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Ghita Nørby fortæller og
medlemsmødet er afholdt
»Linjerne ruller og ordene står ikke fast«. Ghita Nørby
har som ordblind altid skullet finde sine egne veje, når
tykke manuskripter til store filmroller dumpede ind ad
brevsprækken. Hun glæder sig over, at unge ordblinde
i dag har mulighed for at »skifte togvogn« ved at tage
et år på ordblindeefterskole.
Ordblindeforeningen har afholdt medlemsmøde på
Fyn – hvor der var 3 foredragsholdere: Juliane Øhlenschlæger fortalte om de kommende nye ordblindetests
som bliver præsenteret i 2015. Thomas Møllehave kom
med en masse spændende anekdoter som sit liv som
ordblind. Kristian Svendsen fortalte på sin helt egen
og meget levende måde om Apps.
Redaktionen ■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Sekretariatet
Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup
Tlf.: 36 75 10 88
E-mail: kontor@ordblind.org
Åbent mandag, tirsdag, torsdag samt fredag
fra kl. 10.00 til 15.00. Sekretariatet holder
lukket for telefonerne om onsdagen.
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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kontor@ordblind.org, men selvfølgelig
også indlæg skrevet på maskine, indtalt
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Formanden har ordet

Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen
i Danmark
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I Danmark har vi kommunalt
selvstyre og det betyder, at det er
kommunerne, der har ansvaret for
folkeskolen. Det er folketinget der
vedtager lovene, men det er kommunerne, der forvalter dem.
Folketinget og regeringen mener, at de har skabt en ny folkeskolelov, der med flere undervisningstimer vil øge indlæringen, men
hvad sker der i kommunerne, som
skal gennemføre loven.
I 40 kommuner svinges sparekniven over skolerne, mener Danmarks lærerforening. Det betyder
forringelser af undervisningen.
Det betyder blandt andet højere
klassekvotienter, mindre støtte
til inklusion og elever med særlig
behov. Mindre tid til lærernes forberedelser.
Folketinget ønsker en folkeskole
i verdensklasse, men den reelle
virkelighed i kommunerne er, at
der spares på servicen.
I Ballerup kommune vil politikkerne spare Ordblindeinstituttet
væk. Det skal lægges ind under de
øvrige aktiviteter for kommunens
specialundervisning.
Ordblindeforeningen er sammen med en gruppe forældre gået
ind i kampen for at bevare instituttet. Ordblindeinstituttet er både en
specialskole og et meget anerkendt
kompetencecenter for undervisning af mennesker med ordblindhed.
De elever, der går på skolen
har man forsøgt at inkludere i
den almindelige folkeskole uden
held. Ordblindeinstituttet er deres
sidste mulighed for at få rettet op
på læringslysten og selvværdet og
det lykkes for instituttet. Næsten
alle ca. 98% af de børn, der går på
skolen knækker læsekoden.
Ordblindeinstituttet har også
stor betydning for fagfolk i hele
regionen og i hele landet. Der

udføres vejledende læseundersøgelser, læseobservationer, supplerende undervisning, kurser for
lærere og forældre i folkeskolen og
supervision.
Med den øget inklusion bliver
kompetencecentrene nedlagt og
speciallærere og medarbejdere
bliver spredt for alle vinde. Den
specialviden om god ordblindeundervisning, der i gennem årerne er
blevet bygget op på disse centre er
ved at forsvinder.
Kommunerne har lagt budget
for 2015, men det er nødvendigt
at vi protestere over for de lokale
politikere i de kommuner, der har
vedtaget nedskæringer ellers vil
nedskæringerne fortsætte de næste
år. Det er kommuner som Køge,
Holbæk, Slagelse og Næstved som
har planlagt at skære på servicen
til skolerne. Der er også kommuner
som Greve, Haderslev, Silkeborg
og Brøndby der har forbedret serviceniveauet. Hold derfor øje med
kommunernes budget og kræv at
eleverne får den bedste undervisning, ellers kommer de aldrig op i
verdensklassen.
Det kan ikke passe at elever
med særlige behov skal betale for
skolereformen. I Køge Kommune
har man sparret 6 millioner på
specialundervisningen og fordelt
beløbet på alle områder inden for
skolevæsnet. Det er udmærket, at
der kommer flere penge til de andre elever, men hvad med de elever
der har særlige behov? De sidder
tilbage uden specialundervisning.
De mister deres selvværd og lyst
til læring og samfundet mister
nogle gode innovative mennesker.
Lokalpolitikerne må se det som en
investering, at give disse elever et
løft. Bare 5% af eleverne kommer
i arbejde vil disse udgifter være
dækket.
■
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Læsning/dysleksi
i Brøndby Kommune
Af Erik K. Rasmussen

Ordblindeforeningen er ofte ude
efter kommuner, der ikke vil anerkende ordblindhed som en specifik
læsevanskelighed. Vi støtter også
mennesker med ordblindhed,
når skolerne ikke vil anerkende
deres problemer og give dem den
nødvendige undervisning. Men vi
støder også ofte ind i kommuner
som gør et stort arbejde.
Brøndby Kommune har udarbejdet en meget fin læseplan for

testning og undervisning af børn
med ordblindhed, derfor vil vi
gerne fremhæve denne kommune.
Vi vil anbefale andre kommuner at
skrive og udarbejde samme planer
for undervisningen af børn med
ordblindhed. Kommuner og forældre, der ønsker at afhjælpe ordblindhed kan gå ind på Brøndby
Kommunens hjemmeside og under
politiker web finde deres plan.
Det er også Ordblindeforeningens hensigt at belønne dysleksivenlige skoler. Derfor skal vi

opfordre alle
skoler og
kommuner, der
ønsker at delta- ge i konkurrencen
at indsende undervisningsplanen
for undervisning af ordblinde til
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark. Den udvalgte skole for
2015 vil modtage et lille skilt ved
en lille højtidelighed.
Det er vigtigt at kontrollere at
alle kommuner har en læseplan
for ordblindeundervisningen som
f.eks. Brøndby Kommune.
■

Medlemsmødet 2014
Af Erik K. Rasmussen

For 2. år afholdt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark et
medlemsmøde for alle medlemmer
i landet. Mødet blev afholdt på Nislevgård Ordblindeefterskole, som
ligger ved Otterup.

tekstlæsning. I 3. klasse kan man
bruge DVO's nonordsstavning. Til
næste år kommer der en ny elektronisk ordblindetest, som kan erstatte dem alle. Den kan bruges fra
0-klasse og op til voksne, da den er
adaptiv. Opgaverne bliver sværere
og sværere efterhånden som man
løser dem.
Thomas Møllehave fortalte på en
meget levende måde mange spændende anekdoter om sit liv som
ordblind.

Den første taler var tidligere
medarbejder Juliane Øhlenschlæger, som fortalte om de mange
forskellige prøver der eksisterer.
Der findes OS64, OS120, SL60,
og SL40. De første handler om
at afkode ord og SL-prøverne er

Fra Ordblindeskolen i København
kom Kristians Svendsen og fortalte
om de nyeste apps. I dag kan man
købe billige apps, der kan omsætte
tale til tekst i Word. Man kan ligge
på sofaen og diktere sin skriftlige
stil. Computeren retter selv de
værste fejl. Kristian sluttede med
at opfordre alle til at melde sig ind
i Ordblindeforeningen. For som
han sagde. »Vi må nok regne med,
at vi selv skal gøre en indsats for at
få undervisning i fremtiden«.
■
Ordblindebladet 4 · 2014
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Hvis de andre synes man er dum, må man skifte togvogn

Ordblinde Ghita Nørby:

Hvis de andre synes man er dum,
må man skifte togvogn
»Linjerne ruller og ordene står ikke fast.« Ghita Nørby har som ordblind altid
skullet finde sine egne veje, når tykke manuskripter til store filmroller dumpede
ind ad brevsprækken. Hun glæder sig over, at unge ordblinde i dag har mulighed
for at »skifte togvogn« ved at tage et år på ordblindeefterskole.
Fakta
Ordblindhed skyldes at
hjernen arbejder på andre
måder med lyde, tegn og
sammenhænge.
Den nyeste forskning viser, at ordblinde ofte udviser
styrker på andre felter end
læsende børn. Ordblinde har
ofte disse fordele:
• God rumlig sans
• Gode innovative og kreative evner
• Stærk viljestyrke
• Tænker klart i pressede
situationer
Kilde: »The Unappreciated
Benefits of Dyslexia« i Wired
Magazine, september 2011.
BBC lavede for nogle år siden
en undersøgelse blandt millionærer i England. 40% svarede, at de havde haft problemer
med bogstaverne i skolen.
Noget tyder altså på, at ordblindhed ikke skal ses som et
handicap, men blot en anden
måde at tænke på.
Flere kendte danskere kan
skrive under på dette. Deriblandt skuespiller Ghita Nørby, teleanalytiker John Strand
og X faktor-dommer Thomas
Blachman.
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Kilde: www.ordbl.dk
»Jeg gør det, at jeg standser ordene
på papiret«, fortæller hun.
»Det første jeg gør, når jeg får en
tekst, er at jeg laver mine egne krusseduller ovenover. Så er jeg ovenpå
teksten. Så kan jeg forstå den.«
Ghita Nørby smiler med sine
ord. Hendes landskendte kluklatter
ligger hele tiden lige under overfladen, selvom talen er om den ordblindhed, der altid har fulgt hende.
»Da jeg gik i skole, blev jeg
bare erklæret for dum«, siger hun.
Karakteristisk for Ghita Nørbys
fandenivoldskhed kommer straks
tilføjelsen: »Og det kunne jo ikke
blive ved med at gå.«

Højskolen gav selvtillid

Der var brug for et sporskifte, fortæller hun. I hendes tilfælde blev
det et højskoleophold i Jylland,
som bragte hende videre.
»Pludselig sagde mine forældre,
at jeg skulle på Askov Højskole.
Og dér blev jeg menneske.
Det var min frelse rent selvtillidsmæssigt. Der var der ingen, der
vidste jeg var dum – hvilket jeg jo
heller ikke var. Dér fandt jeg ud af,

at jeg godt kunne høre efter. Jeg
kunne læse en bog og jeg kunne
også sætte mine små tegn hvis der
var et eller andet jeg gerne ville huske. Det har fulgt mig gennem hele
livet. Hvis du så mine rollehæfter i
dag, så er de fyldt med de tegn.«
Ghita Nørby tilføjer, at der er
mange grader af ordblindhed, og at
hun jo faktisk KAN læse. Og altid
har kunnet finde udveje – også når
det gælder tal, som hun altid har
været bange for.
»Jeg har en meget, meget sød
bankrådgiver og en sød revisor,
som jeg er meget taknemmelig
for«, ler hun.

Et godt råd til de unge:
Skift spor
Ghita Nørby er glad for, at unge i
dag har nogle bedre pædagogiske
rammer og skolemæssige muligheder end hun selv har været udsat for.
»Jeg ved at ordblindeefterskolerne er der, og at rigtig mange er
forfærdelig glad for dem. Det er
jo steder, man kan begynde et nyt
liv. Ved at erkende hvad man har
af udfordringer, kan man jo hjælpe
sig selv og få hjælp af andre. Der
er noget godt ved at skifte spor.
Hvis man har gået siden første
klasse og haft problemer er det jo
noget med at skifte togvogn. En
efterskole kan i allerhøjeste grad
være den togvogn, der hjælper en
videre til næste station.«

Hvis de andre synes man er dum, må man skifte togvogn

Thomas Blachman, som også er
ordblind, har jo kaldt ordblindeefterskolerne for ’geniskoler’
fordi ordblinde ofte udvikler andre
kreative evner og bliver dygtige
iværksættere. Har du oplevet sådanne særlige evner hos dig selv?
Det lattermilde svar fra Ghita
Nørby kommer straks:
»Jo altså, min fantasi har i hvert
fald ikke lidt skade. Men jeg har
i det hele taget på et meget tidligt
tidspunkt i mit liv valgt at droppe
det der mindreværd. Jeg har skrevet
breve fyldt med alle mine fejl til
mine venner og ikke puttet mig.«
Ghita Nørby putter sig stadig
ikke. Hendes fantasi, indlevelsesevne og karisma bliver ved at være
en gave til dansk film og teater.
Også selvom replikkerne i hendes
store roller først er blevet streget
igennem med blyantskrusseduller fra en ordblind. Ghita Nørby er
netop nu er ved at afslutte optagelserne til en ny, stor dansk film,
»Nøgle, hus, spejl«.
■
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· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
· Få skoleglæden
tilbage!

