

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

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

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

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

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

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

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

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

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

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

Lydbogsforlaget 
INFOKO

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

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

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

Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup

Ordblind statsminister
Norge har fået ny statsminister og i den anledning 
skrev Roskilde Dagbladet den 10. sept. 2013

Hjernekassen på P1:  
Ordblindhed
SENDT: DR P1, 28. OKTOBER 2013, KL. 10:03 – 11:00 

Vi skal møde to, der er ordblinde, med job, man umiddelbart ikke kan 
forestille sig, de kan udføre, og så kommer der en hjerneekspert og for-
tæller om, hvorfor hjernen kan have svært ved at danne ord og vendinger. 

Vært: Peter Lund Madsen.
Foto: Martin Kunzendorf
Link til udsendelsen: 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/hjernekassen-pa-p1-26/#!/

»Partilederen har ikke haft de bed-
ste forudsætninger for en dag at 
kunne blive Norges statsminister.

Som 16-årige fik Erna Solberg 
nemlig diagnosen dysleksi – også 
kaldet ordblindhed. Selvom hun 
havde oddsene imod sig, kæmpede 
hun videre op sin politik ærgerrig-
hed og retoriske evner.

I 1986 tog hun en kandidatgrad i 
statskundskab fra Bergen Univer-
sitet og to år senere supplerede hun 
med en kandidatgrad i socialøko-
nomi fra samme universitet.« ■

EKR
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Nyt netværk for ordblinde og pårørende i Fredericia 
Af Lone Petersen 

Fredericia bibliotek, Netværkslo-
komotivet og Dysleksiforeningen 
starter et nyt netværk for ordblinde 
og deres pårørende. Her kan du 
udveksle erfaringer og få gode råd 
af andre i samme situation. 

Er du ordblind eller har du et 
barn som er ordblind?

Så kender du alt til de udfor-
dringer og frustrationer ordblinde 
møder i hverdagen. 

De udfordringer vil Fredericia 
Bibliotek, Dysleksi Foreningen og 
Netværkslokomotivet nu gøre no-
get ved. Vi starter et nyt netværk 
for ordblinde og deres pårørende. 
Her kan I udveksle erfaringer med 
andre i samme situation og få gode 
råd og opbakning fra nogen som 
forstår det I gennemgår. 

I kan også deltage i aktiviteter 
med udgangspunkt i fælles behov. 

Det kan være præsentation af gode 
apps for ordblinde eller oplæg af 
faglige personer.

Tanken er, at netværket samles 
efter behov – måske en gang om 
måneden.
Kontaktperson fra Ordblinde / 
Dysleksiforeningen i Danmark: 
Britt Stromark
Telefon: 75 73 58 64 eller  
mail: bstromark@yahoo.dk

Mikro Værkstedet  
skifter navn!
Den 15. januar lukker og slukker »Mikro Værkstedet« ... 

Medarbejderne på Mikro Værkste-
det har i mange år måttet høre for 
vores minimalistiske og fabriksag-
tige navn: 
»Laver I meget små ting?«
»Er det et åbent værksted for 
dværge?«
»Hvad hedder I???«

Navnet har nu alligevel tjent os 
godt igennem de 26 år, der er gået, 
siden Mikro Værkstedet så dagens 
lys. Men kun inden for landets 

grænser. Med to nordiske søster-
selskaber og et stigende samarbej-
de med aktører uden for Danmark 
er det tid til forandring. 

Vi tager dog sjælen med,  
når vi nu bevæger os ud  
i den store verden – så  
vi beholder M og V. 

Det nye navn er: 

MV-Nordic

Tak for gaven
Det sker ofte, at der er 
nogle gavmilde mennesker, 
som tænker på de ordblin-
de. Det er noget vi sætter 
meget pris på. Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Dan-
mark takker mange gange 
for det store pengebeløb vi 
arvede efter Hanne Kirstine 
Bechsgaard Slot.

Formand Erik  
Kildegaard Rasmussen

PRESSEMEDDELELSE Dato 15.10.2013 
 

NY KULTURPODCAST FRA  
KØBENHAVNS BIBLIOTEKER 

Københavns Biblioteker lancerer podcasten Kulturlyt, som tilbyder indlæste artikler 
om kultur fra de store dagblade. 
 
Tænk hvis man kunne lytte til avisartikler om kultur i København, når man cykler på 
arbejde. Det kan man nu med den nye podcast ’Kulturlyt’, som Københavns  
Biblioteker fremover udgiver hver mandag. 
 
