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Ordblindeprisen  
og nordisk møde
Ordblindeprisen gik i år til krimiforfatter Sara Blædel. 
Overrækkelsen fandt sted ved konferencen Ordblind-
hed og undervisning som blev afholdt i Roskilde den 
25. september 2015. 

Ordblindeforeningen har i år været vært ved det 
nordiske møde som afholdes årligt hvor repræsen-
tanter fra de nordiske ordblindeforeninger mødes og 
vidensdeler.

Redaktionen ■

Hans kongelige Højhed Kronprins  
Frederik er protektor for Ordblinde/ 

Dysleksiforeningen i Danmark 
Billede sponsoreret af  

fotograf Steen Evald ApS



Ordblindebladet 4 · 2015  3

Indhold

Bestyrelsen og lokale formænd Indhold
Bestyrelsen:

Formand 
Erik K. Rasmussen 
Baunehøj 106, Osted 
4320 Lejre 
Tlf. 30 61 40 34 
E-mail: kildegaard106@gmail.com

Næstformand 
Lars Sander 
Møllevænget 34 
8362 Hørning 
Tlf. 21 44 04 45 
E-mail: sander.lars@gmail.com

Næstformand 
Maj Mortensen 
Kollensøvej 18 
3550 Slangerup 
Tlf. 53 25 25 65 
E-mail: maj.ordblind@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem 
Lene Baasch 
Kivsmosevej 10 
5690 Tommerup 
Tlf. 26 73 16 87 
E-mail: lenerbj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Søren Nielsen
Industrivej 1
9640 Farsø
Tlf. 23 40 36 90
E-mail: sn.farsoetaxi@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Birte Jensen  
Amagerfælledvej 107, 2.tv. 
2300 København S 
Tlf. 31 34 00 28 
E-mail: ordblind.kbh@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Kirsten Weile 
Emil Bojsens gade 10 
8700 Horsens 
Tlf. 75 68 80 90 
Mobil 21 70 55 04 
E-mail: kirsten.weile@vrigsted-efterskole.dk

Bestyrelsesmedlem  
Esben Andersen 
Møllevej 20 
4040 Jyllinge 
Tlf. 46 78 94 08 
E-mail: esben@urhoej.dk 

Lokale formænd:

Bornholm – Formand  
og repræsentant for  
det nordiske samarbejde 
Tom West 
Sølunden 4, 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 00 07 
E-mail: tom.west.bornholm@mail.dk

Sydsjælland – kontaktperson 
Finn Saxe Nielsen 
Tlf. 41 16 54 84 
E-mail: fsni@vet.dtu.dk

Fyn – Formand 
Lene Baasch 
Kivsmosevej 10 
5690 Tommerup 
Tlf. 26 73 16 87 
E-mail: lenerbj@hotmail.com

Nordjylland – Formand 
Søren Nielsen 
Industrivej 1 
9640 Farsø 
Tlf. 23 40 36 90 
E-mail: sn.farsoetaxi@gmail.com

Nordsjælland – Formand 
Thomas Friis Rasmussen 
Prins Valdemars Alle 14, 1.-3 
3450 Allerød 
Tlf. 21 27 17 55 
E-mail: Ordblinde-dyleksi@youmail.dk 

Midtsjælland – Formand 
Susanne Thorsager 
Stærevænget 4, 4622 Havdrup 
Tlf. 51 32 76 12 
E-mail: susch.thorsager@gmail.com 

Storkøbenhavn – Formand 
Birte Jensen  
Amagerfælledvej 107, 2.tv. 
2300 København S 
Tlf. 31 34 00 28 
E-mail: ordblind.kbh@gmail.com

Sydjylland – Kontaktperson 
Vibeke S. Hansen 
Klovtoftvej 11, Jels 
6630 Rødding 
Tlf. 74 55 2694 
E-mail: vibekesusgaard@gmail.com

Østjylland – Formand 
Lena Utoft 
St.St.Blichersvej 84 
8210 Århus V 
Tlf.: 86 25 53 90 
E-mail: lu@ordblind.com

Vejle – Kontaktperson 
Brit Stromark 
Vorslundevej 12, 7323 Give 
Tlf. 60 49 63 81 
E-mail: bstromark@yahoo.dk 

Viborg  
Henvendelse til Sekretariatet

Vestjylland 
Henvendelse til Sekretariatet

Vestsjælland  
Henvendelse til Sekretariatet

Formanden har ordet ..........................4

Læs med ørerne og  
skriv med stemmen  ...........................5

Ordblind – ingen hindring! ................6

Lille stigning i  inkluderede elever .....7

Et bestyrelsesmedlem fortæller ..........8

Betalingsmuligheder  .........................9

Verdens bedste lektiehjælp  
bliver rigtig digital ...........................10

Ordblindeefterskolerne  
kritiserer erhvervsskolereform  ........12

Hjælpemidler og services  
som DSB tilbyder ordblinde  ...........15

Nordisk møde i Roskilde 2015 ........16

Ord 15 – en konference  ...................18

Konference om  
Undervisning og Ordblindhed  .........19

Kan mit barn være ordblind? ...........20

Rådgivning af medlemmer ...............23

Det vildeste skridt i mit liv  ..............24

Arbejdsmarkedsudvalg ....................26

Kurser i forældrerådgivning  ............27

Ungelejr 2015 ...................................28

Life Coaching og workshop .............29

Nyt fra kredsene  ..............................30

Årsmøde ...........................................31

Sidste frist for indlevering af indlæg 
til Ordblindebladet 1/2016 er:

8. januar 2016
Sidste frist for indlevering af indlæg 

til Ordblindebladet 2/2016 er:

8. april 2016
Ordblindebladet modtager gerne 
indlæg fra vores læsere og andre 
med interesse for ordblindhed.

Meget gerne på e-mail: 
kontor@ordblind.org, men selvfølgelig 
også indlæg skrevet på maskine, indtalt 

på bånd eller håndskrevet.
Husk, at der også gerne må være 
illustrationer eller billeder med.

 

 HUSK!



4  Ordblindebladet 4 · 2015

Formanden har ordet

Formanden har ordet

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

Arbejdsmarkedsudvalget består af: 
Mogens Schmidt, Christian Bock, 
Kaj Andersen, Søren Nielsen, 
Susanne Thorsager og Erik K. 
Rasmussen. Udvalget har i samar-
bejde med Netværkslokomotivet 
udarbejdet en plan for at få private 
virksomheder med i Ordblindefor-
eningen. Der er planlagt en kam-
pagne med 20 møder på forskellige 
virksomheder. Som noget nyt er 
der planlagt deltagelse i industri-
messer og Folkemøder. Udvalget 
har udarbejdet en brochure, som 
bl.a. fortæller at man kan modtage 
rådgivning hele livet, hvis man er 
medlem. Det er udvalgets opfat-
telse, at der er et stort behov for 
digitale hjælpemidler. Der kommer 
nye og bedre programmer hver 
måned.

Politisk udvalg består af: Janne 
Sabroe, Marianne Boysen, Ma-
rianne Østergaard, Birte Jensen, 
Inger Zeisner, Mogens Schmidt, 
Christian Boch, Erik K. Rasmus-
sen og en del gæstelærere. Udval-
get gennemdrøfter og planlægger 
foreningens holdning til de mange 
politiske tiltag, f. eks. inklusion, 
karaktergivning, den lange skole-
dag osv. Udvalget er også i gang 
med at undersøge kommunernes 
undervisningsplaner for ordblin-
deundervisning. Udvalgets arbejde 
er til stor nytte, når undervisnings-
ministeriet, politikerne og embeds-
mænd henvender sig til os.

Feriekoloniudvalget består af: 
Lene Baasch, Maj Mortensen, Bir-
te Jensen, Per Jensen og Erik K. 
Rasmussen. Dette udvalg skaber 
på bedste vis rammerne for en stor 
og flot feriekoloni hvert år på Fyn. 

Det sidste vigtige udvalg er 
bladudvalget. Uden dette udvalg 
kunne vi ikke kommunikere med 
medlemmerne: Birte Jensen, Per 
Jensen, Anne-Marie Sørensen, 
Tom West, Nina Lundberg Dohm 
og Erik K. Rasmussen arbejder 
hårdt for at skrive og søge rele-
vante artikler. Der kommer hele 
tiden nye hjælpeprogrammer til 
mennesker med ordblindhed og 
nyt undervisningsmateriale, som 
skal kommunikeres ud til fagfolk 
med interesse for ordblindhed og 
til medlemmerne. Det er redak-
tionens mål at udkomme med 32 
sider relevant stof 4 gange om året.

Samfundet har kun begrænset 
midler til rådighed og vi må nok se 
i øjnene, at der ikke kommer flere 
de næste mange år. Tværtimod vil 
mange kommuner spare på under-
visningsmidlerne de næste år, der-
for må vi rykke sammen og støtte 
hinanden i Ordblindeforeningen. 
Frivillige kan ikke beordres til 
bestemte opgaver, de melder sig til 
det, der giver mening for dem. Vi 
håber at der er endnu flere, der har 
tid og lyst til at hjælpe mennesker 
med ordblindhed i det nye år. Alle 
er velkomne. ■

I det sidste Ordblindeblad inden 
jul, vil jeg ønske alle en glædelig 
jul og et godt nytår. Jeg vil også 
takke alle de frivillige i Ordblin-
deforeningen for et godt og stort 
stykke arbejde for mennesker med 
ordblindhed.

Vi har mange rådgivere, som 
året rundt gør et stort og fint arbej-
de. Telefonen ringer på alle tider af 
døgnet og alligevel tager de den og 
giver et hjælpende råd og hvis der 
er behov for det, så tager de også 
med ud som bisiddere. 

I Ordblindeforeningen sætter vi 
også stor pris på de mange men-
nesker, der har overskud og lyst til 
at deltage i foreningens udvalg. Ud 
over bestyrelsen har vi 4 udvalg 
som mødes jævnligt, gerne hver 
anden måned: 

Det er arbejdsmarkedsudvalget, 
politisk udvalg, feriekoloniudval-
get og bladudvalget. 

Normalt nævner jeg ikke 
personer på denne plads, men 
i år vil jeg gøre en undtagelse. 

Ordblindeforeningen ønsker 
alle en rigtig glædelig jul samt 
et lykkebringende nytår.
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Læs med ørerne og skriv med stemmen

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)

Viden til gavn
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 72 42 37 00
E-mail:  Lisbeth Tuxen 

list@socialstyrelsen.dk 
www.socialstyrelsen.dk/ 
handicap/ordblindhed

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

Ordblinde/Dyleksi
foreningen i Danmark 
 Blekinge Boulevard 2 
 2630 Taastrup
 E-mail: kontor@ordblind.org
 www.ordblindeforeningen.dk

Af Erik K. Rasmussen

Under dette motto deltog Ord-
blindeforeningen i Vestsjællands 
messen den 7.-8. november. Ord-
blindeforeningen i Danmark vil 

gerne nå ud til alle, der har læse- 
og skrivevanskeligheder. Vi vil 
gerne fortælle på arbejdspladser, 
i sportsklubber og i skoler om de 
muligheder, der er for at få digitale 
hjælpemidler og undervisning. 

Derfor er Ordblindeforeningen 
også at finde alle steder i samfun-
det.

Ordblindeforeningen er talerør 
for de mennesker, der ikke kom-
mer til orde. Vi har samarbejde 
med fagforbundet 3F. Vi bliver 
hørt når embedsmænd og folke-
tinget skal udfærdige love. Uanset 
hvor du befinder dig i samfundet, 
skal der være mulighed for at få 
støtte til skrivning og læsning.

Vi vil også gerne tiltrække nye 
medlemmer og mange flere frivil-
lige, der har tid og lyst til at gøre 
en indsats for mennesker med ord-
blindhed. Vi var 5 frivillige, der 
deltog i salgsmessen i Slagelse: Su-
sanne Thorsager, Mogens Schmidt, 
Søren Nielsen, Christian Boch og 
Erik K. Rasmussen.  ■

Læs med ørerne og 
skriv med stemmen 

Susanne over-
rækker USB-stik 
til de glade 
vindere.

Søren, Erik og Mogens smiler over 
de mange sedler, de har fået fra folk, 
der har gættet hvad der står på deres 
bukseben.

Der blev trukket lod mellem de nye med-
lemmer om en mobiltelefon sponseret 
af Christian Boch. Vinderen blev Heidi 
Fobian, Slagelse.
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Ordblind – ingen hindring!