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

Fakta
Der er 20 efterskoler for ordblinde i Danmark. Her foregår
undervisningen på små hold
og med specialuddannede lærere. De 20 skoler har tilsammen ca. 1700 elever.
Et efterskoleophold koster
typisk 35 – 60 tusinde kroner
afhængigt af forældreindkomst og kommunens tilskudsregler.
Se et danmarkskort med
ordblindeefterskolerne her:
www.ordbl.dk
Eller besøg skolerne på
Efterskolernes Aften onsdag
den 14. januar eller Efterskolernes Dag den 27. september
2015.
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Møde med politikere i Fredericia

Møde med politikere
i Fredericia
Af Karina Christensen
Jeg er mor til en dreng på 12 år,
som er ordblind, og derfor valgte
jeg i foråret at være med i Ordblindenetværket i Fredericia, et netværk startet i samarbejde mellem
Netværkslokomotivet, Fredericia
Bibliotek og Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark. Netværket
er for ordblinde og deres pårørende, og der har allerede været
holdt flere interessante og givende
møder.
Torsdag d. 23. oktober havde
netværket inviteret to politikere fra
Børne- og Uddannelsesudvalget
i Fredericia kommune – formand
Susanne Eisel og kommunalpolitiker Lasse Strüwing Hansen.
Lasse er selv ordblind, og han er
også med i netværket. Derudover
var der et par repræsentanter fra
skoleforvaltningen. Formålet med
mødet var at starte en god og konstruktiv dialog mellem politikere,
ordblinde og pårørende til ordblinde.
Ud over de inviterede gæster
deltog ca. 15 personer fra netværket og dialogen, som stod på i 1½
time, var hovedsageligt koncentreret omkring de udfordringer vores
børn og vi forældre står overfor
ifm. den daglige skolegang. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Susanne Eisel,
præsenterede sig i starten af mødet
og gjorde det klart, at hun ikke
selv havde ordblindhed inde på
livet og derfor ikke vidste meget
om emnet. (Det kan være lidt bekymrende, at formanden for netop
dette udvalg vælger at komme til et
netværksmøde for ordblinde uden
at have sat sig bare en lille smule
ind i emnet. Eller at hun ikke har
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gjort det meget før. Det fortæller
én klasse til den næste og især
måske også lidt om, hvor højt emfra én skole til en anden i komnet prioriteres.)
munen. Som en far udtrykte det:
Flere forældre fortalte om de
»Det er som om, at tavlen viskes
frustrationer de sidder med i hverren i sommerferien, og så startes
dagen, men det der næsten er mest
der forfra med mails til de entankevækkende er, at alle histokelte lærere igen i august!«
rierne er forskellige. Selvom vi
• Flere forældre var også bekymalle har børn i skoler i den samme
rede for de nye krav, der stilles
kommune, takles alle sager fortil de unges afgangseksamen,
skelligt. Nogle ting gik dog igen i
hvor man nu som minimum skal
de forskellige historier:
have 02 for at komme videre på
• Det er et kæmpe problem, at de
en ungdomsuddannelse. Det er
enkelte lærere ikke er uddanvigtigt, at studievejlederne på
nede til at undervise ordblinde
skolerne ser muligheder frem
– eller bare ved lidt om emnet.
for begrænsninger, når de skal
De formår ikke at tilrette deres
hjælpe de unge videre.
■
»normale« undervisning til de
ordblinde børn – også selvom
mange af dem faktisk gerne vil.
• Børnene får udleveret iPads, men
“Alle unge skal have
de og deres forældre får ikke den
nødvendige undervisning i brumulighed for
gen af den udleverede iPad.
at forfølge
• Ekstraundervisning uden for
deres
klasserne er ikke altid den
drømme”
bedste løsning for eleven. En
ung pige, som deltog på mødet,
fortalte om, hvordan hun havde
følt sig uden for fællesskabet,
fordi hun var blevet taget ud af
klassen til ekstraundervisning.
• Vi forældre savner, at skolelederne kan trække en »værktøjskasse« op af skuffen, når vores
Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder
børn bliver diagnosticeret som
www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
ordblinde. Tit oplever vi, at
personalet på skolerne er lige så
rådvilde som os selv og derfor
Efterskole for 14-18-årige med
ikke foretager sig noget. Det burlæse- og skrivevanskeligheder
Eftersko
de være således, at kommunen
læse- og
havde en »køreplan«, der skal www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
følges af
skolelederne
og deres med
Efterskole
for 14-18-årige
Efterskole for 14-18-årige
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med os
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læse- for
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Efterskole
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www.storeandst.dk |
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forældre.
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• Flere forældre mener, at eleverne
www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
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Alt for mange kommuner
svigter ordblinde børn
Af Dorte Lange, næstformand
Danmarks Lærerforening
og Mattias Tesfaye, folketings
kandidat (S)
Forestil dig at have et handicappet
barn, som nægtes de nødvendige
hjælpemidler og den nødvendige
støtte og hjælp i skolen. Det kunne
være en svagtseende pige, der famler sig gennem skoledagen, fordi
hun ikke har briller. Eller en døv
dreng, der ikke kan høre hvad læreren siger, fordi han ikke har noget
høreapparat. Og forestil dig så, at
du henvender dig til skoleledelsen
og kommunen, men at du afvises af
en forvaltning, der ikke vil anerkende, at børn kan være svagtseende
eller døve – eller at kommunen blot
opfordrer dig til at hjælpe dit barn
med at se eller høre bedre.
Absurd? Ja. Men ikke rent tankespind. Desværre.
Der er masser af eksempler på
forældre til ordblinde børn, der har
haft sådanne oplevelser. Og også
på lærere og læsevejledere, der
fortæller, hvordan disse ordblinde
elever ikke får anerkendt deres
handicap og derfor hægtes totalt
af undervisningen allerede i 2. –
3. klasse. Ansatte, der af frygt for
personalemæssige konsekvenser,
henvender sig til os med krav om
anonymitet.
Ordblinde børn er et markant
eksempel på en generel problemstilling for børn med særlige behov i skolen, som af økonomiske
hensyn ikke får den undervisning
og den støtte i skolen, som de har
krav på. De fleste danske kommuner gør et godt stykke arbejde for
de ordblinde elever. De testes tidligt, og får både den særlige støtte,

IT-hjælpemidler og software, der
gør eleverne i stand til at læse på
niveau med deres klassekammerater. Men alt for mange kommuner lever ikke op til deres ansvar.
Nogle vil slet ikke anerkende,
at børn kan være ordblinde. Når
deres egne eksperter påpeger, at et
barn har brug for hjælp, vælger de
at omgøre eksperternes vurdering,
så kommunen slipper for ekstraudgifter.
Det nærmer sig efter vores opfattelse overgreb på ordblinde skoleelever, der går gennem barndommen med en opfattelse af, at de er
dummere end deres kammerater.
Mange bliver indelukkede, socialt
isolerede og skoletrætte, allerede
inden skolen rigtig er begyndt. De
får mindre uddannelse end deres
jævnaldrende. De bliver oftere
arbejdsløse. De risikerer ophold i
retssale og fængsler. Det er altså
ikke alene en uværdig behandling
af ordblinde børn men også en meget dyr forretning for samfundet.
I denne weekend holder begge
regeringspartier landsmøder. Både
de Radikale og socialdemokraterne har signaleret, at indsatsen mod
den såkaldt »negative sociale arv«
skal stå højt på dagsordenen den
kommende tid. Det har de vores
varmeste opbakning til. Nye tal fra
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
dokumenterer, at det gennem flere
år er gået den forkerte vej – færre
børn af ufaglærte forældre får en
uddannelse.
Ordblindhed rammer mellem 2
og 6% i hver årgang i alle sociale
lag. Med den rette udredning og
den rette hjælp kan de børn fuldføre præcis de samme uddannelser
som deres kammerater, og derved

Matias Tesfaye
øge deres chancer for at klare sig
godt i livet. Uden den hjælp risikerer de at blive overrepræsenterede i
fængsler og på kontanthjælp.
I dag får mange ordblinde børn
først den fornødne støtte, når de
starter på efterskole eller på en
ungdomsuddannelse. Her oplever vi elever, der som teenagere
pludselig opdager, at de alligevel
ikke er dumme, fordi de nu får en
præcis beskrivelse af deres handicap. Det udløser både lettelse og
vrede i familierne – hvorfor alle de
år med gråd, frustration og social
isolation, hvis hjælpemidlerne hele
tiden har eksisteret, spørger folk?
Lovgivningens intentioner omkring tildeling af støtte er ellers
klar nok, og mange kommuner gør
et godt stykke arbejde. Men alt for
mange steder svigtes eleverne for
at spare ressourcer på kort sigt. I
modsætning til ungdomsuddannelserne og efterskolerne, hvor statens
særlige støtteordninger dækker udgifterne til de nødvendige hjælpemidler, skal folkeskolerne nemlig
selv afholde udgifterne fra deres
eget budget.
➤
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Resultat er, at nogle kommuner
slet ikke vil anerkende eksistensen
af ordblindhed indenfor kommunegrænsen, da det udløser krav på
hjælpemidler. Den udvikling må
få alarmklokkerne til at ringe på
Christiansborg – er de pågældende
forvaltninger overhovedet i stand til
at administrere dette område? Der
er behov for en opstramning, der
sikrer, at kommunerne rent faktisk
lever op til lovens intentioner.
Undervisningsminister Christine Antorini (S) er i gang. Hun
har støttet udviklingen af to nye
ordblinde tests, der stilles gratis til
rådighed for kommunerne i 2015.
Det er fornuftigt og tiltrængt. De
mange uddannelsesinstitutioner
og kommuner, der allerede i dag
gør et flot stykke arbejde, vil helt
sikkert opleve en landsdækkende
og internationalt anerkendt test
til samtlige aldersgrupper som en

styrkelse af deres arbejde. Men de
mest uansvarlige kommuner kan
i princippet fortsætte som hidtil,
og det kan ikke være tilfredsstillende. Ministerens initiativ bør
derfor kombineres med krav om, at
kommunerne udarbejder bindende
handleplaner, der følger op på de
nye tests.
I dag kan kun skolelederne
indstille et barn til test for ordblindhed og andre særlige behov.
Det bør ændres. Forældre bør have
krav på, at få deres barn testet. I
dag kan fagfolks professionelle
vurderinger af f.eks. graden af
ordblindhed og støttebehov skubbes til side af folk uden den faglige
ekspertise, men med blikket stift
rettet ned i budgettet. Vi ser i stigende grad, at fagprofessionelle
oplever, at de ikke kan leve op til
deres egne etiske standarder, og at
de ikke tør kritisere kommunernes

forvaltning af sagerne. Det bør ændres. Ethvert barn bør have krav på
de hjælpemidler og særlige støtte,
der vurderes at være behov for, og
der bør lyttes med større respekt
til sagkundskaben.
Også på lærerstudiet bør der
sættes fokus på problemstillingen.
Enhver lærer må kunne spotte
symptomer, så vi kan sætte ind
tidligt, hurtigt og effektivt.
International forskning dokumenterer, at ordblinde hverken er
mere eller mindre intelligente end
resten af befolkningen. Hvis de får
det samme uddannelsesniveau, den
samme beskæftigelsesfrekvens,
samme selvforsørgelsesgrad og
skattebetaling som de ikke-ordblinde, vil det være til gavn for
hele samfundet. At give de ordblinde børn en god start på livet, er
ikke kun menneskeligt fornuftigt.
Det er også godt for økonomien. ■