’Kulturlyt’ indeholder artikler om kultur i København fra Politiken, Berlingske,  
Jyllands-Posten og Information. I podcasten vil der blandt andet være interviews 
med skuespillere, anmeldelser af koncerter og omtaler af kunstudstillinger. Alt 
sammen kultur, der sker i København. 
 
Podcasten bliver redigeret og indlæst af Københavns Lydavis, der også udgiver  
andre podcasts blandt andet en daglig lydavis. Du kan lytte gratis på 
www.bibliotek.kk.dk/podcast. 
 
God lytning. 
 
 
Flere oplysninger: 
Kulturformidler Morten Maegaard Astrup 
Mail: BP4E@kff.kk.dk 
TLF. 3366 6760 
 
 
 
 

 
 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Biblioteksfaglig Afdeling - Lydavisen 
 

PRESSEMEDDELELSE
Københavns Biblioteker lancerer 
podcasten Kulturlyt, som tilbyder 
indlæste artikler om kultur fra de 
store dagblade.

Tænk hvis man kunne lytte til 
avisartikler om kultur i Køben-
havn, når man cykler på arbejde. 
Det kan man nu med den nye pod-
cast »Kulturlyt«, som Københavns 
Biblioteker fremover udgiver hver 
mandag.

’Kulturlyt’ indeholder artikler 
om kultur i København fra Politi-
ken, Berlingske, Jyllands-Posten 
og Information. I podcasten vil der 
blandt andet være interviews med 
skuespillere, anmeldelser af kon-
certer og omtaler af kunstudstillin-
ger. Alt sammen kultur, der sker i 
København.

Podcasten bliver redigeret og 
indlæst af Københavns Lydavis, 
der også udgiver andre podcasts 

blandt andet en daglig lydavis. Du 
kan lytte gratis på www.bibliotek.
kk.dk/podcast.

Flere oplysninger:
Kulturformidler Morten Maegaard 
Astrup Mail: BP4E@kff.kk.dk
Tlf. 3366 6760

Ny kulturpodcast fra Københavns biblioteker
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Nordjylland
Den 16. september havde vi et ar-
rangement i Års i samarbejde med 
VUC & hf Nordjylland.

Oplæg v/ Christian Bock, som er 
ved at være kendt i ordblindekred-
se, da han på en god måde fortæl-
ler om hvordan it-udstyret kan 
bruges. Ca 130 havde tilmeldt sig, 
så det kan vist kaldes en succes. Vi 
påtænker at lave et lignende arran-
gement nordenfjords til foråret.

Vestsjælland
Kredsen holder generalforsamling
Onsdag den 5. feb. 2014. kl. 19.
Sted: Lærerværelset, CSU-Slagelse
Sverigesvej 15, 4200 Slagelse.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne

Peter Bislev, Kredsformand ■

Midtsjælland
Midtsjællandskredsen afholder 
generalforsamling den 4. feb. 2014 
kl. 19.00 i Roskilde frivilligcenter. 
Efter generalforsamlingen vil de 
nyeste tekniske hjælpemidler Iphone 
og Ipad blive gennemgået.

Bornholm
Ordblindeforeningen på Bornholm 
har haft 25 års jubilæum den 22. 
september 2013.

Dagen blev markeret stille med 
en middag til bestyrelsen. Der var 

Nyt fra kredsene

Information

Information om de aktuelle 
nyheder og aktiviteter i 
kredsene kan altid ses på 
hjemmesiden: 

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse

desværre ikke den store lyst til at 
gøre mere ud af det. På bestyrel-
sesmødet den 3. september blev 
det bestemt at holde den årlige 
generalforsamling den 10. marts 
2014. 

De fleste fra bestyrelsen tog til 
Nislevgård den 5. oktober for at 
opleve Bubber. Det var en stor op-
levelse at høre 1½ times foredrag 
om Bubbers opvækst og arbejds-
liv. En lang og dyr tur for Born-
holmerne, men som gav meget til 
eftertanke.

Tom West ■

Uddeling af legat

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

Legatet uddeles to gange om året 
i februar og august. 

Kun skriftlige ansøgninger modtages 
– telefoniske henvendelser frabedes.

Ansøgningsfrist 15. januar og 15 juli.

Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og 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
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Højtlæsning

med ViTal

Skrivestøtte

med ViseOrd

Scan og Læs

med ViTex

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)

L æ s e -  o g  s k r i v e s t ø t t eL æ s e -  o g  s k r i v e s t ø t t eL æ s e -  o g  s k r i v e s t ø t t e

Bliv selvkørende med ViTre !

ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
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