Sara Blædel: 

Ordblind –  
ingen hindring!
Af Agnete Vestergaard-Kristensen 
avk@roskildeavis.dk

Kilde: Roskilde avis
 
Sara Blædel kæmpede med ord-
blindhed i skolen og hadede at blive 
kaldt op til tavlen. I dag udkommer 
hendes bøger om kriminalassistent 
Louise Rick og journalistveninden 
Camilla Lind i 31 lande. Vejen til 
en karriere som forfatter startede, 
da hendes far satte foden ned og i et 
brev til klasselæreren skrev: Du vo-
ver at tage hendes lyst til at fortælle 
historier fra hende! 

Fredag 25. september fik hun 
overrakt Ordblindeprisen 2015. En 
i rækken, fristes man til at sige, for 
hun har høstet flere prestigefulde 
priser for sine spændingsromaner, 
blandt andet Det danske Krimi-
nalakademis debutantdiplom i 
2005, Martha-prisen og De Gyldne 
Laurbær i 2014. 

Ingen hæmsko
Ordblindeprisen er af helt særlig 
betydning for krimiforfatteren.

- Det er en pris, der betyder uen-
delig meget for mig. Ordblindhed 
er en del af mig og det, jeg er gjort 
af, og det er ikke nogen hemmelig-
hed, at jeg slås med endelser og ord, 
der ikke vil makke ret, selvom jeg 
skriver meget hver dag, sagde hun 
til en fyldt sal under Ordblindefor-
eningens konference på University 
College Sjælland i Trekroner.

- Det er ikke, fordi det hæm-
mer mig, men den dér usikkerhed 
sidder stadig i mig i dag. Hvis folk 
f.eks. beder mig om at skrive et 
eller andet og så står og stirrer, så 
mærker jeg det igen, siger hun.

Sara Blædel overtager prisen 
efter Niels Christian Meyer, bedre 
kendt som Bubber.

- Hun er valgt, fordi hun er en 
rigtig solstrålehistorie. Hun giver 
andre ordblinde håb, siger Erik 
Kildegaard, formand for Ordblin-
deforeningen.

- Bare fordi bogstaver har svært 
ved at finde deres plads, så bety-
der det jo ikke, at man ikke ved, 
hvad man skal sige. Det betyder 
ikke, at man ikke kan finde ud 
af at fortælle en historie. Det er 
meget mere synligt, hvis man 
mangler højre hånd, end hvis man 
er ordblind, men det skal ikke 
stoppe én i at gå efter dét, man 
gerne vil, siger hun.

Til de ordblinde, der måtte have 
lyst til at gå i Sara Blædels fod-
spor, har hun ét budskab.

- Skriv! Klø på! Selvom det vir-
ker håbløst og som en voldsom vej 
at begive sig ned ad, så skriv. Og 
hvis det er alt for umuligt, så indtal 
historien på bånd, og lad andre om 
at skrive for dig, siger hun.

Godt nyt til fans
Sara Blædel, der snart optræder i 
TV2's Stjerner på slottet, barsler 

med ny roman-serie, og denne 
gang følger vi ikke venindeparret 
fra Grønt støv, De glemte piger og 
senest Kvinden de meldte savnet.

- Jeg er i fuld gang med noget 
nyt. Det bliver en helt ny serie, 
som hvis alt går efter planen ud-
kommer allerede næste år. Det er 
stadig spænding, og der er stadig 
nogen, der dør, men mere kan jeg 
ikke sige, fortæller hun hemmelig-
hedsfuldt.  ■

Serien om Louise Risk og 
Camilla Lind  
 
1. Grønt støv, 2004  
2. Kald mig prinsesse, 2005 
3. Kun ét liv, 2007  
4. Aldrig mere fri, 2008  
5. Hævnens gudinde, 2009
6. Dødsenglen, 2010
7. De glemte piger, 2011
8. Dødesporet, 2013
9.  Kvinden de meldte savnet, 

2014

Bibliografi
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Lille stigning i  inkluderede elever

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”.

Mikael Højbjerg    Thomas Mose

Ordblindetræning.dk 
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg N 
Tlf. 30 63 78 04

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

Lille stigning 
i  inkluderede 
elever
Kilde: DH Thorkild Olesen

Den nyeste opgørelse over 
andelen af inkluderede elever 
i skoleåret 2014/2015 viser, at 
der endnu er et stykke vej for 
at nå målet for, at 96 procent af 
eleverne skal være inkluderet i 
den almindelige undervisning. 
»For mig er det vigtigst, at in-
klusion af elever med handicap 
foregår på en ordentlig måde. 
Så er de 96 procent ikke afgø-
rende. Derfor er jeg også glad 
for, at den nye minister vil lave 
et serviceeftersyn af inklusio-
nen, for det må fokusere selve 
indholdet og kvaliteten af den 
inklusionsindsats, der foregår 
rundt om i landet og ikke kun 
andelen af inkluderede elever. 
Det er jo en forudsætning for 
at kunne justere og rette op de 
steder, hvor inklusionen ikke 
fungerer«, siger DH's formand 
Thorkild Olesen.

Læs mere om opgørelsen 
over andelen af inkluderede 
elever på handicap.dk
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Et bestyrelsesmedlem fortæller

Af Erik K. Rasmussen

Lene fortæller, »at Mads ikke 
kunne følge med i skolen – da han 
kom i 3. klasse blev han flyttet 
til en specialklasse. Det gik ikke 
særlig godt. Lærerne stillede ikke 
de store krav, det var lærernes 
målsætning, at Mads fik lært at 
give rigtigt tilbage, når han skulle 
handle ind. Efter et år i special-
klassen kom Mads tilbage til den 
gamle klasse. Her gik hans bror, 
som ikke var ordblind og derfor 
ikke havde problemer med læsning 
og skrivning. Det var et stort pro-
blem men samtidig også en fordel 
for Mads, der hele tiden målte sig 
med sin bror. Senere har Mads dog 
fortalt, at hans storebror kunne 
hjælpe med hans lektier. Når Mads 
kom tilbage til den samme klasse, 
var det fordi han ikke skulle til at 
have nye kammerater for 3. gang.

Folkeskolen har altid haft svært 
ved at håndtere ordblinde elever. 
Da Mads gik i folkeskolen var der 
mange udfordringer, og det er der 
også i dag, hvor jeg fungerer som 
frivillige rådgiver. Jeg bliver ofte 
ringet op af frustrerede forældre 
med de samme problemer, som jeg 
selv mødte for 15 år siden. Skolen 
kan stadig ikke rumme elever med 
ordblindhed. Der er stadig de sam-
me problemstillinger i folkeskolen. 

Det er en skandale at Folkeskolen 
ikke er kommet længere. Der er da 
nogle skoler og lærere, der prøver 
at løse problemerne for elever med 
ordblindhed, men der er stadig al 
for mange skoler, som ikke sætter 
nok ressourcer af til undervisning 
af ordblinde. 

I 4. klasse bliver Mads testet og 
en psykolog finder ud af at Mads er 
ordblind. Det var en lettelse at få 
Mads᾿ problem defineret. Nu ved 
vi, hvad der skal gøres og vi mel-
der os ind i Ordblindeforeningen. 
Men Mads lærer ikke at læse og 
skrive, så da han er gammel nok, 
melder vi ham ind på en Efter-
skole, men det bliver ikke en suc-
ces. Mads lider af hjemve og han 
ringer i tide og utide. Det bliver 
et mareridt for mig. Mads skulle 
være taget hjem fra efterskolen på 
dette tidspunkt. For efterskolen var 
ikke det rigtige på dette tidspunkt 
for Mads. Senere kom Mads på en 
anden efterskole og her blev han i 
to år. Det blev de bedste år i hele 
hans skoletid. Han fik lært meget 
som han ikke fik lært i Folkeskolen

For at runde min personlige 
historie af om min søn Mads, skal 
jeg lige fortælle, at Mads kom på 
handelsskole og til afgangseksa-
men fik 10 i gennemsnit. Han blev 
udlært i en tøjbutik ved navn Axel 
under Kaufmann. Han har arbejdet 

i Designernes Remi og arbejder 
nu ved Filippa K og han er tilbudt 
arbejde i London. Han har deltaget 
i modeugen i Berlin med et projekt 
om Branet Polx Smich. 

I dag skriver Mads sms ér 
selvom de kan være svære at læse 
engang i mellem, så er han kom-
met over problemet med at skrive. 
Hans mange venner og familie kan 
nemt forstå dem. 

Forældrenes opgave er at give 
vores børn selvtillid og tryghed, 
så de tør overvinde deres problem 
med læsning og skrivning.

Der er naturligvis mange proble-
mer, som skal overvindes, selvom 
vi siger, at vi lever i et papirløst 
samfund. Da Mads skulle flytte 
hjemmefra skulle han også søge 
om boligstøtte, men det måtte han 
opgive. Mange papirer til det of-
fentlige må han opgive at skrive, 
derfor er han heldig, at han har en 
ressourcestærk familie.

Det giver alligevel nogle ar på 
sjælen, at der er opgaver man ikke 
kan løse. Ens selvværd får et hak 
og det kan være svært at komme 
oven på igen.

Den gang Mads blev konsta-
teret ordblind, vidste vi intet 
om ordblindhed og der var hel-
ler ikke nogen myndighed, der 
fortalte om ordblindhed. Ved en 
tilfældighed fik vi fat i en person i 

Et bestyrelsesmedlem  
fortæller
Lene Baasch er formand for Ordblindeforeningen på Fyn 
og har i mange år været medlem af hovedbestyrelsen for 
Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark. Lene er også mor 
til 4 voksne børn. De to yngste er tvillinger hvoraf den 
ene er ordblind. Det er kampen for Mads, der har fanget 
Lenes opmærksomhed for mennesker med Ordblindhed.
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Betalingsmuligheder 
Vedr. betaling af medlemskab/abonnement til Ordblindeforeningen

Der findes 3 måder at betale på:

1.  Dankort via hjemmesiden 
med mulighed for tilmelding 
til betalingsservice  
– der er desværre IKKE 
mulighed for at betale med 
MasterCard. 

2.  Betaling via banken på: 
NORDEA Reg. nr. 2273 
Kontonummer 9740 053 128 
 
HUSK at oplyse dit medlems-
nummer – nummeret står 
bagpå bladet eller man kan 
ringe til sekretariatet for at få 
det oplyst. 

3.  Elektronisk fakturering 
til dem som har et EAN 
nummer (13 cifre) eks. 
5798000XXXXXX.

Ordblindeforeningen, som kunne 
støtte os og fortælle hvordan vi 
skulle forholde os. Senere fik vi fat 
i en psykolog, som kunne uddybe 
den rapport, vi havde fået. Men 
Mads fik stadig ikke den under-
visning han skulle have. Skolen 
og kommunen ville ikke bevilge 
de nødvendige timer. Vi synes, at 
Mads havde krav på ekstra un-
dervisning og da vi hørte om en 
retssag fra Næstved, hvor nogle 
forældre havde vundet en sag mod 
kommunen, fik vi blod på tanden.

Vi fik ikke støtte til Mads det 
første år på efterskolen, men det 
andet fik vi lidt tilbagebetaling fra 
kommunen.

Jeg blev aktiv i Ordblindefor-
eningen, fordi jeg havde hørt om 
sagen fra Næstved.

Det kan betale sig at kæmpe, 
men Ordblindeforeningen havde 
ingen kreds på Fyn. Hovedbesty-
relsen sendte to mand over til et 
møde og på det møde blev alle del-
tagerne enige om at starte en lokal 
kreds. Der er stadig 3 tilbage fra 
den gamle bestyrelse. Bestyrelsen 

arrangerer møder med mange for-
skellige foredragsholdere. Jeg er 
frivillig rådgiver og bisidder. Det 
kan være lidt krævende, men det 
er også spændende at hjælpe andre 
videre, så de får den hjælp de har 
krav på. Jeg synes det er spæn-
dende at være frivillig ved vores 
feriekoloni, der møder jeg mange 

interessante mennesker. Jeg har 
også hjulpet med ungdomslejr og 
nordisk møde. Jeg sidder i hoved-
bestyrelsen, hvor vi har mange 
udfordringer. Med den nye inklusi-
onslov og de mange besparelser er 
der nok af problemer og opgaver, 
der skal løses i fremtiden for men-
nesker med ordblindhed. ■

Billedet er fra feriekolonien 2015.
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Tutee deltog i fjor i Europas største vækstkonkurrence ”Next Step Challenge” i Esbjerg, 
hvor de modtog rådgivning og støtte fra vækstprogrammet Accelerace og SE. Det har 
modnet virksomheden over kort tid til at rejse kapital fra de nye investorer, som bl.a. 
tæller Acceleraces egen investeringsfond, Accelerace Invest og CAPNOVA. 

Om Designit 
Designit er et dansk-ejet internationalt strategisk design firma med mere end 300 
strateger og designere fordelt på 10 kontorer globalt. Designit skaber 
sammenhængende produkter, services og brugeroplevelser på tværs af medier for 
en bred vifte af internationale brands og industrier. 
 