Ta’ på Vrigsted Efterskole - mere end ord
8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag. Bliv klar til ungdomsuddannelse - særligt
brobygningsforløb til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport (+svømning)

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-efterskole.dk
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Nordisk møde på Færøerne

Nordisk møde på Færøerne
Af Tom West

Nordisk Dysleksikonference blev
i år afholdt i Torshavn på Færøerne. Formålet med konference
er at udveksle viden og erfaringer mellem de 6 Nordiske landes
ordblindeforeninger.
På konferencen den første dag
talte danske Kirsten Kroning om
Feuersteins undervisningsmetoder. » Hvis et barn ikke kan lære
sådan som du underviser, må du
undervise det, så det kan lære«
Det er omgivelserne der skal tilpasse sig den enkelte elev. Hendes
hovedindhold var mediering, som
betyder at formidle viden. Det er
ikke lige meget hvordan man underviser ordblinde børn, man skal
tage udgangspunkt i barnet. Den
gamle Wich-test duer ikke, da det
er en intelligenttest, og den kan
ikke måler elevens faglige standpunkt. Mere orientering om emnet
kan findes på feuerstein-scandinavia. com

Tøra Vid Keldu og Inger Andersen Kise

Inger Andersen Kise, Norge, talte om dysleksivenlige skoler. Dysleksi Norge har udviklet et system,
der kan udpege skoler, der har og
gør en stor indsats for børn med
ordblindhed. Det er en ide som
Ordblindeforeningen i Danmark
meget gerne vil tage op, når der er
kræfter til det. Skolerne indstiller
sig selv og en lille komite afgøre så

hvem, der skal have årets pris. En
lille plade hænges på skolen med
foreningens navn. For at komme i
betragtning til prisen skal skolerne
sætte ind med ordblindeundervisning meget tidligt i skoleforløbet.
Håvard Tjore fra Svalbard, Norge, talte om betydningen af gode
og dårlige skoler for børn med ordblindhed og lærerpersonlighedens
betydning for undervisningen.

Håvard Tjore

Anden dag på konferencen
fortæller de 6 repræsentanter om
deres respektive tiltag i foreningerne. Repræsentanterne for de
6 nordiske dysleksiforeninger
diskuterer deres eget lands love og
regler for at finde frem til ligheder
og forskelle.
På Island har man søgt samarbejde med OL for at finde voksne ordblinde og foreningen har deltaget i
2 TV- programmer. Mange voksne
med ordblindhed var kommet frem
og modtog nu undervisning.
I Sverige er der ca. 7000 medlemmer og 60 lokale foreninger.
Der er 12 ansatte og de arbejder
med at udvikle »Skriveknuten« et
program der hjælper lærere med
undervisningen. Hvert år arrangerer foreningen en stor konference/messe/udstilling med taler.
Foreningen har også udviklet
et samarbejde med den svenske

kronprins, der også er ordblind.
Bengt-Erik mener at det kan betale
sig at være med i EDA.
I Danmark har vi fået 3 kanaler
med indtalt tekst i TV og undertekster på DR2Syn og DR3Syn
kan tale. DR Ligetil skriver tekster,
der er tilpasset svage læsere.
Ordblindeforening har arrangeret feriekoloni og medlemsmøde.
Vi har deltaget i Folkemødet og
Sundhedsdag.
I Finland er der 1.400 medlemmer, 18 afdelinger og 9 ansatte
med 4 på heltid. Foreningen uddanner elever, forældre og lærere
og de modtager hvert år ca. 8 mill.
kr. fra staten. For de penge har
de også fremstillet 5 videoer om
dysleksi.
Norge Dysleksiforening har
7000 medlemmer og de samarbejder tæt med ADHD foreningen. De
har samme kontor og de to foreninger modtager 2,5 mill. nk. om
året. Foreningen har fremstillet et
kursus for lærere, som kan købes
for 3000 kr. De har fået penge fra
en uddannelsesfond til at skrive en
bog.
Den færøske forening har 150
medlemmer og driver en skole for
38 elever. Til dette arbejde er der
ansat 12 lærere, men de underviser
også på andre skoler. For at finansiere undervisningen modtager
foreningen penge af den færøske
regering.
Om eftermiddagen var der
lagt op til debat om særlige problemstillinger fra hvert land. Fra
Danmark foreslog vi at diskutere
inklusion. Inklusion har ikke gjort
noget godt for de ordblinde, mennesker med ordblindhed modtager
ikke længere god faglig undervisning. Den problemstilling er også
aktuel i de andre nordiske lande.
Ordblindebladet 4 · 2014
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De nordiske møder er til stor
inspiration for det videre arbejde i
de respektive foreninger og lande.
Mødet sluttede med at deltagerne
vedtog en fælles resolution. Teksten er på norsk og underskrevet af
de nordiske dysleksiforeninger.

Resolusjon

Det har vært et nordisk møte for
dysleksiorganisasjoner på Færøyene i september. Der kom det fram
at mange barn med dysleksi går

i årevis uten å få den hjelpen de
trenger fordi lærerne har lite kunnskap om problemet. Dette gjelder
Finland, Sverige, Danmark, Island,
Færøyene og Norge.
Alle de nordiske dysleksiorganisasjonene henstiller til den enkelte,
nasjonale regjering om å gjøre mer
for at lærerutdanningen skal inneholde mer kunnskap om dysleksi.
Denne resolusjonen vil bli
presentert for alle de nordiske
regjeringene. 
■

Ordblindeinstituttet
tilbyder

• vejledende
læseundersøgelser
• læseobservation
• supplerende
undervisning
• kurser for lærere i
folkeskolen og forældre
• supervision med
deltagerbetaling
Nærmere oplysninger
på tlf. 44 77 61 31 eller
www.oi.dk

Fra venstre er det: Gudmundur S. Johansen, Island, Bengt-Erik Johansson, Sverige.
Erik Kildegaard Rasmussen, Danmark, Varpu Taanrna, Finland. Laila Engholm og
Katrin S. Reynisdottir, Færøerne.
Nikolai Malling, Norge, Ann Byrhult-Pålsson, Sverige, Tom West, Danmark, Birgit
og Anne Karin Kjeld, Færøerne, Inger Andersen Krise, Norge og Snævar Ivarsson,
Island.

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

www.kragelund-efterskole.dk

Bemærk:

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
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Forældreinformationsaften den 26. marts 2015.
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

Læsevejleder fik pris for sin kamp for ordblinde

Læsevejleder fik pris for
sin kamp for ordblinde
Margrethe Mørch var overrasket, da
hun onsdag som den første fik Notas nye
pris til en læsevejleder. Nota er Danmarks Nationalbibliotek for mennesker,
der har svært ved at læse. Prisen blev
overrakt af Notas direktør Michael
Wright.
Foto: Ulla Abildtrup © DR Ligetil

Af Ulla Abildtrup

Alle ungdomsuddannelser bør have en læsevejleder, siger Margrethe
Mørch, som i går fik en
pris for sin kamp for at
hjælpe ordblinde.
Margrethe Mørch stoppede for
nylig som læsevejleder ved Nyborg
Gymnasium, fordi hun skulle på
pension.
Men hun fortsætter med at arbejde for at hjælpe ordblinde og
andre, der har svært ved at læse.
Onsdag blev hun belønnet for sin
store indsats.
Margrethe Mørch fik som den
første læsevejleder en ny pris fra
Nota, Danmarks Nationalbibliotek
for mennesker med læsevanskeligheder.

De unge ordblinde føler
vrede og sorg

Margrethe Mørch har testet mange
unge for ordblindhed og er rystet
over, hvor hårdt de unge ordblinde
har det:
– De har en stor vrede og sorg
over, at de ikke er blevet forstået
gennem mange år.
Ordblindheden bliver et stort
psykisk sår – et traume for mange,
mener Margrethe Mørch.

– En dreng fortalte, at han følte,
han sad i et bur, som han ikke kunne komme ud af.
– Han forstod alt, hvad lærerne
sagde, men han kunne ikke skrive
det ned, så lærerne og andre troede
på ham.

Alle skoler skal have en
læsevejleder

Margrethe Mørch er formand for
Foreningen af læsevejledere ved de
gymnasiale og videregående uddannelser, og hun har kæmpet for,
at alle ungdomsuddannelser får en
læsevejleder.
– Det skal være et krav i loven,
at alle ungdomsuddannelser skal
have en læsevejleder. I dag er det
kun et lovkrav på erhvervsuddannelserne.

Margrethe Mørch
kæmper videre

Margrethe Mørch fortsætter sin
kamp for flere læsevejledere, selv
om hun i næste måned stopper som
formand for foreningen på grund
af alder.
Hun er blandt andet aktiv i
ROAL, som er et samråd for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
I ROAL mødes læsevejledere
med forskere, fagforeninger og
andre med forstand på ordblindhed
for sammen at blive klogere på,
hvordan man hjælper ordblinde. ■

Hvis du
vil
vide
Hvis
du
mere
vil vi de...
mere...
Hvis du
vil vide
mere...
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Ordblindeområdet i Danmark:
forskning og praksis
I denne artikel vil ordblindeområdet i Danmark blive præsenteret. Det er et
øjebliksbillede af, hvad der debatteres i forhold til uddannelse og arbejdsmarked
og en præsentation af, hvad forskning og praksis er optaget af.
Af Birgit Dilling Jandorf,
Chefkonsulent, Socialstyrelsen
Fotograf: Thomas Elken

Atiklen kommer fra Dyslexi
– aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, årgang 19, nr. 3-2014.

Udfordringer og
tendenser
Inklusion
Inklusion i uddannelsessystemet i
Danmark er til debat i denne tid.
Ordet skaber både begejstrede og
bekymrede miner blandt forskere,
ledere og praktikere. Inklusion
fordrer både praksisudvikling,

Fakta
Ordblindeområdet er en del
af kontoret for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning
i Socialstyrelsen. Læs mere
om ordblindhed : http://www.
socialstyrelsen.dk/handicap/
ordblindhed
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samarbejde og netværk på tværs af
faggrupper lokalt på den enkelte
skole og den enkelte uddannelsesinstitution. Inklusion af børn og
unge med ordblindhed medfører
et stort behov for at finde andre
måder at tilrettelægge, organisere
og gennemføre både undervisning
og uddannelse på. Det fordrer, at
man har viden om ordblindhed, viden om hvad der gør tekster svære
at læse og forstå, og hvordan de
kan blive mere tilgængelige, viden
om særlige indsatser og læse- og
skriveteknologi, der kan afhjælpe
læse- og skrivevanskeligheder.
Læse- og skriveteknologi
udråbes af mange som en mulig
løsning, fordi den gør tekstens
indhold tilgængelig. Om denne
teknologi faktisk også kan bidrage til faglig læring og udvikling er endnu ikke dokumenteret
i tilstrækkeligt omfang. Om end
mange mennesker med ordblindhed får langt større mulighed for
selvstændig deltagelse, og de bliver
mere uafhængige og får større
motivation for at søge uddannelse
og job.
I det danske undervisningsministerium har man lanceret et
ressourcecenter for inklusion og
specialundervisning. Der er tilknyttet et ekspertpanel og ansat
et stort antal læringskonsulenter,
der skal give råd og vejledning om
inklusionsprocesser til praktikere,
så flere elever med særlige behov
kan inkluderes i den almindelige
undervisning. Hvordan arbejdet

skrider frem og hvilken viden, der
bliver akkumuleret kan man læse
mere om på ressourcecenterets
hjemmeside
Læs mere: Inklusionsudvikling:
http://inklusionsudvikling.dk/