Kontaktinformation: 
• Lektier Online/Statsbiblioteket; Områdedirektør Flemming Munch, telefon: 

40 30 03 22, mail: fm@statsbiblioteket.dk 
• Tutee; CEO Ronni Baslund, telefon 20 63 74 74; mail: rb@tuteeapp.com 
• Designit, Director Troels Nørlem, telefon: 26 72 22 08, mail: 

troels.norlem@designit.com 

  

 

Statsbiblioteket har ind-
gået aftale med Tutee 
og Designit om videre-
udvikling af det succes-
fulde Lektier Online. Til 
glæde for elever og fri-
villige etableres en helt 
ny »state of the art IT 
platform«, og parterne 
har store forventninger 
til samarbejdet.

Lektier Online, der er ledet af 
Statsbiblioteket, har haft stor suc-
ces siden starten i 2010, og netop 
nu ekspanderer projektet kraftigt 
både i forhold til nye målgrupper 
og samarbejdspartnere. Som et led 
i strategien om at sikre innovation 
og udvikling, har den anvendte IT 
løsning netop været i et udbud, der 
nu er afsluttet med indgåelse af en 
kontrakt med et konsortium bestå-
ende af Tutee og Designit

- Lektier Online har allerede 
mere end 25.000 elevprofiler og 
ikke mindst ca. 500 frivillige fra 
universitetsmiljøet, der sikrer op 
mod 2.000 læringsrige elevsessio-
ner på i gennemsnit 30 minutter 
for både folkeskole- og gymnasie-
elever pr. måned. Lektier Online 
er ikke et IT projekt, men et socialt 
læringsprojekt, der inddrager IT og 
digitale muligheder intensivt. Mål-
gruppen har massive forventnin-
ger, og vi tager nu et kvantespring 
på IT platformen, når vi til august 

lancerer en komplet ny og redesig-
net service til både PC, MAC, IOS 
og Android fortæller Flemming 
Munch, der er områdedirektør på 
Statsbiblioteket, og ansvarlig for 
Lektier Online. Flemming Munch 
benytter lejligheden til at under-
strege, at konceptets succes helt 
grundlæggende skyldes de mange 
hundrede frivillige og »den gode 
sag«, hvor vi bl.a. giver den sociale 
arv og ulighed baghjul.

- Ronni Baslund, der er CEO 
for Tutee mener, at Lektier Online 
samarbejdet er et drømmescenarie. 
Tutee ś mission er ved hjælp af ny 
teknologi at give alle børn mulig-
hed for at få online lektiehjælp, og 

derfor falder projektet helt sam-
men med vores virksomheds DNA. 
Samtidigt giver projektet Tutee 
mulighed for at udvikle og bidrage 
ind til et socialt projekt, der al-
lerede har vist sin værdi, og nu ar-
bejder på det næste kvantespring. 
Det er lige her Tutee med sin in-
novative tilgang og kompetencer, 
ser gode muligheder for at udvikle 
et af fremtidens studiestøtte og 

læringskoncepter. Tutee har alle-
rede gennem nogen tid udviklet og 
eksperimenteret med digitale læ-
ringskoncepter, men via denne af-
tale får vi mulighed for at arbejde 
med vores ideer i stor målestok. Vi 
tror på, at principper og processer 
fra Lektier Online efterfølgende 
kan eksporteres til mange andre 
lande, udtaler Ronni Baslund.

- Lektier Online er en super-
sympatisk digital kobling af unge 
med behov for dedikeret lektie-
hjælp og et korps af frivillige 
undervisere – i et miljø og på en 
platform, der giver mening for alle 
parter. Egentlig en simpel formel. 
Tænk hvad det kan blive til, hvis 

vi løfter projektet 
videre til nye seg-
menter og nye og 
endnu stærkere ser-
vices. Der er virkelig 
interessante lærings-
mæssige og sociale 
potentialer, udtaler 
Troels Nørlem, Di-
rector i Designit.

Projektet passer 
ind i flere af Desig-
nits generelle fo-
kusområder, hvor vi 

blandt andet arbejder med globale 
brands om udviklingen af services, 
produkter og digitale oplevelser, 
der kan imødekomme fremtidige 
brugermønstre – dem, vi temati-
serer som Smarter Living, Future 
Citizenships og Healthier Lives 
slutter Troels Nørlem.

Den digitale platform er afgø-
rende men alligevel uinteressant 
i sig selv. Det interessante består 

PRESSEMEDDELELSE:

Verdens bedste lektie-
hjælp bliver rigtig digital
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snarere i de nye koblinger og den 
betydelige forskel, som de rette 
services kan gøre for helt almin-
delige og ualmindelige danskere. 
Derfor er der spændende udfor-
dringer i vente på brugerinddra-
gelse, koncept og design, og vi ser 
frem til at udfolde de grundlæg-
gende elementer i Lektier Online 
til også at bidrage til at løse andre 
samfundsudfordringer som ensom-
hed og læring for udsatte grupper 
slutter de tre i fællesskab.

Om Lektier Online og 
Statsbiblioteket
Statsbiblioteket er en kulturmi-
nisteriel institution og er både 
nationalbibliotek, universitetsbib-
liotek og national overbygning 
til de danske folkebiblioteker. 
Lektier Online blev søsat i 2010 
som et projekt under Undervis-
ningsministeriet, Integrationsmi-
nisteriet og Kulturministeriet med 
finansiering fra satspuljemidler, 
og med Statsbiblioteket som 
projektansvarlig.

Lektier Online har opnået stor 
anerkendelse. I 2012 modtog 
Lektier Online digitaliseringspri-
sen i kategorien Velfærd med den 
begrundelse, at projektet aktivt 
inddrager både børn og unge samt 
civilsamfundet i skabelsen af digi-
tale læringsrum. Med en stigende 
efterspørgsel har projektet vokset 
sig større, og omfatter i dag også 
en række kommunale projekter, 
der som del af skolereformen er 
målrettet alle kommunens skole-
børn og LO-GYM, som er rettet 
mod gymnasieelever.

Antallet af samarbejdspartnere 
er også udvidet med bl.a. Det Kon-
gelige Bibliotek, Odense Central-
bibliotek, Syddansk Universitet, 
Aalborg Universitet, Systime samt 
A.P. Møller Fonden, der har valgt 
at støtte en national udbredelse af 
konceptet til gymnasieelever.

Om Tutee
Tutee blev stiftet i Esbjerg af fire 
iværksættere, herunder serieiværk-
sætteren Ronnie Baslund, og er 
i dag vokset til 12 medarbejdere. 
Virksomheden arbejder sammen 
med danske kommuner, gymnasier 
og privatpersoner og oplever stor 
efterspørgsel af den nytænkende 
form for lektiehjælp og vidende-
ling i, hvad der svarer til et virtuelt 
klasseværelse.

Tutee deltog i fjor i Europas 
største vækstkonkurrence »Next 
Step Challenge« i Esbjerg, hvor de 
modtog rådgivning og støtte fra 
vækstprogrammet Accelerace og 
SE. Det har modnet virksomheden 
over kort tid til at rejse kapital fra 
de nye investorer, som bl.a. tæller 
Acceleraces egen investeringsfond, 
Accelerace Invest og CAPNOVA.

Om Designit
Designit er et dansk-ejet interna-
tionalt strategisk design firma med 
mere end 300 strateger og desig-
nere fordelt på 10 kontorer globalt. 
Designit skaber sammenhængende 
produkter, services og brugerop-
levelser på tværs af medier for en 
bred vifte af internationale brands 
og industrier. ■

•  Lektier Online/Statsbib-
lioteket; Områdedirektør 
Flemming Munch, telefon: 
40 30 03 22, mail: fm@
statsbiblioteket.dk

•  Tutee; CEO Ronni Bas-
lund, telefon 20 63 74 74; 
mail: rb@tuteeapp.com

•  Designit, Director Troels 
Nørlem, telefon: 26 72 22 
08, mail: troels.norlem@
designit.com
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Statsbiblioteket har indgået aftale med Tutee og Designit om 
videreudvikling af det succesfulde Lektier Online. Til glæde for elever og 
frivillige etableres en helt ny ”state of the art IT platform”, og parterne har 
store forventninger til samarbejdet. 
 
Lektier Online, der er ledet af Statsbiblioteket, har haft stor succes siden starten i 
2010, og netop nu ekspanderer projektet kraftigt både i forhold til nye målgrupper 
og samarbejdspartnere. Som et led i strategien om at sikre innovation og udvikling, 
har den anvendte IT løsning netop været i et udbud, der nu er afsluttet med 
indgåelse af en kontrakt med et konsortium bestående af Tutee og Designit 
 
- Lektier Online har allerede mere end 25.000 elevprofiler og ikke mindst ca. 500 
frivillige fra universitetsmiljøet, der sikrer op mod 2.000 læringsrige elevsessioner 
på i gennemsnit 30 minutter for både folkeskole- og gymnasieelever pr. måned. 
Lektier Online er ikke et IT projekt, men et socialt læringsprojekt, der inddrager IT 
og digitale muligheder intensivt. Målgruppen har massive forventninger, og vi 
tager nu et kvantespring på IT platformen, når vi til august lancerer en komplet ny 
og redesignet service til både PC, MAC, IOS og Android fortæller Flemming Munch, 
der er områdedirektør på Statsbiblioteket, og ansvarlig for Lektier Online. 
Flemming Munch benytter lejligheden til at understrege, at konceptets succes helt 
grundlæggende skyldes de mange hundrede frivillige og ”den gode sag”, hvor vi 
bl.a. giver den sociale arv og ulighed baghjul. 
 
- Ronni Baslund, der er CEO for Tutee mener, at Lektier Online samarbejdet er et 
drømmescenarie. Tutee´s mission er ved hjælp af ny teknologi at give alle børn 
mulighed for at få online lektiehjælp, og derfor falder projektet helt sammen med 
vores virksomheds DNA. Samtidigt giver projektet Tutee mulighed for at udvikle og 
bidrage ind til et socialt projekt, der allerede har vist sin værdi, og nu arbejder på 
det næste kvantespring. Det er lige her Tutee med sin innovative tilgang og 
kompetencer, ser gode muligheder for at udvikle et af fremtidens studiestøtte og 
læringskoncepter. Tutee har allerede gennem nogen tid udviklet og 
eksperimenteret med digitale læringskoncepter, men via denne aftale får vi 
mulighed for at arbejde med vores ideer i stor målestok. Vi tror på, at principper 
og processer fra Lektier Online efterfølgende kan eksporteres til mange andre 
lande, udtaler Ronni Baslund. 
 
- Lektier Online er en super-sympatisk digital kobling af unge med behov for 
dedikeret lektiehjælp og et korps af frivillige undervisere – i et miljø og på en 
platform, der giver mening for alle parter. Egentlig en simpel formel. Tænk hvad 

Vi er en efterskole for normaltbega-
vede unge med læse- eller stavevan-
skeligheder. 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

Ærtebjergvej 71, Tjæreby
4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152 

forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk

 

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

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

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 
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-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  

 

 

 

 

Efterskole for 
elever med 
læse- og stave-
vanskeligheder
•  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 uddannelses-

afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk
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Kilde: Ordblindeefterskolerne i
Danmark – www.ordbl.dk

»Beder man en svagtseende om 
at lægge sine egne briller og låne 
nogle andre, når vedkommende 
skal til en vigtig prøve, hvor 
synet betyder alt?« Det var – i 
overført forstand – blot én af de 
udfordringer ordblinde elever stod 
overfor, da de som følge af nye 
karakterkrav på 2 i dansk og 
matematik skulle til optagel-
sesprøver på landets erhvervs-
skoler. Ifølge Lone Primdahl 
fra bestyrelsen for ordblinde-
efterskolerne i Danmark havde 
man i første omgang ikke givet 
tilladelse til, at ordblinde elever 
måtte medbringe egen it-rygsæk. 
Et værktøj som består af meget 
personlige redskaber til at lette 
læsning og skrivning.

Tre uger skal rette  
op på 9 års skolegang
Heller ikke de såkaldte sommer-
skoler, som blev sat i søen for at 
stramme op på de unges dansk- og 
matematikkundskaber, får en god 
karakter af Lone Primdahl. 

»Her beder man dem, der virke-
lig hader boglige fag om at bruge 
deres ferie på tre ugers ekstra 

bogligt ter-
peri. Vi taler 
om 15-årige, 
der har gået 
9 eller 10 år 
i skole, som 
først dum-
per én gang 

ved folkeskolens prøve. Derefter 
dumper de én gang mere 14 dage 
senere – i en prøve, der til forveks-
ling ligner den første. Og så tror 
man åbenbart, at mange spildte år 
i skole kan reddes hjem på tre uger 
i ekstra-skole, på bekostning af 
en velfortjent ferie med resten af 
familien. Det hænger slet, slet ikke 
sammen,« siger Lone Primdahl.