Aktuelle
forskningsprojekter
Tidlig identifikation af børn med
risiko for læsevanskeligheder
De eksisterende testredskaber
til tidlig opsporing af børn med
forøget risiko for udvikling af
læsevanskeligheder er ikke særligt
præcise. Det betyder, at en del af
de børn, der ville have haft gavn af
en forstærket forebyggende indsats
i de første skoleår, ikke bliver
identificeret i tide.
På denne baggrund igangsatte
Center for læseforskning i 2012 et
forsknings- og udviklingsprojekt,
som afsluttes i 2015. Formålet med
projektet er at udvikle og afprøve
såkaldte dynamiske test med henblik på at forbedre mulighederne
for en tidlig identifikation af børn
med forøget risiko for udvikling
af alvorlige læsevanskeligheder. I
modsætning til de traditionelle test
fokuserer dynamiske test ikke blot
på det aktuelle færdighedsniveau,
de skal også afdække læringspotentialet inden for et givet område.
Forsknings- og udviklingsprojektet gennemføres som en
langtidsundersøgelse af børn fra
begyndelsen af børnehaveklassen
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til og med 2. klasse. Det skal afdækkes, hvorvidt inddragelse af
dynamiske test af ordforråd, sproglydsopmærksomhed og afkodning
i børnehaveklassen og 1. klasse
kan bidrage til at forudsige, hvilke
børn der i slutningen af 2. klasse
vil udvise alvorlige læsevanskeligheder. Hvis nogle af de nye,
dynamiske test viser sig at kunne
bidrage væsentligt til den tidlige
identifikation af børn med forøget
risiko for senere læsevanskeligheder, vil disse test blive stillet til
rådighed for danske skoler efter
projektets afslutning.
Projektet ledes af postdoc Anna
Steenberg Gellert fra Center for
Læseforskning, Københavns Universitet og gennemføres i samarbejde med professor Carsten Elbro,
konsulent Stine Weiersøe Villadsen og Birgit Dilling Jandorf fra
Socialstyrelsen samt seks skoler
fra tre forskellige kommuner.
Projektet er igangsat på basis af en
forskningsbevilling fra Trygfonden og støttes økonomisk desuden
af Undervisningsministeriet samt
Socialstyrelsen.
Læs mere: Gellert, Anna Steenberg (2013): Kan dynamiske test
bidrage til tidlig identifikation af
børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? I:
Dansk Audiologopædi, Vol. 49, nr.
1, s. 13-16.
En tværgående ordblindetest
Det kan godt være, at der helst skal
være forskellige temperaturer forskellige steder i boligen: varmere
i stuen, koldere i soveværelset,
og koldest i køleskabet. Men det
forhindrer ikke, at man bruger den
samme temperaturskala og måske
endda det samme termometer,
snarere tværtimod. Tilsvarende
kan det godt være, at kravene til
læsefærdigheder er højere i lange
videregående uddannelser end i
folkeskolens ældste klasser. Men
på nogle punkter kan færdighederne nok vurderes på samme skala.
Den skal bare være lang nok.

Der er mange fordele ved at
have bare én skala at måle ordblindhed på overalt i uddannelsessystemet. Først og fremmest sikrer
det den enkelte ordblinde. Den
ordblinde bliver hverken mere eller
mindre ordblind af, at en kommune eller en institution bruger andre
ordblindetest end nabokommunen
eller naboinstitutionen. Det fjerner
heller ikke den ordblindes problemer, at en kommune ikke anerkender ordblindhed som en funktionsbegrænsning, der kan være
handicappende. Med bare én skala
for graden af ordblindhed kan den
ordblinde flytte sig mellem uddannelsessteder, fx gå fra folkeskolen
ind i en ungdomsuddannelse, uden
at miste sine rettigheder, sådan
som det ofte sker nu. Den ordblinde skal ikke igennem fornyede
undersøgelser og evt. en ny kamp
for at beholde sine hjælpemidler eller støttemuligheder.
Center for Læseforskning samarbejder således med forskere fra
Århus Universitet (tidligere DPU)
om at udvikle en sådan tværgående ordblindetest til brug fra 3.
klasse og helt op til lange videregående uddannelser. Arbejdet er på
initiativ af og betalt af Undervisningsministeriet som et led i den
aktuelle ministers generelle indsats
for ordblinde, og Socialstyrelsen
varetager en tovholderfunktion i
forbindelse med en faglig følgegruppe.
Testen kommer til at bestå af
opgaver i at udnytte skriftens
lydprincip, især standardforbindelserne mellem bogstaver og lyde.
Den bliver computerbaseret og vil
naturligvis bygge på velafprøvede
opgaveformer. Det afgørende er,
at ordblindetesten bliver følsom
for forskelle i færdigheder over en
meget stor spændvidde, og at den
bliver afprøvet i forholdsvis store
elevgrupper på 10 udvalgte uddannelsestrin, således at der kan
sættes vejledende grænser for handicappende ordblindhed på hvert
trin.

Den tværgående ordblindetest
skal blot kunne måle en "læsetemperatur" og altså ikke fortælle
om mulige årsager til, at en elev
er gået læsekold. Det vil fortsat
kræve en nærmere udredning med
bistand fra fagpersoner. Testen
skal være klar sidst på efteråret
2014.
Et særligt hjørne af arbejdet giver mulighed for at fortsætte Centerets forskning i forbindelserne
mellem læsevanskeligheder, læsekrav og mulige læsehandicap. Det
drejer sig om at se eventuelle sammenhænge mellem kravene til læsning i forskellige fag i en udvalgt
uddannelse og de unges oplevede
læsevanskeligheder. Spørgsmålene
er især, om et fag kan skabe klart
større vanskeligheder blandt de
unge, end et andet fag gør, og om
læsekravene i fagene dermed kan
bidrage til de unges opfattelse af at
være ordblinde.
En selvtest
Center for Læseforskning arbejder
også med udvikling af en selvtest
af læsning. Den er ikke specielt
rettet mod ordblindhed, men skal
opfange vanskeligheder med i
princippet enhver færdighed i
tekstlæsning. Testen skal helt generelt være et redskab for den enkelte
voksne til at få et klarere indtryk
af eget læseniveau, sådan at han
eller hun evt. kan søge at forbedre
sine læsefærdigheder som et led i
fx en udvikling af de faglige kvalifikationer. Testen skal kunne tages
på blot 10 minutter. Den udvikles
for Styrelsen for arbejdsmarked
og Rekruttering (tidl. Arbejdsmarkedsstyrelsen) og skal være klar i
efteråret 2014.
Det kan have konsekvenser
for både selvværd og det faglige
udbytte i skolen, hvis elever med
ordblindhed ikke bliver identificeret, så der kan sættes ind med en
målrettet indsats fra begyndelsen.
Samtidig mangler der en fælles
praksis for, hvordan identifikation
af elever med ordblindhed foregår
Ordblindebladet 4 · 2014
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– både på tværs af kommunegrænser og i uddannelserne.
Anvendelse af kompenserende
it-hjælpemidler i folkeskolen:
udbredelse og konsekvenser
I Danmark udleveres kompenserende it-hjælpemidler til elever med læsevanskeligheder på
forskellige alderstrin i et samarbejde mellem den enkelte skole og
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. It-hjælpemidlerne opfattes
af mange som en intervention, der
umiddelbart gør teksten tilgængelig for elever med læsevanskeligheder og dermed stiller disse
elever lige med deres normaltlæsende kammerater, når det gælder
læseoplevelser og videnstilegnelse.
Der har været meget opmærksomhed på den store stigning i antallet af specialundervisningstimer
i grundskolen, og i mange kommuner betragter man it-hjælpemidler både som en løsning på elevernes læsevanskeligheder og som en
mulig besparelse på specialundervisningsbudgettet. Men afhjælpes
elevernes problemer i tilstrækkeligt omfang til, at de ikke har brug
for specialundervisning?
På landsplan mangler der viden
om, hvornår og efter hvilke kriterier it-hjælpemidler udleveres. Der
mangler også viden om, hvordan
de bevilligede it-hjælpemidler
anvendes på de enkelte skoler, og
hvilken effekt brug af it-hjælpemidler har på elevernes fortsatte
læse og sprogudvikling. Det er
baggrunden for projektet, der blev
igangsat i foråret 2013 og afsluttes
i 2016.
Projektet vil give et overblik
over, hvordan it-hjælpemidler rent
faktisk anvendes i grundskolen,
herunder kriterier for tildeling af
kompenserende it-hjælpemidler
samt udbredelsen og anvendelsen
af forskellige it-hjælpemidler til
elever med læsevanskeligheder.
Projektet vil endvidere resultere
i en række anbefalinger til, hvordan man kan bruge it-hjælpemidler
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i differentieringen af skolens
fagundervisning, så elever med
forskellige sproglige profiler støttes i deres fortsatte læsemæssige
og faglige udvikling.
Projektet er finansieret af midler fra Undervisningsministeriet.
Projektet ledes af lektor Elisabeth
Arnbak og lektor Dorthe Klint
Petersen fra forskningsenhed for
empirisk uddannelsesforskning,
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Læs mere: Resultaterne af
første fase af projektet kan læses
på Undervisningsministeriets
hjemmeside: http://uvm.dk/~/
UVM-DK/Content/News/Udd/
Folke/2014/Feb/140204-It-projektgoer-status-over-tilbud-tilordblinde-elever?allowCookies=on
It-hjælpemidlers betydning for
elevers læse-, skrive- og staveudvikling – med særligt fokus
på elever med svage sproglige
forudsætninger
Projektet vil undersøge, hvilken
effekt brug af ordforslagsprogrammet CD-ord i den første læseundervisning har på begynderlæseres
læse- og staveudvikling. Der er
praksiserfaringer i forhold til anvendelsen af programmet, men der
mangler forskning, der undersøger
effekten på elevernes sproglige og
skriftsproglige udvikling. Projektet søger at besvare følgende
forskningsspørgsmål:
• Bliver elever med normale
sproglige forudsætninger bedre
læsere og stavere af at få adgang til CD-ord i deres læse- og
skrivearbejde?
• Bidrager CD-ord til at udvikle elevernes læse- og
skriveengagement?
• Hvad betyder brug af CD-ord
for læse- og staveudviklingen
blandt elever med svage sproglige
forudsætninger?
Projektet blev igangsat i foråret 2014 og afsluttes i 2018.
Det er finansieret af midler fra

Undervisningsministeriet og
ledes af lektor Elisabeth Arnbak
og lektor Dorthe Klint Petersen
fra forskningsenhed for empirisk
uddannelsesforskning, Institut for
Uddannelse og Pædagogik, Århus
Universitet.
Læs mere: http://
inklusionsudvikling.dk/
Aktiviteter-og-samarbejde/
Udviklende/it-til-elevermed-saerlige-behov/
Kompenserende-it-hjaelpemidler-ifolkeskolen?allowCookies=on
Ung og ordblind – efterskolens
betydning for unge ordblindes
liv og uddannelse
Projektet sætter fokus på unge
ordblinde, der har tilbragt en del
af deres skoletid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at
skabe større viden om, hvilken
betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre
færd i uddannelsessystemet. Dette
skal ske igennem et fokus på tre
områder:
1. D
 et skal for det første belyses,
hvilken betydning de unge
selv mener, at deres ophold på
efterskolen har haft for dem.
Hvilken betydning tilskriver
de unge selv, deres ophold på
ordblindeefterskole, ifht deres
videre forløb i uddannelsessystemet? Hvilken betydning
har ordblindheden for de unges
deltagelse i ungdomslivet –
generelt og i skolesammenhænge? Hvad fremhæver de
som særligt vigtigt ved tiden