God dialog
Heldigvis er der en god dialog 
mellem Ordblindeefterskolerne 
og centraladministrationen om de 
udfordringer, der er i forbindelse 
med overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelser. En dialog 
der intensiveres, når Lone Prim-
dahl og fire andre repræsentanter 
fra Ordblindeefterskolerne i nær 
fremtid mødes med Venstres 
undervisningsordfører for at drøfte 
nogle af problemstillingerne. 

Debat om karakterkrav
Den nye reform kræver, at de unge 
får mindst 2 i dansk og skriftlig 
matematik for at kunne blive for 
eksempel håndværker eller land-
mand med en erhvervsskoleuddan-
nelse. Både Lone Primdahl og flere 
eksperter sætter spørgsmålstegn 
ved, om så isolerede karakterkrav 
overhovedet er hensigtsmæssige. 

Peter Koudahl, docent ved Na-
tionalt Center for Erhvervspæda-
gogik, mener at man vælger den 
nemme – og forkerte – løsning, når 
man fokuserer på at øge det faglige 
niveau ved at sætte krav om dansk- 
og matematikkundskaber.

»Der er alt for stort fokus på 
dansk og matematik. Og i virkelig-
heden starter problemet allerede i 

folkeskolen, hvor de praktisk/
musiske fag stort set er udra-
deret i dag. Da jeg gik i skole 
havde jeg jo husgerning, sløjd 
og musik på skemaet. Fag, 
der i dag ofte blot tilbydes 
som frivillige ekstra-fag.«

Peter Koudahl er generelt 
skeptisk overfor idéen om ka-
rakterkrav, og mener at forløbet 
omkring optagelserne på erhvervs-
skolerne med de nye karakterkrav 
har været meget broget. 

»Der er særdeles mange ube-
kendte, og tiltag der ikke ser ud til 
at have virket efter hensigten. Jeg 
tror heller ikke man har haft til-
strækkeligt fokus på grupper med 
særlige behov. Der er for eksempel 
ikke nogen særlig imødekommen-
hed overfor ordblinde. Alle puttes i 
samme pulje.«

It ændrer forud
sætningerne for  
læsning og skrivning
Formanden for Ordblindefor-
eningen, Erik Rasmussen, hæfter 
sig ved, at man med moderne 
it-hjælpemidler kan håndtere 
læsning og skrivning på helt nye 
måder i dag. Måder, som kommer 

Ordblindeefterskolerne  
kritiserer erhvervsskolereform
»Nogle af elementerne i erhvervsskolereformen har haft uheldige 
konsekvenser for de ordblinde elever, men vi er enige i målene, så historien 
ender forhåbentlig godt,« siger Lone Primdahl fra Ordblindeefterskolerne.

Formanden for ordblindeforeningen:
»Svagtseende får jo briller så de kan se 
bogstaverne. Og hvis man ikke kan sætte 
bogstaverne sammen skal man have de 
itprogrammer, der kan hjælpe med det.«
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Ordblindeefterskolerne kritiserer erhvervsskolereform

➤

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

Ordblindeinstituttet er 
en specialskole under  
Ballerup Kommune for 
ordblinde elever.
Vi har 100 elever i fuld  
skolegang på 3.-10. 
klassetrin fordelt på 9. 
klasser.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Lundebjerg 72 
2740 Skovlunde
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk

de ordblinde i møde, – hvis der 
vel at mærke tages højde for det i 
uddannelsessystemet. 

»I Ordblindeforeningen har vi 
ikke noget imod, at man stram-
mer op på det faglige niveau på 
erhvervsskolerne, og ordblinde 
skal også lære at gå til prøver og 
eksaminer. Men man skal så sørge 
for at der er den nødvendige støtte. 
Det er alt for spredt, hvordan man 
underviser i de it-hjælpemidler, 
som gør det muligt for ordblinde at 
klare sig i danskprøver på lige fod 
med andre. Ordblindeefterskolerne 

er jo gode til det, men rigtig mange 
andre steder halter man meget bag-
efter.« siger Erik Rasmussen.

Unødvendige nederlag
Kirsten Weile, formand for ord-
blindeefterskolernes netværk, er 
opmærksom på, at de unge, der 
ikke klarer de nye karakterkrav, 
bliver tilbudt nogle alternativer. 
Men hun føler sig slet ikke over-
bevist om, at alternativerne er 
tilstrækkelige.

»Det lyder jo fint, når man si-
ger, at man sagtens kan komme i 
gang med en erhvervsuddannelse, 
selvom man ikke har klaret karak-
terkravene – ved for eksempel at 
have en aftale med en læreplads 
i forvejen. Det skulle så komme 
ordblinde i møde.« 

»Sagen er bare den«, forklarer 
Kirsten Weile, »at lærepladser ikke 
er noget alle kommer lige nemt 
til. Ofte er lærepladser, noget der 
findes i familiernes netværk – vel 
at mærke de ressourcestærke fami-
liers netværk. Og selvom mange 

ordblinde absolut tilhører den kate-
gori, gælder det jo ikke alle.«

Kirsten Weile ser ofte Ordblin-
deefterskolerne som en oase for 
de ordblinde i en uddannelses-
verden, hvor de ellers alt for ofte 
bliver mødt med urimelige vilkår 
og manglende forståelse. Men ét er 
at give ordblinde et godt skoleår, 
noget andet at sende dem videre i 
systemet:

»Det er trist at skulle sende 
eleverne herfra med et ekstra – og 
unødvendigt nederlag. Først kæm-
per de med folkeskolens prøve, 

og minsandten om ikke de, der 
ikke klarer den, så skal op igen få 
uger senere i noget, der ligner den 
samme prøve i dansk og regning. 
Så slukker vi lige lyset i deres øjne 
for anden gang.«

Derfor glæder det Kirsten Weile, 
at Venstres undervisningsordfører 
har indbudt ordblindeefterskolerne 
til at bidrage med deres syn på 
optagelsesforløbet. Og der bliver i 
det hele taget lyttet til alle parters 
erfaringer med forløbet, fortæller 
man i undervisningsministeriet.

Evaluering af forløbet
»Jeg tror alle erkender, det har 
været en meget presset proces«, 
fortæller Hanne Woller, special-
konsulent i Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling. Hun 
har allerede lagt øre til flere kri-
tikpunkter – også ting, der handler 
om forholdene for de ordblinde 
– men henviser til at evalueringen 
endnu ikke er færdig, og lover, at 
alle involverede parter vil blive 
hørt. 

Peter Koudal, docent ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik:
»En tredjedel af dem, der afslutter en erhvervsskoleuddannelse i 
dag, ville ikke have klaret de karakterkrav, man nu stiller op.  
Det fortæller jo, at eleverne får lært de basale dansk og mate
matikkundskaber i forløbet. Måske fordi de her får en motivation 
og mulighed for at sætte det i sammenhæng med mere praktiske 
erfaring.
Når for eksempel en tømrerlærling står med en konkret konstruk
tion, hvor han har gavn af at vide noget om trekanter, går det langt 
lettere med at forstå matematikken bag.«
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Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar til ungdomsuddannelse  -  særligt brobyg-
ningsforløb til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport (+svømning) 

»Det er en helt ny optagelses-
proces, som alle har skullet lære 
af. Vi er i gang med at evaluere 
forløbet, hvor vi blandt andet mø-
des med efterskolerne, uddannel-
sesvejlederne, erhvervsskolerne 
og grundskolerne. Der kigger vi 
blandt andet på hele den logistiske 
udfordring, 
der er i hele 
optagelses-
processen«, 
siger Hanne 
Woller.

Om de 
udskældte 
sommersko-
ler, kan Hanne Woller fortælle, at 
de er del af et toårigt forsøg, der 
evalueres næste sommer.

I forhold til den mere grundlæg-
gende kritik af det store fokus på 
faglige krav i dansk og matematik, 
forklarer Hanne Woller, at dette fo-
kus blandt andet skyldes politiker-
nes ønske om at styrke de basale 
forudsætninger for overhovedet at 

tage en uddannelse. For at gøre de 
nye optagelsesprøver til erhvervs-
skolerne i dansk og matematik 
relevante, har ministeriet forsøgt at 
tone dem i en praksisnær retning. 

»Nogen siger, at de ikke har 
været tonet nok, men vi har jo 
ikke kunnet tone prøverne til for 

eksempel 
smede-
dansk 
eller 
smede-
mate-
matik 
eftersom 
prøverne 

skulle give adgang til både sund-
hedsfaglige, tekniske, merkantile 
og alle de andre uddannelsesret-
ninger.«

3.600 færre elever
Indførelse af karakterkrav og det 
nye optagelsesforløb til erhvervs-
skolerne har betydet, at der i år 
er startet 3.600 færre elever på 

erhvervsskolerne end sidste år. 
Hvor mange ordblinde, der findes 
blandt de elever, der enten helt har 
valgt ikke at søge ind, eller ikke 
har bestået en eventuel prøve, 
findes der ikke tal for. 

Undervisningsministeriets eva-
luering af optagelsesforløbet vil 
være afsluttet omkring starten af 
november. Ordblindeefterskolerne 
vil fortsat være optaget af at følge 
med i debatten. ■

•  Der er 20 efterskoler for 
ordblinde i Danmark.

•  I alt går der om-
kring 1700 elever på 
ordblindeefterskole.

•  Ca. 50 af ordblindeefter-
skolernes afgangselever har 
været til en ekstra prøve i 
dansk og/eller matematik 
på en erhvervsskole.

Fakta

Lone Primdahl: Vi er alle sammen enige 
om, at vi skal have flere unge mennesker 
i gang med erhvervsuddannelser, men er 
det så virkelig de her karakterkrav, der 
skal til? Folkeskolens prøver er i den grad 
gymnasierettede – det var måske allerede 
hér man skulle sætte ind.
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HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
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Vi giver 
aldrig op...

Hjælpemidler og services som 
DSB tilbyder kunder med nedsat 
hørelse/døve eller ordblinde
Af Jesper Hinrup Kristensen, DSB 
Markedschef Særlige Kundetyper

Kære alle
Hermed en oplistning af hjælpe-
midler og services DSB tilbyder til 
at hjælpe kunder, der er ordblinde, 
har nedsat hørelse/døve eller andre 
typer kunder med behov for be-
kræftelse i forbindelse med rejsen.

•  Ring DSB’s Kundecenter op på 
70131415 og tal med en Kunde-
centermedarbejder på almindelig 
vis.

•  »Frøken Rejseplanen« anvendes 
ved at ringe 70131415 – Tast 
1–Tast 1–Tast 1, hvorefter en 
automatisk stemmestyret service 
tilbyder svar på f.eks. afgangsti-
der, priser mv. 

•  Oplæsning af DSB App’en og 
Rejseplanen.dk kan ske ved at 
downloade standardprogrammet 
enten via IOS eller Android – 
programmet tilføjes under »Ind-
stillinger« på din smartphone.

•  Rejsekort App’en »Rejs Nemt« 
er en ekstern app der kan down-
loades og kan hjælpe kunder 
med at huske check ud, oplyse 

saldo og pris mv. Der kan dog 
ikke foretages check ind eller ud 
via denne app.

•  De gule afgangsplakater på sta-
tioner kan hjælpe, når trafikken 
er normal, men sporbenyttelsen 
fremgår ikke længere alle steder, 
og derfor er plakaterne kun 
vejledende.

•  Teleslynger i DSB’s billetsalg.
•  Skrivetelefonen (hvis den er 

bevilget til kunden) der kommu-
nikerer med DSB’s Kundecen-
termedarbejder. ■
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Nordisk møde i Roskilde 2015

Af Tom West, Danmarks 
repræsentant i det nordiske 
dysleksisamarbejde.

Ordblindeforeningen har i sam-
arbejde med CFU, Center for 
undervisning, afholdt en fornem 
og lærerig konference i smukke 
lokaler på University College Sjæl-
land den 25. september. I forbin-
delse med denne konference blev 
der afholdt nordisk møde mellem 
de 6 nordiske lande i DH ś hus i 
Høje Taastrup. 

Rundvisning.
Det nordiske møde blev afholdt 
den 26. september og startede 
med en rundvisning af Tom West. 
Han fortalte meget levende om det 
meget store hus på 12.600m2 og 
som lige nu huser 23 forskellige 
organisationer. Huset er det mest 
handicapvenlige hus i verden, med 
7 forskellige toiletindretninger, 
sikkerhedsrum i tilfælde af brand, 
akustikplader, ovenlys i hele 
aulaen og mange spændende løs-
ninger der gør huset handicapven-
ligt. Ordblindeforeningen kunne 

dog måske nok ønske sig en bedre 
løsning på skiltningen, så det var 
lettere at finde vej.

Nordisk møde
Efter velkomsten gik vi straks i 
gang med landenes beretninger.

Færøerne
Anne-Karin Kjeld startede med at 
fortælle, at de nu har 115 beta-
lende medlemmer. De har 40-50 
elever mellem 4 og 50 år gamle i 
deres skole. Mange søger hjælp og 
rådgivning. Det er forældre, elever, 
skolevejledere, lærere, pædagoger 
og søfolk. Kendskabet til eleverne 
er meget vigtigt for at give den 
bedste undervisning til en god 
eksamen. Mange af eleverne meget 
alment uvidende, når de begynder. 
Man kræver, at alle eleverne skal 
have et mål med deres undervis-
ning for det videre forløb. Alle ele-
ver fra sidste år er kommet videre 
på skoler eller i arbejdslivet.

Man har fået en ny regering på 
Færøerne, så man er spændt på den 
kommende hjælp og udvikling for 
de ordblinde. 

Fra den færøske hjemmeside, 
www.lesa.fo ønsker man i frem-
tiden at kunne henvise til alle de 
nordiske landes hjemmesider.

Finland 
Markku Koski kommer fra distrik-
tet Åbo, som er en af de 19 ord-
blinderegioner i Finland. Markku 
fortalte, at de var ca. 150 medlem-
mer, men at der ingen ansatte er 
på sekretariatet. Man deltager i 
en bogmesse hvert år, og her taler 
man med de familier, lærere og po-
litikere som har interesse i arbejdet 
for de ordblinde.

Hovedforeningen har i alt ca. 
2.000 medlemmer.

Alle elever i Finland bliver testet 
hver år, og foreningerne modtager 
ca. 400.000 Euro pr. år. 

Sverige
Bengt-Erik Johansson med sup-
plering af Ann Byrhult-Palsson 
fortalte, at Sverige består af 64 
ordblindedistrikter, hvor der er 20 
lokalformænd. Der bliver holdt 
et årligt møde, for her at ud-
veksle ideer. Gotland har sit årlige 

Nordisk møde i Roskilde 2015

Mødedeltagere ved det nordiske møde 2015 i DH. Fra venstre ses: Maj Mortensen (DK), Marianne Kufaas Sæterhaug (N), Bengt-Erik 
Johansson (S), Erik K. Rasmussen (DK), Markku Koski (Fin), Caroline Solem (N), Gudmundur Johnsen (IS), Ann Byrhult-Palsson (S), 
Tom West (DK), Durid Eyðbjørnsdóttir (FØ), Lillian Thomsen (FØ), Anne-Karin Kjeld (FØ) og Snævar Iversson (IS).
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folkemøde, hvor man kan stille 
spørgsmål til politikerne. 

På messen i Gøteborg bliver der 
for første gang uddelt en dyslek-
sipris, sammen med en særdeles 
stor pengepræmie, på 25.000 SEK. 
For at deltage i denne messe koster 
det 200 SEK som så giver et års 
medlemskab i foreningen. I de 290 
kommuner i Sverige mangler der i 
de 90 kommuner et skolebibliotek, 
hvilket Dysleksiforbundet FMLS 
ikke er tilfreds med. 

Foruden FMLS har 
Sverige to andre for-
eninger, der arbejder 
for de ordblinde. Det 
er Dysleksiforeningen, 
som mest består af for-
skere, samt foreningen 
Dyslektiske børn. 

Oplæsning af avi-
serne og lydbøgerne er 
blevet meget populært. 
Noget nyt er »læse-
hunde« som børn mel-
lem 6 og 18 år gamle 
læser højt for. Det får 
børnene til at slappe 
af. Man kender det fra 
plejehjemmene, hvor dyr også får 
mere indpas. 

Sverige holder EDA-ungdoms-
møde i år. Der er kommet en ny 
regering i Sverige og dermed også 
en ny undervisningsminister, som 
er lærer. Ministeren vil gå ind 
for »tidlig indsats« og vil give en 
»læse – skrive – regne garanti« for 
alle, der forlader skolen. Lærerne 
får nu en 4 årig uddannelse i Sve-
rige og bliver nu uddannet i spe-
cialpædagogik, som giver lærerne 
en højere løn. Man håber derfor 
nu på at undgå, at ordblinde bliver 
hjemme i stedet for at gå i skole.

Man modtager 2,7 million SEK 
+ 1 million til »Skrivknuden« i 
Stockholm.

I forbundet er der 10 ansatte, 
hvoraf nogle er på flekstid med 
løntilskud. Man er også medlem 
i paraplyorganisationen Handi-
capforbundet. Organisationen har 
netop fået ny hjemmeside.

Island
Guðmundur Johnsen og Snævar 
Ivarsson havde planer om at gen-
nemføre deres gennemgang på 
»gammel nordisk sprog«, som vi jo 
alle talte i Norden for rigtig mange 
år siden – men det blev mest på 
engelsk alligevel.

Guðmundur startede med at 
fortælle en historie om ræven og 
ibissen, som måtte spise suppe 
fra en flaske og en tallerken. 
»Det er sådan, jeg føler mig til 

dette møde«, sagde han. I Island 
får man nemlig ikke penge til at 
drive foreningen, men må selv 
skaffe midlerne. Det gør man ved 
at sælge tørfisk, som er sponsore-
ret og sælge julekort, lottosedler 
og paraplyer. Google kan man 
bruge til at få oversat til islandsk. 
Og alle skoleelever får en com-
puter, som er sådan indrettet, at 
man ikke kan snyde ved prøver 
og eksamenerne. Desuden un-
derviser man lærerne, så de kan 
undervise de ordblinde på den 
bedste måde. 

Der blev vist to film fra den Is-
landske ordblindeforenings hjem-
meside. Her viste man de positive 
og negative ting ved ordblindhed. 
Man har skiftet logo, som blev 
valgt ud af mange forslag. Alle 
skoleelever bliver testet, når de er 
8 år efter en norsk testmetode, men 
reaktionerne er meget forskellige 
på denne test.

Norge 
Caroline Solem gennemførte sin 
gennemgang på engelsk. Den 
norske ordblindeforening har været 
igennem en omorganisering. Man 
har 40 lokalafdelinger og ca 8.000 
medlemmer. Der mangler megen 
viden om ordblindhed, men man 
håber på bedre tider nu, da de har 
fået en statsminister der er ord-
blind. Regeringen har derfor planer 
om en bedre undervisning for 
ordblinde. 

Bogen »Den 
dysleksivenlige 
skole« bliver solgt 
for 100 NOK (ik-
ke-medlemmer for 
200 NOK). Bogen 
indeholder bille-
der af 6 berømte 
personer, der støt-
ter ideen om disse 
udvalgte skoler. 

Man sælger også 
en ordblindetest for 
3.500 NOK. Norge 
har valgt at hjæl-
pemidler i form 
af f.eks. software, 

er en socialtildeling. Ordblindefor-
eningen hjælper med til at udvælge 
de hjælpemidler, der hjælper bedst 
for den enkelte person. 

Den 8. september kom den nye 
film »Pøblen«, som omhandler 
ordblindhed. 

Der er 4 års uddannelse af lære-
re i Norge, men ordblindeforenin-
gen er bekymret over kvaliteten af 
uddannelsen. Der holdes kurser i 
samarbejde mellem flere eksperter, 
der også underviser. Når eleverne 
selv køber deres PC’er, tablets m.v., 
er det desværre lidt tilfældigt, hvad 
der bliver valgt. Det vil man prøve 
at styre bedre i fremtiden.

Dette var, hvad jeg valgte at tage 
med fra dette nordiske møde, som 
nogen ønskede skulle være på en-
gelsk. Det kan godt være at jeg er 
gammeldags, men et nordisk møde 
skal afholdes på nordisk sprog. 
Også fordi at det jo viste sig, at alle 
kan tale »nordisk« hvis de vil. ■
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Ord 15 – en konference med fokus på både sprog- og læsevanskeligheder

For normaltbegavede unge med 
skrive og læsevanskeligheder. 

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

Åbenråvej 14, 6270 Tønder 
7472 4433, 

ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17

eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

· 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

Af Karen Hojer Bangert,  
Koordinator i Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

Den 27. -28. oktober blev Ord 15 
afholdt. Det var 3. gang en ’Ord 
– konference’ løb af stablen. 
Konferencen blev arrangeret af 
Social- og Uddannelsesforbundet 
og havde Birgit Dilling Jandorf 
som ordstyrer. 

Programmet var spækket 
med oplæg, posters og work-
shops om den nyeste viden på 
området – alt fra læse-skrive-
teknologier, nye undervisnings-
tiltag, forskningsprojekter til nye 
testmetoder. Over 500 deltagere 

fik blandt andet præsente-
ret: den kommende dynami-
ske afkodningstest til brug i 
indskolingen, den kommende 
vejledning til undervisning 
af elever med ordblindhed i 
grundskolen, og Notas nye 
netværk for ordblinde stude-
rende – Nota Duo. 

Alt i alt har det været nogle 
fantastisk givtige dage med 
faglig sparring, netværksdan-
nelse, nyt input og sidst men 
ikke mindst underholdning 
ved Per Vers. 

Konferencens program og 
præsentationer kan findes på 
www.ord15.dk/test  ■

–  en konference med fokus 
på både sprog- og læse-
vanskeligheder
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Konference om Undervisning og Ordblindhed

Konference om  
Undervisning og Ordblindhed
Af Erik K. Rasmussen

Ordblindeforeningen har den 25. 
september i samarbejde med CFU, 
Center for Undervisningsmidler, 
Sjælland afholdt en konference 
på University College Sjælland i 
Roskilde. 

Formålet med konferencen var 
at give faggrupper den nyeste vi-
den og praksis inden for undervis-
ning af elever og studerende med 
ordblindhed.

Konferencen blev en stor succes 
med over 170 deltagere, herunder 
lærere, undervisere, læsevejle-
dere og pædagogisk, psykologisk 
rådgivning og andre interesserede 
personer. 

Hovedemner var afgrænsning af 
dysleksi i forhold til andre læse-
vanskeligheder, den nye ordblinde-
test og de nyeste læse-skrivetekno-
logier.

Hanne T. Daugaard fortalte om 
det grundlæggende princip ved 
læsning. Til hvert bogstav hører en 
standardudtale f. eks. modsvares 
bogstavet p i »pose« af en lyd (p). 
Men de omkringliggende bogsta-
ver kan bevirke en anden udtale af 
et bogstav, f. eks. modsvares bog-
stavet p i spil og kop af lyden i b.

Birgit Dilling Jandorf infor-
merede om formålet med den 

nye tværgående ordblindetest. 
Det er et testredskab til en ens-
artet identifikation af ordblind-
hed i hele landet og til en mere 
smidig overgang mellem uddan-
nelser og uddannelsesniveauer. 
Testen skal medføre målrettet 
vejledning, undervisning og 
støtte til elever og studerende 
med ordblindhed.

Erik Arendal talte om læse- 
og skriveteknologi til ordblinde 
i skole og uddannelse. Tekno-
logi til brug for ordblinde er i 
dag så godt og til så stor hjælp, 
at alle ordblinde elever i skolen 
og uddannelse bør have adgang 
til at bruge it-rygsæk eller anden 
læse- og skriveteknologi.

Om eftermiddagen var der i alt 
tre workshops med: 

Margrethe Mørch som er læse-
skrivevejleder fra Nyborg Gymna-
sium og Syddansk Universitet. 

Andrea Diermayr og May Chri-
stensen som er lærere fra Ordblin-
deinstituttet.

Liselotte Kulpa som er tale-læ-
sepædagog fra Nyt Mod.

Du kan læse mere om konfe-
rencen på vores hjemmeside. Der 
er link til hovedforedragene. Den 
store succes med konferencen i 
Roskilde gør, at Ordblindeforenin-
gen i samarbejde med CFU vil 
arbejde på, at andre dele af landet 
vil få mulighed for at afholde en 
lignende konference. ■

Birgit Dilling Jandorf
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Af Annette Aggerbeck, freelance-
journalist DJ og psykoterapeut 
MPF. 
Denne artikel er produceret af 
Netdoktor til nyhedsbrevet Nyt 
& Sundt, som Sygeforsikringen 
»danmark« udsender fire gange 
om året.

At være ordblind er ikke kun et 
spørgsmål om at have besvær med 
at læse og skrive. Det kan nemlig 
også betyde, at man har svært at 
udtrykke sig, og andre derfor har 
det med at tro, at man er mindre 
begavet. Mange voksne ordblinde, 
som ikke har fået hjælp, har 
undgået uddannelse og jobs, der 
indebærer, at man skal læse meget. 
Det kan således have stor betyd-
ning for selvværdet og selvtilliden 
og dermed for livskvaliteten at 
være ordblind.