Fakta
Ordblindeefterskoler i Danmark er en unik skoleform,
hvor 1700 unge med ordblindhed hvert år oplever et skoleår
med fokus på faglighed og får
mod på ungdomsuddannelse.
Læs om ordblindeefterskolerne: www.ordbl.dk
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på ordblindeefterskolen (både
fagligt og socialt)?
2. F
 or det andet skal det hvad
karakteriserer unge ordblindes
forestillinger om og forventninger til ungdomsuddannelse,
arbejde og voksenliv?
3. Og for det tredje skal det undersøges, hvordan de unge ordblinde oplever, overgangen fra
grundskole til ungdomsuddannelse? Hvordan opleves mødet
med ungdomsuddannelserne?
Hvad spiller en rolle i forhold til
fastholdelse og frafald fra ungdomsuddannelserne for denne
gruppe unge?
Et centralt fokus i projektet er, at
udvikle større forståelse for hvilke
udfordringer og muligheder der
tegner sig for unge ordblinde i
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. På denne måde
kan projektet bidrage med indsigter og viden, der er yderst relevante i forhold til målsætningen om at
skabe lige uddannelsesmuligheder
til alle unge. Projektet kan samtidigt medvirke til at give de deltagende efterskoler større viden om
de forhindringer og udfordringer
deres elever møder efter opholdet
på efterskolen og dermed understøtte en fortsat kvalitetssikring af
undervisningen.
Projektet ledes af Center for
Ungdomsforskning, Aarhus Universitet i samarbejde med NielsHenrik Møller Hansen, Tilde Mette Juul & Thomas Brahe. Projektet
er finansieret af Ordblindeefterskolerne i Danmark
Læs mere: Juul, Tilde Mette;
Brahe, Thomas Hansen, NielsHenrik M. (2013): Forskningsrapporten Efterskolens betydning for
unge ordblindes liv og uddannelse.
Center for Ungdomsforskning.
Juul, Tilde Mette; Brahe, Thomas; Hansen, Niels-Henrik M.
(2014): UNG OG ORDBLIND –
Efterskolens betydning for unge
ordblindes liv og uddannelse. Roskilde universitets Forlag.

Andre
udviklingsprojekter

I 2012 blev der afsat en bevilling
til en styrket indsat for ledige
ordblinde og læse- og skrivesvage. Arbejdsmarkedsstyrelsen
i Beskæftigelsesministeriet blev
bedt om at fordele 25 millioner på
initiativer, der skulle støtte unge
og voksne med læsevanskeligheder. Nogen af disse initiativer vil
blive introduceret ganske kort og
efterfulgt af links eller kontaktoplysninger, hvor man kan få mere at
vide om de enkelte projekter:
Gratis adgang til it-hjælpemidler
Dette projekt giver gratis adgang
for alle borgere til it-hjælpeværktøjer for læse- skrivesvage. Formålet er at udbrede de forskellige
it-værktøjer til en større kreds af
personer med læse- og skriveproblemer og ordblinde, således at
flere personer hjælpes til at gennemføre job og uddannelse og til
at opnå en lettere hverdag.
Der er gennemført et udbud
om adgang til download af ithjælpeværktøjer for personer, der
har læse- og skrivevanskeligheder
og der er på den baggrund indgået
kontrakt med en række leverandører. It-hjælpeværktøjerne er tilgængelige fra forskellige statslige
hjemmesider i 2014.
Der kan læses mere om de enkelte værktøjer på http://ams.dk/
da/It/Borger-og-virkersomhedsvendt-it/Digitale-hjaelpevaerktoejer.aspx
Landsdækkende kampagne
Viderenu.info
»At være ordblind er ingen forhindring – jeg har altid vidst, at jeg
ville være læge.« og »Computeren
hjælper ordene ud af mit hoved
– nu tør jeg skrive sm’er og på
facebook.«
Det var nogle af de budskaber,
som mødte danskerne i gadebilledet, i busser og i tog i efteråret
2013. Opgaven var en kampagne
målrettet alle de danskere, som

kæmper med at læse og skrive.
Formålet var at motivere dyslektikere og andre, som har svært ved
at læse og skrive, til at udforske IT
og undervisning, der kan hjælpe
dem videre i teksten. På den måde
kan dyslektikere få en uddannelse,
komme i arbejde eller de borgere,
som allerede er på arbejdsmarkedet kan beholde deres job. I dag
er det næsten umuligt at få et job,
hvor der ikke er brug for, at du kan
læse.
»Videre i teksten«-kampagnen
blev med »rigtige« mennesker som
rollemodeller. Alle dyslektikere,
som nægter at lade deres skriveog læseudfordringer blokere for
at komme videre. Det helt enkle
budskab er, at der er mange nye
muligheder for at komme videre,
hvis man benytter sig af it og undervisning. Så kan man blive læge,
man kan som 60-årig lære at læse
og som 55-årig få sit svendebrev.
Kampagnen fik stor eksponering og udbredelse, primært fordi
de mange netværk, der arbejder
med problematikken, fx jobcentrene, uddannelsesinstitutioner og
de faglige organisationer har brugt
kampagnematerialerne og videreformidlet kampagnebudskaberne
ind i deres egen kontekst.
Læs mere på www.viderenu.info
Få mere information hos projektleder Mi Storm Jensen, Wanek
& Myrner, mi@wanek-myrner.dk
LKV-projektet
LKV står for Læsning og Kommunikation i Virksomhederne,
projektet er en del af en større
indsats for ordblinde og læsesvage
i Danmark. Projektet har fokuseret
på:
• at virksomhederne i Danmark
får bedre kendskab til mulighederne for læse- og skriveundervisning og it-værktøjer til medarbejdere med utilstrækkelige
læse- og skrivefærdigheder – og
benytter sig af disse muligheder.
• at medarbejderne får bedre
kendskab til mulighederne for
Ordblindebladet 4 · 2014
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læseundervisning og it -værktøjer til personer med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder – og benytter sig af disse
muligheder.
• at virksomheder og medarbejdere får kendskab til mulighederne
for at alle medarbejdere – specielt de der har utilstrækkelige
læse- og skrivefærdigheder –
bliver inddraget mere og bedre
i virksomhedens interne kommunikation – og benytter sig af
disse muligheder.
Projektet har indeholdt en række
tilbud til virksomhederne og de
ansatte. De vigtigste er:
• Besøg af en udbyder af Ordblindeundervisning (OBU) og
Forberedende Voksenundervisning (FVU)
• Informationsmøde i virksomheden om OBU/FVU m.v.
• Udviklingsprojekt i virksomheden – effektivisering af den
skriftlige kommunikation
• Tilbud om deltagelse i et seminar, der handler om de muligheder, virksomhederne har for
at effektivisere den skriftlige
kommunikation
• Tilbud om info-møde i afdelingen for tillidsvalgte, valgte/
ansatte m.fl.
Få information hos projektleder
Poul Christensen, 3F, 21 78 64 44.
Mail: poul.christensen@3f.dk
Modernisering af hjemmeside
Socialstyrelsens hjemmeside HTO
– Hjælp til ordblindhed samler og
formidler viden om muligheder
igennem uddannelse, job og privatliv. Styrken ved hjemmesiden er, at
den har en landsdækkende og tværsektoriel forpligtelse. Den forsøger
at afdække, hvad der er kendt og
anvendt viden om ordblindhed via
tre indgange: unge og voksne mennesker med ordblindhed, pårørende,
fagfolk og virksomheder. Hjemmesiden blev lanceret i begyndelsen af
juni 2014.
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Læs mere: www.hto.nu
HTO på FACEBOOK: facebook.
com/hjaelptilordblindhed

Netværk, netværk,
netværk

At indgå i et netværk på dysleksiområdet handler om at give og få
viden og sparring. Man kan dele
begejstring og bekymring om dysleksi, udfordre, støtte og udvikle
hinanden, når problemer truer med
at tage noget af glæden i undervisningen, i uddannelsen eller på
jobbet.
Man kan professionalisere opgaver med at udvikle og inspirere,
og man kan få helt nye erfaringer
i mødet med andre, der har en helt
anden faglig baggrund end én selv.
I Danmark er der etableret
mange netværk på dysleksiområdet. Her følger en gennemgang af
nogen af dem.
Netværk for forældre
til børn med ordblindhed
Netværkene var del af projekt
»Forstå dit barns ordblindhed«,
som foregik i et samarbejde mellem Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark, Læsekonsulenternes
Landsforening og ordblindeområdet i Socialstyrelsen. Formålet
med netværkene var at »lette det
arbejde, der ligger i at skabe dialog
og samarbejde såvel med de involverede forældre til ordblinde børn
som fagpersonerne imellem« samt
at opnå viden om hvordan offentlige, private og civilsamfundsaktører kan arbejde sammen.
http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/foraeldrenetvaerk/
forsta-dit-barns-ordblindhed
Panel for studerende med
dysleksi på lange videregående
uddannelser
Et panel for unge studerende med
læsevanskeligheder på ungdomsog videregående uddannelser er
etableret for at give de unge et
forum, hvor de har mulighed for

at mødes og diskutere forskellige
problemstillinger, som de møder
på deres uddannelsessteder.
http://www.nota.nu/notaopretter-nyt-panel-for-studerendemed-laesevanskeligheder
Onlinenetværket
tekst.socialstyrelsen.dk
Tekst.socialstyrelsen.dk er et
netværk for fagpersoner, der
arbejder med teknologiske hjælpemidler, der giver støtte til
læsning og skrivning og hjælper
med at organisere dagligdagen for
bl.a. ordblinde og personer med
aspergers eller ADHD. Netværket
er et lukket forum som kræver
abonnement.
Formålet med netværket er at
etablere en fælles og national platform for alle fagpersoner i Danmark, der arbejder på læse- skriveområdet. Netværket samler og
henviser til ressourcer, erfaringer,
materialer m.m. fra Danmark og
udlandet.
Debat og erfaringsudveksling
mellem deltagerne er en central del
af netværket, hvor ny teknologi og
pædagogisk, praktisk og organisatorisk anvendelse af it-hjælpemidler er i fokus. Indholdet på tekst.
socialstyrelsen.dk genereres af
deltagerne selv samt af Socialstyrelsens medarbejder, som arbejder
med området.
På Tekstnetværket er der derfor
mulighed for dialog og erfaringsudveksling samtidig med, at man
kan læse om nyeste relevante
tendenser, materialer, vejledninger m.m. Og så tilbyder onlinenetværket også netværksmøder,
hvor deltagerne mødes og bliver
præsenteret for aktuelle temaer, og
hvor der er yderligere mulighed for
vidensdeling.
http://socialstyrelsen.dk/
handicap/hjaelpemidler/onlinenetvaerk/tekst.socialstyrelsen.dk
Netværkslokomotivet
Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige

Ordblindeområdet i Danmark: forskning og praksis

virksomheder, faglige organisationer og uddannelses institutioner i
Netværkslokomotivets geografiske
dækningsområde. Formålet med
netværket er at udveksle erfaringer
om motivation og identifikation af
medarbejdere med læse-, staveog regne problemer. Netværket
udarbejder:
• Læse-, stave- og regnekurser
for medarbejdere i netværkets
medlemsvirksomheder.
• Kurser for nøglepersoner –
ledere – uddannelsesansvarlige
– tillidsrepræsentanter m.fl. om,
hvordan man identificerer og
motiverer medarbejdere med
læse-, stave- og regneproblemer.
• Kurser i skriftlig kommunikation – om hvordan man skriver, så
f.eks. manualer, sikkerhedsforeskrifter m.v. kan læses og forstås
af målgruppen.
• Kursustilbud for tosprogede
medarbejdere – hvor dansk og
forståelse af dansk arbejdspladskultur m.v. indgår.
Netværkslokomotivet er støttet
økonomisk af Satspuljemidler,
Undervisningsministeriet. Vejle,
Kolding, Horsens, Fredericia, Hedensted, Silkeborg, Skanderborg
og Odder Kommune.
http://www.
netvaerkslokomotivet.dk
Landsdækkende OBU-netværk
Netværkets faglige fokus er ordblindeundervisning for voksne.
Netværkets formål er at skabe
et rum for faglig opdatering og
erfaringsudveksling, at pege på
centrale problemstillinger, komme
med forslag til særlige indsatser
og vedligeholde kompetencer på
området
Netværket er støttet af VUC
(Voksenuddannelsescentre) og
andre aktører med overenskomst i
forhold til undervisning af voksne
ordblinde. VUC påtager sig på
skift eventuelt sammen med sine
driftsoverenskomstparter at planlægge årets netværksmøde.

http://www.socialstyrelsen.dk/
handicap/ordblindhed/faglige-netvaerk/netvaerk-pa-voksenomradet

Følg viden om dysleksi i
Danmark

Center for Læseforskning, Københavns Universitet bidrager til
forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning. www.
laes.hum.ku.dk
CSU-Holbæk, Udvikler projekter om særligt tilrettelagt
undervisning for skolelever med
skriftsproglige vanskeligheder.
Arbejder med læseteknologi som
en vej til inklusion af disse elever.
www.csu-holbaek.dk .
Ordblindeefterskolerne i Danmark er frie skoler, hvis formål er
at afhjælpe og/eller begrænse følgerne af ordblindhed blandt unge
og voksne www.ordbl.dk
Hovedstadens Ordblindeskole
(HO) er en selvejende institution,
hvis formål er at afhjælpe og/eller
begrænse følgerne af ordblindhed blandt unge og voksne. www.
hokbh.dk
Forskningsenhed for empirisk
uddannelsesforskning, Institut for
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet http://edu.au.dk/
Nota – Nationalbibliotek for
mennesker med læsevanskeligheder – er en statsinstituton under
Kulturministeriet, der understøtter
læsning. Det gælder fritidslæsning
i alle aldre, børn og unge i skolealderen, voksne erhvervsaktive og
voksne under uddannelse jf. lov
om biblioteksvirksomhed. Nota
producerer og formidler digitalt
materiale med hjemmel i ophavsretslovens § 17 og med baggrund
i aftaler med rettighedshavere.
Den 1. august 2013 overtog Nota
Studieservice, der vejleder om og
producerer bøger i tilgængelige
formater til studerende ved SUberettigede uddannelser www.
nota.nu
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er en

interesseorganisation for ordblinde
og pårørende. Der er lokalafdelinger i hele landet: www.ordblindeforeningen.dk
Ordblindeinstituttet er en specialskole for svært ordblinde børn
og kompetencecenter for ordblindeundervisning: www.oi.dk
ROAL – Samråd om ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
ROAL blev stiftet i 2010 og er et
tværsektorielt og nationalt samråd
bestående af interessenter, som
repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og
enkeltpersoner med interesse for
ordblindhed og andre læsevanskeligheder. www.roal.dk
Rådgivnings- og støtteenheden,
Center for Undervisningsudvikling
og digitale medier Aarhus Universitet. Enheden vejleder og rådgiver
studerende med læse- og skrivevanskeligheder, psykiske, neurologiske eller fysiske lidelser samt
studerende med andet modersmål
end dansk. http://tdm.au.dk/raadgivning-og-stoette/
Socialstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler viden om ordblindhed: www.socialstyrelsen.dk
Søg på handicap-> ordblindhed.
Specialpædagogisk støtte. Støttemuligheder i alle uddannelser
efter grundskolen samt på private
grundskoler, efterskoler og højskoler. www.spsu.dk
Tilgængelighedsportalen henvender sig til både elever, forældre, lærere og fagpersoner i
øvrigt. Man kan orientere sig om
tilgængelighed i bredere forstand.
Blandt andet kan man læse om en
række specialisters vurderinger af,
hvad en lærer skal tage højde for i
undervisningen af elever med handicap, og man kan læse om love og
regler om handicap på uddannelsesområdet. http://tilgaengelighed.
emu.dk/
■
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Kongres i Malmø / Tilføjelse til artikel fra Ordblidebladet-3 på s. 21 vedr. efterskoler

Kongres i Malmø

Lars, Ann og Bengt Erik

Af Erik K. Rasmussen
Den svenske ordblindeforening
FMLS afholder hvert år en kongres om dysleksi. I år var den
henlagt til Malmø. Det er et
overflødighedshorn af tilbud. Alle
de virksomheder, der producere
it-hjælpemidler og undervisningsmidler til ordblinde, udstiller.
Hver dag, de to dage kongressen køre, er der to foredrag om
dysleksi. Foredragene holdes af

Formanden for Ordblindeforeningen
i Ghana, Formanden for Dysleksi
Sverige FMLS Bengt- Erik Johannson
og Formanden for Ordblindeforeningen
i Danmark, Erik K Rasmussen mødes
til en fælles snak om dysleksi og om de
forskellige undervisningsformer.

mennesker med ordblindhed og
af fagfolk der fortæller om undervisning. Lars Sander, Ordblinde/
dysleksiforeningen i Danmark,
fortalte om dysleksiforeningernes
udvikling i Europa.
Men det vigtigste ved sådan en
kongres er måske at alle møder alle.

Lars Sander fra Danmark holder foredrag om dysleksi i Europa.

Forældre og børn med ordblindhed
møder fagfolk og underviser.
En af de største oplevelser var
en 12-årige pige med dysleksi, der
gik op på scenen og sang nogle
smukke sange sammen med et
orkester på 4 mand. Hun havde
fundet frem til det, hun var god til
og gjorde alt, hvad hun kunne for
at blive dygtig til at synge.
■

Tilføjelse
til artikel fra Ordblidebladet-3 på s. 21 vedr.
efterskoler
Det blev nævnt i Ordblindebladet-3 på side 21 i en artikel
fra DR Ligetil – Efterskoler for
ordblinde er næsten fyldt – Der
er kun få ledige pladser tilbage
på efterskole for ordblinde
til næste skoleår. Efterskolerne kan bedre hjælpe børn
med særlige behov, siger en
skoleleder.
Vi har så efterfølgende fået
fortalt, at der åbenbart stadig er
ledige pladser på henholdsvis:
Hjembæk Efterskole, Solbakken Efterskole samt Holtehus
på Sjælland.
■
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Oplevelser, udfordringer, dannelse,
selvtillid, ligeværdighed og glæde.
Rygstød, omsorg og høje forventninger.
Boglige fag, afgangsprøver, kreative fag,
valgfag, gymnastik, film, musical,
livsoplysning og meget andet.
Lad os mødes i dialog! Vi glæder os
til at se dig på…

Gylling Efterskole
- Der er så meget du kan…

Se meget mere på www.gylling-efterskole.dk
Gylling Efterskole er Danmarks største efterskole for
helt almindelige unge med læse/skrive- og
matematikvanskeligheder. Giv os et kald på 8655 1644.

Europa på dagsordenen i Malmø

Europa på dags
ordenen i Malmø
Ved den Svenske dysleksiforening FMLS
kongres i Malmø i
oktober var Europa på
dagsordenen.
Som afslutning på
foreningens 2 dages
kongres, hvor der havde
været mange meget spændende
foredrag, blev der tid til at høre
om, hvad der foregår på europæisk
plan.
På det nordiske plan var der
fokus på ungdomsarbejdet og de
årlige møder, hvor repræsentanter-

Vi tilbyder:
- Et godt fællesskab
- Nye, spændende liniefag
- Mulighed for afgangsprøve
- Meritgivende brobygning
- Flotte faglokaler
- ...og meget, meget mere!

og ungelejer i Würzburg. På det
politiske område har EDA sammen med blindeorganisationerne
forhandlet en aftale om copyright,
som kan gøre det lettere for dyslektikere at få adgang til skrevet
materiale i elektronisk form, så det
kan læses med ørerne – uden at
overtræde udgivernes rettigheder.
Aftalen skal ratificeres i de enkelte
EU medlemslande inden den har
gyldighed.
Foredraget blev holdt af formanden for FMLS, Bengt-Erik
Johansson og af næstformand i
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark, Lars Sander.
■

De unge i Würzburg

ne for landenes foreninger udveksler gode ideer og andre erfaringer,
som kan medvirke til at udvikle
foreningernes arbejde.
På det europæiske plan var der
fokus på EDA. Målsætningen for
EDA’s arbejde er at informere om
dysleksi, at udveksle viden om
dysleksi, at etablere samarbejde til
gavn for mennesker med dysleksi
og påvirke beslutninger som har
betydning for mennesker med
dysleksi.
Kort fortalt, så har de seneste år
budt på internationale konferencer, senest i 2013 i Växjö i samarbejde med Linnéuniversitetet.
Sommer seminaret i San Marino

For normaltbegavede unge med
skrive og læsevanskeligheder.

Målsætning for EDA

Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17
eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

Åbenråvej 14, 6270 Tønder
7472 4433,
ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

• Boglig undervisning
• Mange forskellige værkstedsfag
• Udenlandsrejser
• Mulighed for afgangsprøver
Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

Informere
Udveksle viden
Påvirke
Samarbejde

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon: 9865 1155
kontor@mejlbyefterskole.dk

www.mejlbyefterskole.dk
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Lytogstav.dk

lytogstav.dk
Gratis stavetræning

-Opgaverne hentes fra nettet og kan laves på alle Windows maskiner.
-Alle opgaver er selvrettende. Når eleverne klikker på ”ret-knappen” får de med det samme at vide, om svaret er korrekt.
-Der er afkrydsningsark til alle opgaver. Disse kan printes ud, så eleverne selv kan holde styr på, hvilke opgaver de har lavet.
-Størstedelen af opgaverne omhandler sammenhæng mellem ordlyde og stavning.
Der er opgaver med forlyde, udlyde, vokaler, vokalforvekslinger og
enkelt-dobbeltkonsonanter.
Der er også opgaver i bøjning af udsagnsord, navneord og tillægsord.
-Der er to versioner af alle opgaver med ord der oplæses, en med
stave-hjælp og en uden stave-hjælp.
-Opgaverne dur sammen med CD-ord eller andre ordforslags programmer. Det kan være en hjælp for stavesvage elever, når de
skal lave opgaverne uden stave-hjælp.
-Orddiktaterne kan bruges til at træne eleverne i at blive gode til at
søge med jokertegn i CD-ord.
-Pr. 16.04.14 er der 640 opgaver og der vil løbende komme flere.
-Spørgsmål til siden kan sendes til pj@sctib.dk
-Opgaverne er lavet til brug i specialundervisningen på Sct. Ibs Skole i Horsens, men jeg
vil gerne at andre også kan have glæde af dem:)
Venlig hilsen Peter Josiasen
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Hvad er DR TV? / Ingen brugerbetaling

Hvad er DR TV?
Kilde: DR's hjemmeside: http://
www.dr.dk/Temaer/DR_
TV/2014/05/30/185846.htm
DR NU skifter navn til DR TV,
har fået nyt design og udkommer
også som apps. Det er med et slag
blevet lettere og sjovere at se DRs
tv-indhold, hvor du vil, når du vil.
DR tilbyder nu en opdateret
streaming- og on demand-univers
DR TV, der samtidig kan downloades som app til mobil, tablet og
internetforbundne smart-tv.
DR TV erstatter websiden DR
NU og giver danskerne en mere
brugervenlig og tidssvarende mulighed for at se DRs tv-indhold, når
det passer dem – lige hvor de vil.
DR TV indeholder mulighed for at:
• Se alle DRs tv-kanaler live.
• Se tidligere programmer i 7-90
dage efter udsendelse på en af
DRs tv-kanaler.
• Se forpremierer på udvalgte
programmer.
• Se særligt udvalgte, ældre programmer fra DRs arkiv
• Gå på opdagelse i de særlige
universer for DR Ultra og DR
Ramasjang.
• Hente inspiration fra DRs egne
anbefalinger eller listen over
»Mest sete« programmer.