Ordblindhed eller dysleksi, som 
det også kaldes, betyder, at man 
har vanskeligt ved at lære at læse 
og skrive, og det skyldes, at man 
har svært ved at omsætte bogstaver 
og kombinationer af bogstaver til 
sproglyde. Man regner med, at fem 
til seks procent af befolkningen er 
ordblinde, svarende til at der er en 
til to elever i hver skoleklasse, der 
har udfordringer med at læse og 
skrive.

Carsten Elbro er professor ved 
Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab på Københavns 
Universitet. Han forsker blandt 

andet i ordblindhed hos børn og 
er videnskabelig rådgiver for det 
internationale dysleksiforbund 
(IDA). Ifølge Carsten Elbro findes 
der ikke to ens ordblinde.

- Det er meget forskelligt fra 
person til person, hvordan det er 
at være ordblind, og man kan være 
det i mindre eller i højere grad. 
Nogle staver sig igennem alle ord 
og har i det hele taget svært ved 
at genkende ord; mens andre kan 
genkende flere ord, men har meget 
svært ved at læse sjældne ord. Fæl-
les for ordblinde er, at de har svært 
ved at knytte lyde til bogstaverne. 
De har problemer med opfattelsen, 
hukommelsen og bearbejdningen 
af ords lyd – både i korttidshu-
kommelsen og i ordforrådet. Når 
en ordblind skal læse, opleves det 
ofte, som om bogstaverne hopper 
eller flyder sammen, siger Carsten 
Elbro.

Hvor tidligt kan 
 ordblindhed opdages?
Typisk opdages ordblindhed først, 
når man starter i skolen og skal 
til at lære at læse og skrive, og i 
mange tilfælde skal eleven helt op 
i tredje klasse, før skolen vil være 
med til at tale om ordblindhed.

Ifølge Carsten Elbro er det i 
nogle tilfælde muligt at opdage 
ordblindhed før skolealderen. Det 
er vigtigt at opdage det så tidligt 
som muligt, så man kan hjælpe 
barnet til at få de bedst mulige 
betingelser i sin skolegang og 
klare sig godt i livet. Forskning 
i Skandinavien har blandt andet 

vist, at man med træning i sproglig 
opmærksomhed i førskolen kan 
forebygge læse- og skrivevanske-
ligheder i de første skoleår.

- Mange ordblinde har en for-
sinket sproglig udvikling – mindst 
halvdelen af alle ordblinde har væ-
ret lang tid om at lære at tale eller 
har haft problemer med at tale. Det 
kan være, at barnet har en utydelig 
eller fejlagtig udtale af især lange 
og ukendte ord, siger Carsten El-
bro.

Der er nogle tidlige tegn på 
ordblindhed, som man kan være 
opmærksom på. Både forældre 
og børnehave kan lægge mærke 
til, om barnet i løbet af sit andet 
leveår kun siger ganske få ord 
og ikke så gerne siger nye ord, 
når man læser med barnet og 
taler om billeder i børnebøgerne. 
Måske er det også svært at forstå, 
hvad barnet siger, fordi det udta-
ler mange ord forkert eller taler 
meget utydeligt. Der er dog stor 
forskel på, hvordan børn udvikler 
deres sprog, så hvis man er i tvivl, 
anbefaler Carsten Elbro, at man 
kontakter en talepædagog.

Når barnet er omkring 3-4 år, er 
det ofte meget talende. I den alder 
elsker barnet typisk at lege med 
sproget og stiller mange spørgs-
mål. Her kan en øget risiko for 
ordblindhed vise sig ved, at barnet 
kun siger meget korte og enkle 
sætninger. Barnet har måske også 
svært ved at høre, om ord rimer, 
eller om ord lyder ens. Barnet laver 
ikke selv nye fjolleord eller undrer 
sig over sproget og har stadig et 

Kan mit barn være ordblind?
Typisk opdages ordblindhed først, når barnet starter i skolen og skal til at lære 
at læse og skrive. Det er vigtigt at opdage ordblindhed så tidligt som muligt, så 
man kan hjælpe barnet til at få de bedst mulige betingelser i sin skolegang og 
klare sig godt i livet. 
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meget fattigt ordforråd eller uty-
delig udtale af ord i forhold til de 
fleste andre børn.

- Hvis man ønsker at bidrage 
til barnets sproglige udvikling, er 
det en god idé, allerede fra barnet 
er helt lille, at læse mange bøger 
højt for sit barn og at samtale med 
barnet om det, man læser eller ser 
på billederne i bøgerne. Man kan 
også lege med bogstaver og skrift. 
Det er vigtigt, at man er meget 
tydelig med udtale og bogstavlyde, 
siger Carsten Elbro.

Hvorfor er man ordblind?
Lige siden man startede på at 
forske i ordblindhed, har der været 
fremsat teorier om, at der må være 
noget galt i hjernen, siden man har 
problemer med at læse og skrive.

- I de senere år har man især 
interesseret sig for områder i 
venstre tindingelap, både i den 
øverste og i den nederste, bageste 
del, hvor der er fundet lavere ak-
tivitet blandt ordblinde end blandt 

normalt læsende. Det er dog ikke 
klart endnu, om en nedsat aktivi-
tet er årsag til vanskelighederne, 
en følge af dem eller bare et tegn 
på, at man har læsevanskeligheder, 
siger Carsten Elbro.

Det er almindeligt, at flere med-
lemmer i samme familie har haft 
svært ved at lære at læse og skrive. 
Ifølge Carsten Elbro er ordblind-
hed resultatet af et komplekst 
samspil mellem arv og miljø. Man 
kan arve gener, der disponerer 
for at blive ordblind. Om man så 
bliver ordblind, afhænger også af 
de muligheder og forventninger 
der er til én. Forældrenes holdnin-
ger og støtte kan være afgørende 
såvel som det ordblinde barns egen 
selvtillid og vilje til at overvinde 
vanskeligheder.

Ingen sammenhæng 
mellem ADHD og 
ordblindhed
Det ordblinde barn kan rea-
gere på mange måder på sine 

vanskeligheder med læsning. 
Nogle får svært ved at sidde stille, 
når de skal læse og skrive. Andre 
udvikler andre strategier til at 
undgå vanskelighederne.

- Desværre får mange ordblinde 
børn generelt mindre selvtillid og 
dermed en tendens til at give let-
tere op – også når opgaven ikke 
drejer sig om læsning, men for ek-
sempel bare handler om at bygge 
et Lego-hus. ADHD og andre 
adfærdsvanskeligheder har ikke 
noget med ordblindhed at gøre, si-
ger Carsten Elbro og understreger, 
at børn ikke bliver adfærdsvanske-
lige af at have læsevanskeligheder. 
Det giver som hovedregel heller 
ikke store læseproblemer at have 
adfærdsforstyrrelser. Der er ikke 
dokumentation for, at det ene fører 
til det andet.

Flere drenge end piger 
får støtte i skolen
Der er omtrent dobbelt så mange 
drenge som piger, som får en ➤
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form for ekstra støtte på grund 
af ordblindhed. Det skyldes ikke 
alene, at ordblindhed er mere 
udbredt blandt drenge, men også 
at drengene oftere forstyrrer 
undervisningen.

Intelligens har ikke noget med 
ordblindhed at gøre.

- International forskning vi-
ser, at intelligens ikke forudsiger 
ordblindhed. Kvikke ordblinde og 
mindre kvikke ordblinde har de 
samme vanskeligheder i læsning 

og samme chancer for at udvikle 
deres basale læsefærdigheder, siger 
Carsten Elbro.

Hvad skal man være 
 opmærksom på?
- Man skal interessere sig for sit 
barns skolegang og holde øje med, 
hvordan barnet læser. Det kan 
være et tegn på ordblindhed, at 
barnet ikke lærer at læse i samme 
tempo som sine klassekammerater, 
og at det virker, som om under-
visningen er for svær for barnet. 
Barnet læser ofte mere usikkert og 
langsommere end kammeraterne, 
siger Carsten Elbro.

Mange forældre til ordblinde 
børn er usikre på, hvilke rammer 
og muligheder der er i folkeskolen 
for at få hjælp. De ved ofte heller 
ikke, hvordan de skal støtte deres 
barn bedst muligt. Derfor kan det 
ifølge Carsten Elbro være en god 
idé at etablere et forældrenetværk 
i grundskolen, så man kan støtte 
hinanden og udveksle erfaringer. 
Det kan også være nødvendigt at 
være godt inde i reglerne, hvis man 
skal sikre sig, at ens barn får bedst 

mulig undervisning, herunder spe-
cialpædagogisk bistand, hvis bar-
net ikke får tilstrækkeligt udbytte 
af den almindelige undervisning.

- Det er ikke forældrenes opgave 
at undervise deres barn i læsning 
og stavning, for det kræver en sær-
lig uddannelse. Derfor er forældre-
nes rolle at hjælpe og støtte barnet, 
hvor de kan – for eksempel ved 
at lægge forholdene til rette ved 
lektielæsning, så barnet har fred 
og ro til at fordybe sig. Forældrene 
kan så eventuelt hjælpe barnet med 
at læse eller stave de ord, som det 
går i stå med, så det får et skub 
fremad, siger Carsten Elbro.

Hvordan tester  
man ordblindhed?
- Det er vigtigt at få sit barn testet, 
så snart man har mistanke om, 
at det kan være ordblind. Først 
når man kender det enkelte barns 
problemer, kan man tilrettelægge 
en undervisning, der er tilpasset 
barnet og undgå at spilde tid på 
den forkerte slags undervisning el-
ler metode, siger Carsten Elbro.

Undersøgelser viser dog, at 
mange ordblinde ikke har fået 

den hjælp, de har haft 
behov for. De fleste 
skoler og kommuner 
har fagfolk og aftalte 
procedurer, så man 
i samarbejde med 
forældrene kan få 
afdækket barnets be-
hov. I dag er det kun 
skolelederne, der kan 
indstille et barn til test 
for ordblindhed og 
andre særlige behov. 
Nogle gange er det 
dog sådan, at en skole 
eller en kommune 
ikke tilbyder at teste 
for ordblindhed, da de 
i stedet vælger at teste 
for indlæringsfærdig-
heder. Andre steder 
hævder skoler og 
kommuner, at der ikke 
findes en test til at 
afdække ordblindhed, 

eller at barnet er for ung til at blive 
testet, eller at det kun er læger, der 
står for at stille diagnoser. Men 
læger tester ikke læsefærdigheder 
– de henviser til skolen eller kom-
munens Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivningskontor (PPR). Derfor 
har mange også først opdaget, at 
de er ordblinde, når de begynder 
på en ungdomsuddannelse.

Den uensartede praksis har ført 
til, at Undervisningsministeriet 
har foranstaltet, at der er blevet 
udarbejdet en gratis national ord-
blindetest til brug for skoler og 
kommuner, som kan bruges på alle 
alderstrin fra tredje klasse til de 
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videregående uddannelser. Testen 
blev offentliggjort i februar 2015 
og er udviklet i samarbejde med 
Socialstyrelsen, Center for Læse-
forskning på Københavns Univer-
sitet og Skoleforskningsprogram-
met IUP ved Aarhus Universitet.

Ordblindetesten er en digital test 
bestående af et kort spørgeskema 
om læsevanskeligheder og tre del-
test. Den, der udfører testen, skal 
have særlig uddannelse i at teste 
for ordblindhed. Det kan være 
kommunens læsekonsulent eller 
skolens læsevejleder. Voksne kan 
få deres læsefærdigheder under-
søgt på VoksenUddannelsesCentre 
(VUC) eller andre steder, der har 
aftale med kommunen om læse-
testning.

Hvilken hjælp  
kan man få?
- Hvis man finder ud af, at ens 
barn er ordblind, skal skolen lægge 
en plan for at hjælpe barnet. Det 
kan eksempelvis være med eks-
tra støtte i klasseundervisningen, 
læsekursus eller med specialunder-
visning på små hold. Det er samti-
dig vigtigt, at barnet ikke kommer 
langt bagefter på grund af læse- og 
stavevanskelighederne. Skolen 
kan stille it-støtte til rådighed for 
eksempel i form af programmer, 
eventuelt som apps, der foreslår 
ordene, mens man skriver. Der fin-
des også mange programmer, der 

kan læse tekster højt, siger Carsten 
Elbro.