• Søge blandt alle programmer i
DR TV.
• Sortere indhold alfabetisk eller
på de enkelte tv-kanaler.
• Hoppe mellem indslag i for eksempel DRs nyhedsprogrammer.
• Tilvælge undertekster på flere
dansk-sprogede programmer.
• Dele programmer via Facebook,
Twitter eller mail.
• Få programoversigt for flere
end 120 danske og udenlandske
tv-kanaler.
• I programoversigten kan du både
læse om DRs programmer og
hoppe direkte til programmet.

Sådan får du DR TV

På computer klikker du blot ind
på: www.dr.dk/tv
Du kan også hente DR TV-app til
tablets og mobiltelefoner via en
internetbrowser i den enhed, som
du gerne vil installere app'en i.

Så længe kan du se
programmerne i DR TV

Hvor længe du kan se et program
on demand på DR TV, efter det
har været sendt live på en af DRs
tv-kanaler, varierer fra en uge
op til tre måneder. Det afhænger
af de vilkår for visninger, som
producenterne af tv-programmerne
pålægger DR.

Indkøbte programmer er typisk
tilgængelige på DR TV i otte dage
efter de har været sendt. DRs egne
programproduktioner er tilgængelige i 30 dage og DRs egne serier
kan ses i 30 dage efter sidste afsnit
er sendt.
På DR TV kan der være programmer med andre udløbstider
end de nævnte. Under »Program
info« på DR TV kan man se i hvor
lang tid et program vises.
Det er ikke alt, hvad DR sender
på tv, som kan genses på DR TV.
Det skyldes, at DR ikke har rettigheder til at vise alle de programmer on demand, som sendes på
tv-kanalerne. Der er også enkelte
film, som ikke kan ses live via DR
TV, da rettighederne forhindrer
det.

Flere programmer

DR forsøger at få rettighedsaftaler i stand, der gør at flest mulige
af de programmer, der sendes live,
efterfølgende vil kunne ses on demand, og at alle film vil kunne ses
live på DR TV på et tidspunkt.
DR arbejder løbende med at
forbedre og videreudvikle DR TV.
Hvis du har ris, ros eller ønsker til
DR TV, så skriv til nettv@dr.dk .
Vi læser alle mails.
God fornøjelse med DR TV ■

Ingen brugerbetaling
Citat Erik K. Rasmussen
Under denne overskrift skriver undervisningsminister, Christine Antorini, i
et læserbrev i Politiken den 12. oktober 2014, at kommunerne ikke må lade
forældrene betale for det digitale udstyr, der skal bruges i undervisningen.
»Ingen elever er forpligtede til selv at medbringe it-udstyr til brug i undervisningen, og alle kommuner og skoler i landet skal stille en tablet eller
bærbar computer til rådighed for eleverne, hvis udstyret skal bruges i undervisningen. Gratis uddannelse er nemlig et grundfæstet princip i Danmark«
skriver Antorini.
■
Ordblindebladet 4 · 2014

23

Udstilling med noget på hjerte

PRESSEMEDDELELSE

Udstilling med
noget på hjerte
På Magion Kultur- og Idrætscenter i Grindsted kan man fra den 7.
november til den 31. december se
en udstilling med noget på hjerte.
Udstillingen består af fotoportrætter af syv ganske almindelige danskere, der dog har en lidt speciel
historie. De har nemlig alle haft en
problemfyldt skolegang og kæmpet
med ordblindhed hele livet.

Følelsesmæssigt tabu

Det er den autodidakte foto-coach,
Mie Gabrielle Bolesen fra Hampen, der udstiller. Hun er selv
ordblind og ønsker med udstillingen at løfte lidt af sløret for det
følelsesmæssige tabu, der er forbundet med indlæringsbesvær. For
ordblindhed handler ikke kun om
ord, der driller – om besvær med
at skrive og stave. Det har også
ofte rigtig store følelsesmæssige
konsekvenser for de mennesker,
der er ramt – konsekvenser, der er
med til at forme deres livskvalitet
og deres valg i livet.

Vores indre styrker

Det kunne måske godt lyde som
lidt af en trist historie, men kunstnerens budskab handler i høj grad
om, at alle kan finde deres indre
styrker frem og bringe dem i spil.
Man skal blot lede det rigtige sted
og på den rigtige måde. Det hjælper foto-coachen andre mennesker
med som bibeskæftigelse – og det
gælder alle mennesker, uanset om
man har indlæringsvanskeligheder eller ej. Hun har med andre
ord gjort det til sin metier at se det
smukke i andre mennesker og formidle det fotografisk.

Hjertets vej

Mie Gabrielle Bolesen taler gerne
og længe om vores indre landkort,
hvor vi hver især kan finde præcis
de ressourcer, vi behøver. Så kan
vi gå efter de ting, vi i virkeligheden drømmer om – vi kan gå
hjertets vej. Det sker dog ikke helt
uden sværdslag og en god portion
tillid og vedholdenhed, hvilket

Mie Gabrielle Bolesen da også har
mærket på egen krop og sjæl.
For yderligere information vedr.
udstillingen, kontakt:
Mie Gabrielle Bolesen
Smedegade 7
DK-7263 Hampen
Tlf. 50 40 51 34
E-mail: miegb@hotmail.com
web: www.gabrielle-art.com

Efterskole for
elever med
læse- og stavevanskeligheder
• Mange dansk timer
• Håndværk, praktiske og
kreative fag
• Læse- og skrivestøttende IT
• Oplevelser og udfordringer
• Tryghed, venskab og nye
kammerater
• Modning og udvikling
• Erhvervs- og uddannelsesafklaring
Kontakt os på tlf. 5926 0201
eller www.hjef.dk

Her ses et udpluk af Mie Gabrielle Bolesens fotos.
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Boganmeldelser

Boganmeldelser
Af Erik K.
Rasmussen
»Skal jeg fortælle dig om«
... er en serie
af bøger som
fortæller om
f.eks. ADHD,
autisme og ordblindhed osv. I hver bog optræder
en person, der er nærværende og
lettilgængelig. Personen fortæller
om sig selv og de udfordringer, det
har givet at skulle leve med f.eks.
ordblindhed.
I bøgerne er der mange billeder,
og målgruppen er børn og unge
i alderen syv år og opefter samt
forældre, venner, lærere og andre
fagfolk.
I denne bog møder vi Sara – en
pige, der er ordblind. Sara fortæller om sit liv som ordblind, som
hun ser det med sine øjne. Bogen
kan hjælpe børn og voksne til
bedre at forstå de udfordringer, der
følger, når man er ordblind.
Den lille bog kommer med
mange gode råd og eksempler på,
hvordan lærere og forældre kan
komme den ordblinde i møde med
en fælles indsats. Der er både fokus på det faglige perspektiv og på
hvordan det føles at have problemer med læsning og skrivning.
Bogen er på 41 sider. Desværre
er teksten klumpet samme på
midten af siden med meget små
bogstaver. Det kan gøre den lidt
vanskelig at læse for ordblinde.
»Skal jeg fortælle dig om ORDBLINDHED?« Er en guide til familie, venner og professionelle.
Skrevet af Alan M. Hultquist
illustreret af Kirsten Gjerding og
den udkommer på Dansk Psykologiske forlag.
Bogen er en perfekt julegave til
familier med ordblindhed.
■

Af Anne-Marie Blenstrup Sørensen
Søstrene fra Ravdos, skrevet af
C.J. Plougfelt
Vi følger de to Halvelvere, der
er de to halvsøskende Dina og
Erika.
Det er en bog der udspiller sig i
et fantasi univers.
Den udspiller sig i et fattigt
miljø. Deres mor Miri var luder og
hun var også halvelv.
De to døtre begynder at småstjæle for gangsterbossen Carlos.
Det bliver større og større opgaver
de får. Mens de to søstre stadig er
sammen om deres tyvetogter kommer kongen til byen, her redder
Dina kongens søn, da en vil skyde
ham med en armbryst.
En dag vil Dina ikke mere. Hun
vil være ridder, en drøm hun har
arbejdet på i flere år.
Måske går det i opfyldelse efter
denne gerning.
Erika fortsætter i slummiljøet og
begår også mord.
De lever hver deres verden, men
hvad sker der med familiebåndene,
når søstrene mødes igen efter at de
har levet i hver deres verden?
Det er en bog, der bærer præg af
en fantasi verden.
Desværre fås des ikke på E-17 /
NOTA på nuværende tidspunkt, da
bogen er ny.
■

Af Birthe Rasmussen
»Englevinger« er nummer to bog
i en serie om pigen Maria. Hun
bliver trukket ind i den magiske
verden. Efter en lang sommer vender Maria tilbage til Manatecus,
skolen for magiske væsner.
Er man til fantasi og mystik er
dette lige bogen – en dansk HarryPotter – blot med en pige i hovedrollen.
Christina Ramskov rammer med
stor præcision teenagerens forsøg
på at begå sig i en forvirrende og
til tider skræmmende verden. En
verden, hvor morgendagen altid
er ny og spændende, farefuld eller
måske bare vidunderlig.
Her får man et billede af en verden, hvordan den ser ud for en pige
på 17 år. Tilværelsen er fyldt med
drømme, forventninger, spænding
og venskab. Som voksen har man
ofte glemt, hvor usikker man var
som ung.
Christina Ramskov fremstiller
en magisk verden med alle tænkelige fabelvæsner og alle mulige (og
umulige) intriger.
Bogen bør absolut læses af alle.
Maria har mange drengevenner,
som drenge kan identificere sig
med og derved få en fantastisk
læseoplevelse.
Bogen er en oplagt julegave til
alle.
■
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Nyt fra Ordblindeforeningen vedr. betalingsservice

Nyt fra Ordblindeforeningen
vedr. betalingsservice
Det er nu blevet muligt at tilmelde
sig betalingsservice
Ordblindeforeningen har fået rigtig
mange forespørgsler på betalingsservice gennem tiden, og vi er derfor glade for, at vi nu kan tilbyde
det til vores medlemmer.
Du vil snart modtage en mail
fra os med dine login oplysninger,
som du bl.a. kan bruge til at tilmelde dig betalingsservice, hvis du
ønsker dette.

Hvordan
tilmelder jeg mig?

1. Du går ind på Ordblindeforeningens hjemmeside: www.
ordblindeforeningen.dk.
2. Klik på knappen [Medlem]
(længst til højre i toppen).

3. Klik på [Login] (nederst i venstre side).
4. Indtast brugernavn – det er din
mailadresse.
5. Indtast det kodeord, som du
har fået tilsendt per mail fra
Ordblindeforeningen.
6. Klik på [Log ind].
7. Klik på [Automatisk betaling] i
venstre side
8. Klik på linket [Klik her for
at tilmelde dig automatisk
betaling].
9. Indtast dine kortoplysninger og
klik på [Godkend].
10. Når kortoplysningerne
er godkendt, vises der en
bekræftelse.
11. Du er nu tilmeldt
betalingsservice.
12. Du kan altid afmelde dig igen
samme sted.

Du skal selv foretage tilmelding til
automatisk betaling og angivelse af
kreditkortoplysninger. Ordblindeforeningen kan ikke tilmelde dig.
Ordblindeforeningen har ikke
adgang til medlemmernes kodeord, så det er ikke muligt at få oplyst sit kodeord, kun at få tilsendt
et nyt. Det får du ved at klikke på
"Glemt kodeord?" under login feltet. Derefter modtager du en mail
med et nyt kodeord. Du kan så
logge på og ændre dit kodeord til
et, du kan huske. Du får adgang til
at ændre dit kodeord ved at klikke
på [Min profil], når du er logget
ind. Her kan du også ændre dine
kontaktoplysninger.
Bemærk at vi også har lagt en
lille film på vores hjemmeside,
som beskriver proceduren trin for
trin.
■

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

Undervisning på små hold.
Der er maksimalt 8
elever på vores
danskhold.

Vi tilbyder
Folkeskolens afgangsprøver
(FSA), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af
hverdagen og masser af idræt.

Værdier

Faglighed, fællesskab, tillid,
tryghed og varme.
Det skal være SJOVT
at gå på efterskole!

Målsætning

Vi gør alt for, at
det unge menneske bliver
kvalificeret til at tage en
uddannelse.

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk
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Resume fra rådgivningsmødet
Af Nina Lundberg Dohm
Ordblindeforeningen har nu afholdt det 3 rådgivningsmøde. Det
første møde var i 2010 og det næste i 2012 og så nu. Vi bestræber os
på at afholde et rådgivningsmøde
hvert andet år. Vi startede mødet
den 2. november 2014 kl. 10.00 og
rundede af kl. 17.00.
Karl-Åge Andreasen som er forældre rådgiver og tidligere skoleinspektør gennemgik love og regler
og det satte gang i en hel masse
gode spørgsmål og interessen var
stor vedr. de nye tests som bliver
introduceret i 2015. Vi var 18 deltagere og det var en rigtig god og
lærerig dag.
Følgende emner var på dagsordenen:
• De nye tests som træder i kraft
hhv. d. 1.1.15 vedr. 3. klasse samt
den 1.12.15 vedr. 0. klasse.

• Inklusion og skolelederens rolle.
Afdækning af test og undersøgelse af ordblindhed.
• Inklusionsredskaber samt
IT-Hjælpemidler.
• Kommunal læsepolitik/ordblindepolitik. Hvad er en handleplan? PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Forældrenes
rettigheder? – Klagenævnet.
• Lix og teksters sværhedsgrad
samt læsehastighed.
• Friskoler samt efterskoler.

Diverse links på nettet
Blog om ordblindhed:
http://etlivsomordblind.dk/

Grupper på Facebook:
Forældre til ordblinde børn. Åben
gruppe.
Det er K.O. at være ordblind. Åben
gruppe.

Ordblindetræning.dk
v/ Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere
Ordblindetræning.dk har tre kerneydelser:
- Vi udreder læse- og stavevanskeligheder og tester børn og unge
for ordblindhed
- Vi afholder weekendkurser (eneundervisning) for ordblinde børn
og unge, hvor barnets forældre også deltager.
- Vi afholder kurser for lærere i vores materiale: ”Fonologik”.

Ordblindes vilkår i Frederikssund
Kommune. Åben gruppe.
Ordblinde og undervisning. Lukket
gruppe.
Tanker om ordblindhed. Åben
gruppe.
Fokus på ordblindhed. Åben
gruppe.
Ordblinde er ikke anderledes. Lukket gruppe.
De unge ordblinde. Åben gruppe.
Ordblindeforeningen
Ordblindeforeningen
Ordblinde / Dysleksiforeningen
for Vestsjællands kredsen. Åben
gruppe.
Ordblindeinstituttet
Ugens App – på Ordblindeinstituttet. Lukket gruppe.
Ordblindinstituttet. Åben gruppe.■

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

·
·
·
·
·

Vi er en efterskole for normaltbegavede unge

Ordblindetræning.dk
Poppelvangen 6
6715 Esbjerg N.
Tlf. 30 63 78 04

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

Mikael Højbjerg

Thomas Mose

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
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-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere
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Afskedsreception for Stig Langvad / Rådgivning af medlemmer

Afskedsreception for Stig Langvad
I forbindelse med at Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, har valgt nye
udfordringer, blev der af holdt en
afskedsreception.
Som tak for et bidrag fra Ordblindeforeningen til en skulptur
skrev han følgende:

Kære alle i
Ordblindeforeningen

Tusind tak for deltagelsen i forbindelse med min afskedsreception.
Jeg er glad for, at Ordblindeforeningen er med i DH, fordi jeg synes, det er en problemstilling, der
kræver meget mere opmærksomhed, end den får – bl.a. fordi der
er mange, der tror, at ordblindhed
kun handler om svage læsere.
Vi ses.
Jeg har skrevet en lille tekst, som
jeg har placeret i vedhæftede billede, som også viser den skulptur,
som jeg har fået mulighed for at
anskaffe med støtte fra de gaver,
som jeg modtog i forbindelse med
min afskedsreception.
Mange hilsner
Stig Langvad

Rådgivning af medlemmer
Af Erik K. Rasmussen

Mange forældre ringer til Ordblindeforeningen for at få rådgivning og
sekretariatet yder gerne denne rådgivning for vores medlemmer. Vi vil
også gøre opmærksom på, at der findes en udmærket bog. Den 2. udgave
af bogen »Ordblindhed« er skrevet af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge
Andreasen og kan købes i alle boghandler.
Socialstyrelsen har også udarbejdet en meget fin hjemmeside, webside,
som hedder HTO. Her kan man finde svar på mange af de praktiske spørgsmål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed.
■
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 25. april 2015 klokken 12.00 i
Strib Fritids- og Aktivitetscenter,
Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst og valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Orientering om det nuværende års budget
Behandling af indkomne forslag *)
Fastsættelse af kontingent fra medlemmer
Valg til bestyrelsen
Eventuelt

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

Alle der har tilmeldt
sig inden den 5. april
har stemmeret.
Tilmeldingen sker til
sekretariatet.

OPENING.DK . 13198

brandehs.dk

Din fremtid
starter her
Dansk på rekordtid
Tid til opgradering
Frisk start

Forår 23 uger
EFTErår 19 uger
Tjek brandehs.dk
ring 97 18 45 45
ErhvErvs- og uDDannElsEsrETTET – især For orDblinDE!
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Nyt fra kredsene
Midtsjælland

Nordjylland
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling den 24. februar 2015 kl. 20 i
Maskinhallen, Skolegade 8, 9900
Frederikshavn.
Vi håber på, at I vil støtte op
omkring det og komme med nye
input til hvad vi skal lave af arrangementer i det kommende år.
Kom og mød os på Forårs Messen
den 20.-22. marts 2015 på stand nr.
95 i Aalborg kongres- og kultur
Center. Kom og få en dialog med
os om hvad der sker i foreningen
og i It- verdenen.
Den 16. april 2015 kl. 19 er der et
arrangement i Aabybro med Christian Boch som vil fortælle om sit
liv som ordblind, og om sine erfaringer med brug af It – hjælpemidler og håndholdt teknologi. Han vil
demonstrere hvordan han bruger
sine hjælpemidler i dagligdagen og
fortælle om de Apps der findes til
Smartphone og Tablet.
Tilmelding til Søren på
tlf. 23 40 36 90. ■

Østjylland
Ordblindeforeningen i Østjylland
har diskuteret, hvad den nye skolereform betyder for ordblinde elever.
Og det kan blive en god reform hvis
• den ordblinde elev findes tidligt
ved test i 0. klasse
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• eleven får adgang til it-hjælpemidler og til E17. DK , hvor fag- og
skønlitteratur kan lånes på elektronisk medie.
• og eleven bliver fuldt inkluderet i
klassen, hvor der tages hensyn til
elevens specielle udfordringer
Som led i dette, har man mulighed for at få mere oplysning om
ordblindhed hver anden onsdag i
Medborgerhuset i Silkeborg. Kent
Nielsen fortæller om hvad brug af
it-hjælpemidler, har betydet for ham
som ordblind. Kent har stor viden
og erfaring med it-hjælpemidler
for ordblinde på smartphones,
pcér, tablets, scannere og om E17.
Møderne henvender sig til både
børn og voksne.
Møderne er forløbig planlagt til
7. og 21. januar 2015
4. og 18. februar 2015
4. og 18. marts 2015
11., 15 og 29. april 2015
13. og 27. maj 2015
10. juni 2015 ■

Vestsjælland
Steen Sørensen er ny kontaktperson og har dannet et nyt netværk i
Vestsjælland.

Steen Sørensen
Tybjerg Bygade 1, 4160 Herlufmagle
Tlf. 61 42 49 21

Igen i år har lokalafdelingen, Midtsjælland, været med på Sundhedsmessen i Roskilde. Vi har en lille
bod, hvor mennesker med ordblindhed, fagfolk og lærere kan få
gode råd. Boden blev vel besøgt.
Torsdag den 19. feb. Kl. 19.00
2015 vil afdelingen afholde generalforsamling i frivilligcentret
i Roskilde. Alle er velkommen.
Efter generalforsamlingen vil der
være en gennemgang af de nye ITHjælpemidler til Ipad.

Fra venstre ses Esben Andersen,
Lene Ann Nielsen, Susanne Thorsager og Erik K. Rasmussen
Erik K. Rasmussen ■

Nordsjælland
Generalforsamling i kreds Nordsjælland 2015
Vi er glade for at kunne invitere
til generalforsamlingen:
Tidspunkt: Den 5. februar kl.
18.30
Sted: Cafeen i Frivilligcenter i
Hillerød, Fredensvej 12 C 1. sal,
3400 Hillerød
Vi begynder i år med virkningen af den nye Folkeskolelov.
Hvad sker der i Folkeskolen med
vores ordblinde børn?
Vi regner med, at det vil tage ca.
1 time, hvor vi efterfølgende holder en pause. I pausen vil der være
kaffe, the og vand.
Generalforsamlingen begynder
efter pausen, hvor vi vil fortælle
om foreningens arbejde igennem
det sidste år, og fortælle om de planer vi har for næste år.

Nyt fra sekretariatet
Vi håber, at se rigtig mange af
vore medlemmer til generalforsamlingen, som vi regner med
slutter kl. ca. 21.00.
Med venlig hilsen
Thomas Friis Rasmussen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af bestyrelsens
årsberetning v/Thomas Friis
Rasmussen
4. Fremlæggelse af revideret
regnskab til godkendelse v/ Maj
Mortensen
5. Valg af revisor Vivi Skaarup
ønsker genvalg
7. Valg til bestyrelsen
På valg er: Thomas Friis Rasmussen ønsker genvalg
Vivi Skaarup ønsker genvalg
Susanne Jørgensen ønsker
genvalg
Inge Zeisner ønsker genvalg

8. I ndkomne forslag fra
medlemmer
9. Opstillingsmøde til årsmødet /
valg af delegerede
10. Evt.
Der er ca. 15 minutters gang fra
Hillerød station til Frivilligcenteret, som ligger bag Hillerød Bibliotek. Man kan parkere i P-huset ved
Slotsarkaderne. ■

Storkøbenhavn

Ny medarbejder i Ordblinde/
Dysleksiforeningen

Sæt allerede nu et x i kalenderen onsdag den 21. januar 2015,
hvor Storkøbenhavn afholder
generalforsamling.
Der vil komme en mail ud med
yderlige oplysninger om arrangementet til alle vores medlemmer
og det vil også blive lagt på kredsens hjemmeside. ■
På gensyn
Birte Jensen / Kredsformand

Karen Hojer Bangert er Ordblinde/
Dysleksiforeningens nye koordinator.
Hun vil arbejde med rådgivning, kommunikationsopgaver, herunder sociale
medier, fundraising og koordinering af
medlemsaktiviteter. Karen er gift, har
to børn og har tidligere arbejdet med
foreningsaktiviteter, kommunikation og
fundraising.
Vi byder Karen velkommen i foreningen ☺

Information

Uddeling af legat

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

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

www.ordblindeforeningen.dk
under de enkelte kredse

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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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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