Ved at koble sin smartphone 
direkte til computeren, kan tale-
genkendelse bruges som skrive-
hjælp på computeren. Det fungerer 
sådan, at man taler til sin mobil, 
der så får computeren til at skrive 
det talte i en tekst. Carsten Elbro 
mener dog, at talegenkendelse er 
bedst inden for afgrænsede fagom-
råder, så der ikke er alt for mange 
forskellige ord at vælge imellem. 
Talegenkendelse forudsætter også, 
at man taler ret tydeligt. Og man 
skal være forberedt på at rette en 
del. Så det er ikke for begyndere, 
oplyser han.

For at få bedst muligt udbytte 
kræver det, at man får tilpasset 
sine programmer rigtigt og får god 
undervisning i at bruge dem. Det 
samme gælder på en senere uddan-
nelse, hvor man også kan søge om 
at få adgang til elektroniske tekster 
og studiestøttetimer, og hvor man 
fokuserer på den skriftlige, mundt-
lige og læsemæssige side af studi-
et. Man kan her også få tilknyttet 
en underviser med særlig viden om 
ordblindhed, som kan hjælpe en 
med at danne sig et overblik over 
begreber og tekster samt arbejde 
med formuleringer og struktur. 
Når man er færdiguddannet og i 
job, kan man søge om it-værktøjer 
og personlig assistance gennem sit 
jobcenter.

Til spørgsmålet om man kan 
lære at læse »helt normalt«, svarer 
Carsten Elbro:

- Ja. Ordblindhed lægger ikke et 
loft over, hvor god man kan blive. 
Ordblindhed betyder, at man ikke 
går så hurtigt frem i færdighed og 
derfor har brug for at arbejde bety-
delig mere med de skriftsproglige 
færdigheder. ■

Ordblindhed i tal
•  Ordblindhed rammer fem 

til otte procent i hver år-
gang i alle sociale lag.

•  Der er betydeligt flere ord-
blinde drenge end piger i 
folkeskolen, næsten dobbelt 
så mange drenge som piger 
er ordblinde.

•  Der er blevet betydelig 
færre dårlige læsere i de 
yngste klasser i den seneste 
generation; men om an-
delen af ordblinde børn er 
gået ned, er ukendt. 

Kilde: Carsten Elbro, profes-
sor ved Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab 
på Københavns Universitet

Fakta

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 hos alle boghandlere. 

Socialstyrelsen har også udarbejdet en meget fin hjemmeside, webside, 
som hedder HTO. Her kan man finde svar på mange af de praktiske spørgs-
mål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed. ■
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Det vildeste skridt i mit liv 

Af Sandie Madsen 

Jeg hedder Sandie Madsen, jeg 
er en pige på 21 og fik konstate-
ret ordblindhed i 5. klasse. Her er 
min historie om mit liv op til, og 
på Zanzibar højskolen. At tage på 
højskole er noget jeg altid gerne har 
villet, og nu er jeg på højskole for at 
forbedre det, jeg har svært ved; at 
tage tyren ved hornene, om man vil.

Min historie
Jeg fandt ud af jeg var ordblind i 
5. klasse, da jeg var langt bag ud 
i forhold til mine jævnaldrende 
klassekammerater. Jeg blev trukket 
ud til ekstra undervisning i mange 
af mine andre fag end dansk. Jeg 
havde det i forvejen svært i de andre 
fag, og det hjalp ikke at komme ud 
og have ekstra læsning. 

Jeg har været ekstremt frustre-
ret, sur og tudet mig igennem 2-3 
timers lektier – der normalt ville 
tage en time for mine jævnaldrende 
klassekammerater. Fordi det var så 
svært at læse, skulle jeg stave mig i 
gennem hvert eneste ord. Dét er der 
nok mange ordblinde der kan rela-
tere til. Det ender desværre tit med 
at man bliver flov over sin ordblind-
hed; når man prøver at læse noget 
op for klassen, går man i stå ved 
hvert et ord. Man skal have så me-
get hjælp fra sin lærer til at komme 
videre, men det er bare ikke noget 
man skal være flov over. Det er no-
get man kan blive bedre til med den 
rigtige hjælp og forståelse. 

Jeg var med i et »eksperiment« 
i 5. klasse sammen med 5 andre 
ordblinde elever fra klassen under 
mig, samt 4 fra andre omkringlig-
gende skoler. Vi skulle ud på en 
skole der lå tæt på og gå i en speciel 
klasse i 4 måneder. Projektet gik ud 
på at forbedre skolegangen med en 
læserygsæk, hvor vi fik computer 
med diverse læse/staveprogrammer 
som cd-ord og iris, ordbank osv. 

Vi fik også en scanner og se-pen til 
at skanne tekster ind på. Vi kunne 
høre teksterne, men de 4 måneder 
vi brugte på skolen, var for at lære 
at bruge vores redskaber bedre, og 
til at forbedre os selv.

Jeg gik fra at læse med et lix tal 
på 6 til et lix tal på 12 på de få må-
neder. Det var stadig ikke højt, men 
det er en klar forbedring. Da det 
kun var et eksperiment, var vi kun 
2 hold der blev kørt igennem. Det 
blev så lukket ned og sparet væk, og 
vi nåede ikke engang at komme til 
en slutprøve, for endeligt at se hvor 
meget det havde hjulpet. Da jeg så 
kom tilbage til min gamle klasse 
gik der ikke længe før vi fik ny 
klasselærer. Hun kendte ikke til min 
ordblindhed, og hun spurgte hel-
ler ikke selv om jeg kom til ekstra 
læsning, og sad med min computer 
i timerne. Jeg sagde det heller ikke, 
da jeg var så flov over det – selvom 
hele klassen godt vidste det. Ube-
vidst valgte jeg at lade være med at 
sige noget i timerne. Nu kan jeg se 
at det var det forkerte valg, for det 
lærer man ikke ligeså meget af, som 
at deltage i timerne – også selvom 
man har svært ved det. 

Efterskolen 
Det er rigtig synd for dem som er 
flove over at være ordblinde, det 
burde de virkelig ikke være for det 
er ikke noget vi har valgt og det 
er ikke fordi vi er dovne, det er et 
problem der ikke kan gøres andet 
ved end at prøve og forbedre det. 
Det er en svær og hård kamp og 
den kommer nok til at vare ved hele 
livet, men den tanke kom jeg hurtig 
til at lære at leve med da jeg kom 
på ordblindeefterskole. Det var det 
bedste jeg har gjort for mig selv og 
for min ordblindhed. Jeg stoppede i 
folkeskole efter 8. klasse hvor jeg så 
tog på efterskole i 9. og 10. klasse. 

Jeg kunne mærke på mig selv at 
det med at skulle til eksamen var 

jeg slet ikke klar til, så jeg kom 
på efterskole. Den gang var det en 
eksamensfri efterskole, så vi kunne 
koncentrere os om at blive bedre, i 
stedet for at stresse over en kom-
mende eksamen. En eksamen ville 
nok være et større nederlag for mig, 
fordi jeg gerne ville gøre det som 
godt som alle andre. I stedet for 
et eksamensbevis, har jeg så fået 
en godskrivning for min 9. og 10. 
klasse. 

Erhvervsuddannelse 
Efter efterskolen tog jeg en er-
hvervsuddannelse som detailslagter 
med speciale i delikatesse. Jeg 
fandt ud af, at jeg er meget bedre 
med mine hænder, end jeg er på 
en skolebænk. Jeg gik op til min 
første eksamen på grundforløbet 
og kom ud med et 10-tal. Hvilket 
var en virkelig fed oplevelse når 
nu mine karakterer i folkeskolen 
normalt havde ligget på et 6-tal på 
13 skalaen. Nu fik jeg virkelig blod 
på tanden for at blive bedre, og det 
endte også med 10 – og 12-taller, et 
vundet skolemesterskab og en delta-
gelse i DM for skills, hvor jeg fik 
en delt 4. plads. Og sidst, men ikke 
mindst, en svendeprøve med et gen-
nemsnit på 10, som jeg er super stolt 
af. Jeg tror at jeg som ordblind er 
ekstra stolt af mine høje karakterer, 
for jeg ved at der ligger så meget 
hårdt arbejde bag ved. 

Overvejelser om højskoler
Jeg ville på højskole, og jeg havde 
egentlig kigget på sportshøjskoler i 

Det vildeste skridt i mit liv 
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Det vildeste skridt i mit liv 

Jylland, men kunne mærke, at det 
var ikke helt det, jeg gerne ville. Jeg 
ville gerne ud og opleve noget. Jeg 
ville gerne længere væk. Det var en 
lidt svær beslutning, hvor det skulle 
være, for familie og venner ville 
gerne have mig tættere på. Og min 
håndboldtræner ville også gerne 
have, at jeg kunne være tæt på, så 
jeg kunne spille i weekend érne. 
Undtagen min søster; hun syntes at 
jeg skulle tage ud og rejse og opleve 
noget. Hun foreslog Zanzibar Høj-
skolen i Afrika. Hun kendte en, der 
havde været dernede. 

Det var en virkelig stor beslut-
ning, da jeg ikke er ret god til 
engelsk i forvejen, og så at skulle 
til Zanzibar i fire måneder sam-
men med mange andre danskere 
og nordmænd. Jeg læste hele deres 
hjemmeside to gange, tror jeg. Jeg 
læste om nogle meget spændende 
fag, fx swahili, som er et afrikansk 
sprog, kulturforståelse, miljøforstå-
else, selvindsigt og sport, og så er 
det på en tropeø. Min frygt var bare 
at det var et fremmedsprog, et frem-
med land, – og så i fire måneder. 

Det tog mig lang tid at finde ud 
af, om jeg turde med mit lidt svære 
indlæringsproblem, men jeg blev 
enig med mig selv om, at det skulle 
jeg prøve. 

Jeg ville gøre noget for mig selv, 
ud og skubbe nogle grænser, ud at 
lære sprog og opleve noget. Jeg har 
før misundet andres mod, selvom 
det kom dem mere naturligt end hos 
mig. 

Ja, det kræver mere arbejde med 
det hele, men det er også bare den 
fedeste følelse bagefter. At starte 
på højskolen på Zanzibar har vist 
mig, at 

 Det er mere noget, man skal 
være stolt af at sige åbent: »Hej, jeg 

er ordblind«. Der er ingen her, der 
ser ned på én, som i folkeskolen, og 
alle vil hellere end gerne hjælpe én. 

Mine håb og tanker om 
Zanzibar Højskolen

Jeg brugte flere måneder på at 
beslutte, om jeg ville være god og 
fagligt dygtig nok i engelsk og så 
videre til at bruge fire måneder på 
en højskole på Zanzibar.

For man skal bruge engelsk og 
dét swahili, man lærer på skolen og 
i dét lokalsamfund, som vi befinder 
os en hel del i. 

Swahili er et forholdsvis nemt 
sprog at lære at stave, da alt staves 
som det siges. Men det er svært at 
huske, hvad der betyder hvad, da 
der ikke er andre sprog, vi kender 
lidt til, der minder om det. Men da 
jeg endelig besluttede mig for, at det 
ville jeg altså gerne på trods af min 
ordblindhed, så besluttede jeg mig 
også for at tage et intensivt swahili 
kursus, som er på skolen 10 dage 
inden selve højskolen starter. Fordi 
jeg tænkte, at den bedste mulig-
hed for at jeg bedre kan lære det er 
ved at have længere tid til det. Så 
i stedet for at tænke »det lærer jeg 
aldrig«, så tænkte jeg »her er en 
mulighed for måske at lære det og 
måske endda lære det bedre, end jeg 
ellers ville kunne«. 

Men jo, det er svært at lære, og 
jo, jeg er nok også den dårligste 
på intensiv. Men følelsen er ikke 
den samme, som da man var den 
dårligste i folkeskolen. Her vil alle 
gerne hjælpe, og de forstår godt dit 
problem. 

 Det er også nemmere for andre 
at forstå, hvorfor man ikke kan sta-
ve alle ord, eller læse engelsk, når 
de ved, det er fordi man er ordblind.

Jeg valgte også Zanzibar Højsko-
len, da det er en adventure-skole, 
og ikke en almindelig højskole med 
dansk, engelsk og matematik hvor 
det skal være grammatisk korrekt. 
Jeg valgte skolen for at komme ud 
på eventyr, og så er der nogle vildt 
fede fag med kulturforståelse, mil-
jøforståelse og selvindsigt. Det er 
nogle fede fag, for det er noget, man 
kan relatere til hernede; noget vi går 
i, og ser hver dag. 

Mit håb når jeg kommer hjem 
er at have en bedre forståelse for 
kultur og at have lært noget om mig 
selv og mod på at lære noget nyt, 
og ikke have et problem med min 
ordblindhed. Og at have mod på en 
uddannelse mere måske, mod på at 
lære et nyt sprog eller til bedre at 
løse problemer.  ■

Efterskole for 14-18-årige med
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Men jeg vil ikke lade min ordblindhed 
afholde mig fra det, jeg gerne vil!

Jeg har kun mødt positive reaktio
ner ved min åbenhed omkring min 
ordblindhed.

det at være ordblind ikke er noget, 
man skal være flov over.
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Arbejdsmarkedsudvalg

Mange medlemmer 
har på det seneste 
spurgt til arbejdet i 
udvalget. Hvad sker 
der? Kan jeg blive 
en del af et udvalg? 
Derfor vil vi i de 
kommende numre 
af ordblindebladet 
fortælle lidt om 
udvalgsarbejdet. 

Ud over bestyrel-
sen er der nedsat en 
række udvalg i Ord-
blindeforeningen: 

Der er f. eks. 
arbejdsmarkedsud-
valget, bladudvalget, 
politisk udvalg, mes-
seudvalg og dertil 
kommer en række mindre udvalg 
og repræsentationer. Alle udvalg 
består af frivillige og skulle du 
have tid og lyst til at deltage eller 
bidrage med en idé, 

så er du velkommen til ringe til 
kontoret. 

Arbejdsmarkedsudvalget har 
eksisteret i 2 år og det har sammen 
med Netværkslokomotivet fra Vej-
le udarbejdet en plan for at få virk-
somheder og Ordblindeforeningen 
til at samarbejde. Der vil fremover 
være flere og flere virksomheder, 
der erkender at det er en fordel for 
dem, at de og deres medarbejdere 
har gode læse- og skriveredskaber. 
Mange virksomheder har erkendt 
at de skal have en humanitær pro-
fil, hvis de ikke vil have røde tal på 
bundlinjen. Vindmøllefabrikken 
Vestas er et godt eksempel; de var 
meget tidligt ude med en digital 
løsning til alle medarbejdere. 

Virksomheder kan melde sig ind 
i Ordblindeforeningen og på den-
ne måde få en humanitær profil. 
Ordblindeforeningen har oprettet 
en hotline, som virksomhederne 
kan ringe til og få støtte og 
vejledning til at indføre digitale 
løsninger og hjælpemidler.

Der er i samarbejde med Net-
værkslokomotivet udarbejdet en 
plan for virksomhedsbesøg landet 
over i vinterens løb. Når Ordblin-
debladet udkommer, har der al-
lerede været afholdt 13 møder og 
de første virksomheder er blevet 
medlem af Ordblindeforeningen.

De resterende i 2015 er
•  Onsdag 13. januar kl. 19 

 3F Varde, Forældre med ord-
blinde børn.

•  Torsdag 14. januar kl. 19 
 3F Billund, Forældre med ord-
blinde børn.

•  Mandag 25. januar kl. 17  
HK Sydsjælland. 

•  Tirsdag 26. januar kl. 17  
Metal Sydsjælland.

•  Mandag 7. marts kl. 17   
3F midt/vest Sydsjælland 

•  Tirsdag 8. marts  
3F Næstved kl. 17:00

De lokale foreninger vil blive ori-
enteret i god tid inden møderne. ■

Udvalg i Ordblindeforeningen:

Arbejdsmarkedsudvalg
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Kurser i forældrerådgivning

Kurser i forældrerådgivning 
– for nuværende og nye frivillige rådgivere og bisiddere 2016 

I Ordblindeforeningen får vi man-
ge henvendelser om muligheder og 
lovgivning på ordblindeområdet. 
Samtidig er der også et stigende 
antal henvendelser med ønske om 
at få en bisidder med til møder 
f.eks. med skolen og kommunen. 

Vi er så heldige at have nogle 
dygtige frivillige rådgivere og 
bisiddere. Men vi kunne godt 
tænke os endnu flere samt at blive 
landsdækkende. 

Om dig
Vil du være med til at gøre en 
forskel for børn med ordblindhed? 
Er du enig i, at ordblindhed ikke 
skal være en hindring for at klare 
sig godt i skolen? Har du lyst til 
at hjælpe forældre i dialogen med 
skolen om at få den støtte, deres 
barn har behov for? Så er det dig 
vi har brug for.

Kursets indhold vil være
•  Viden om ordblindhed og trivsel.
•  Lovgivning og retsinformation 

vedr. elever med ordblindhed 
i folkeskolen og frie grundskoler. 

•  Rollen som rådgiver/bisidder.

Tid og sted
Danhostel Viborg d. 22.-24. januar 
2016. Fortrinsvist for medlemmer 
fra Jylland og Fyn.

Højskolen Bosei i Præstø d. 
11.-13. marts 2016. Fortrinsvist for 
medlemmer fra Sjælland .

Transport, kost og logi dækkes 
af foreningen.

Vi sørger selvfølgelig for en 
menu til glæde for ganen og et ind-
hold til glæde for hovedet ☺ 

Tilmelding
Skriv en mail til sekretariatet kon-
tor@ordblind.org og beskriv:
•  hvorfor du har lyst til at være 

frivillig rådgiver/bisidder. 

•  hvad er baggrunden for din 
interesse. 

•  hvor meget tid pr. måned kan du 
ca. stå til rådighed. 

•  oplys medlemsnummer.

Frist for tilmelding til kurset og 
ansøgning om at blive rådgiver/
bisidder er d. 04.1.2016 for kurset i 
Viborg og d. 15.2.2016 for kurset i 
Præstø.

Max. 28 pladser på hvert kursus 
– efter først til mølle princippet.

Den endelige frivilliggruppe 
sammensættes med en bred repræ-
sentation i baggrund og geografi.

Har du spørgsmål til kurserne, 
så kontakt sekretariatet: kontor@
ordblind.org eller tlf. 36 75 10 88

Vi ser frem til at se jer.  ■
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Ungelejr 2015

Ungelejr 2015

Af Julie Riisby

I weekenden den 6.-8. november 
blev endnu en succesfuld unge-
weekend afholdt. Denne unge-
weekend blev slået sammen med 
det nordiske møde for ordblinde 
ungdomsforeninger. Vi havde den 
store glæde at have Norge på be-
søg. Norge har en velfungerende 
ungeforening, som vi her i Dan-
mark kan lære meget af. 

I weekenden var i vi blandt 
andet ude og spise på Papirøen 
og Christiania. Vi var ude at se 

en ordblindeefterskole, da disse 
ikke findes i de andre nordiske 
lande. Vi kom kun for at vise nor-
mændene hvad en sådan skole er, 
men til vores overraskelse måtte 

vi erkende, at vi havde meget at 
give tilbage. Vi unge som selv har 
klaret folkeskolen og nu er videre 

kunne fortælle de unge på efter-
skolen, at der er lys på den anden 
side. 

Efter besøget på efterskolen tog 
vi på kanalrundfart i København, 
hvilket var rigtig hyggeligt, men 
også lidt køligt i starten af novem-
ber. 

Om aftenen var der plads til 
at lave hvad man selv havde lyst, 
hvilke for mange betød kortspil i 
hotellets bar, hvor der blev grinet 
og snakket meget. Disse aftener 
var virkelig gode til at ryste os 
sammen, men også til at åbne op 
for erfaringer som vi alle får glæde 
af. 

Om søndagen havde vi den 
store glæde at få besøg af Anders 
fra sammenslutning af unge med 

handicap (SUMH), han 
fortalt os hvad SUMH er 
og hvad de kan tilbyde 
en ungdoms forening. 

Efter Anders havde vi 
besøg af Lise, også fra 
SUMH. Lise tog os igen-
nem en hård og meget 
lærerrig eftermiddag 
hvor vi fik lagt grund-
stenen for en ungdoms 

forening i Danmark. Efter mødet 
fandt 8 unge inklusiv mig selv 
sammen, og vi har startet en fore-
løbig bestyrelse som vi kalder tov-
holdergruppen. Det er vores ønske 
at denne gruppe skal være starten 
på en ungdomsforening, som vi 
alle forhåbentlig kan få meget ud 
af både socialt og fagligt. ■



Ordblindebladet 4 · 2015  29

Life Coaching og workshop til ordblinde

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

En 
rose
Til Ordblindeforeningen
 
Tak for et fint blad – det 
er en fornøjelse at læse de 
mange gode artikler. 
 
Med venlig 
hilsen
 
Kirsten 
Cæsar
Uddannelses-
konsulent, VUC 
Ringkøbing-Skjern

Hvad er life Coaching?
Kort forklaring (refleksion, ud-

vikling, lytning og læring på din 
psykologiske aspekt).

På baggrund af min korte erfa-
ring i livet har jeg lært, at det psy-
kologiske aspekt spiller en vigtig 
rolle i livet og at det er vigtigt, at 
man er opmærksom på det. Det 
er vigtigt, at vi tager vare på os 
selv og gør brug af de værktøjer 
som er tilgængelige, så vi kan få 
et bedre liv. Det er vigtigt, uan-
set hvor langt vores liv er, at vi 
lever et lykkeligt og godt liv uden 

bekymringer. Så lad os sigte efter 
et bedre liv trods dets udfordrin-
ger. Mange mennesker har brug for 
at tale med nogen om deres proble-
mer, og det giver dem muligheden 
for at dele det med andre.

Life Coaching og workshop kan 
hjælpe dig med at: 
–  finde dine interesser og stærke 

sider.
– kunne træffe et valg.
– kunne nå dine mål.
– overvinde dine problemer i livet.
– løfte din selvtillid.
– få stort netværk.

Ordblindeforeningen vil hjælpe 
deres medlemmer med deres psy-
kologiske aspekt og tilbyder derfor 
denne workshop.

Hvis du er interesseret, er du 
meget velkommen til deltage og 
prøve life Coaching og workshop 
til ordblinde .

NB. mere information kommer 
efter din tilmelding.

Ring eller skriv til mig på tlf. 
2220 3841. E-mail: hoda220200@
gmail.com

Hoda ■ 

Life Coaching og  
workshop til ordblinde
Nyt projekt til alle ordblinde
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Nordjylland
ScanDis A/S 
Den 15. maj var vi en flok, der 
kørte på besøg ved ScanDis A/S i 
Herning, vi tog vores morgenkaffe 
ved Dollerup Bakker.

Det var en super god dag, vi fik 
en masse at vide og kunne selv 
prøve programmer på computeren.

Tusind tak til Pia og Ivan fra 
ScanDis for at i ville se os.

Christian Bock på besøg 
Den 10. september havde vi i sam-
arbejde med AOF - ORDskolen 
Frederikshavn, Christian Bock på 
besøg. Der var et foredrag om ef-
termiddagen med ca. 70 deltagere 
og ca. 40 deltagere om aftenen.

Tusind tak til Ingelise Svanborg.

VUC Aars
Vi blev inviteret af VUC Aars til 
at deltage i Kimbrerskuet i Mes-
secenter Aars den 2. og 3. oktober, 
det var rigtig godt. Vi snakkede 
med en masse, og mange børn var 
rigtig glade for vores søde mascot.

Tusind tak til VUC Aars for at i 
ville have os med. 

Frivilligmesse 
Den 4. oktober var vi med på 
frivilligmesse i Dr. Ingrid Hallerne 
i Farsø, hvor vi var 50 forskellige 
foreninger. Vi fik snakket med 
en del omkring vores arbejde i 
foreningen og om problematikker 
rundt omkring.  ■ 

Ordblindeuge  
og dag 
Det er ved at blive en tradition at 
bibliotekerne arrangerer en lille 
udstilling i »Ordblindeugen« i uge 
41 og at der afholdes foredrag den 
8. oktober på »Ordblindedagen« på 
de lokale biblioteker. Lene Baasch 
deltog i Glamsbjerg, Østjylland 
deltog i Silkeborg og Erik K. Ras-
mussen deltog i et møde i Vejle. 
I Vejle var der arrangeret en lille 
udstilling med proformens Sidsel 
Kragenæs og med forfatter og tryl-
lekunstner Mikkel Rugholm. Både 
Sidsel og Mikkel er ordblinde, men 
har alligevel skabt sig en karriere 
ind for sprog og kunst.

EKR ■

Sidsel Skov Kragsnæs, Illustrator / 
cand. Design og
Mikkel Rugholm, magisk entertainer, 
forfatter og studerende på DTU.

København
Vi skal gøre opmærksom på, at 
der er IT-net café med Kristian 
Svendsen, der hjælper med ord-
blinde hjælpemidler. Det er den 
første onsdag i måneden fra kl. 
19.00- 21.00 på: 
(Hovedstadens Ordblindeskole).
Østbanegade 9 (i kælderen)
2100 København ■

Midtsjælland
Igen i år var Midtsjællands kreds 
med til sundhedsdag i Roskilde. 
Det er med til at gøre Ordblindefor-
eningen synlig, når vi får talt med 
mange nye mulige medlemmer. 
Midtsjællands kreds vil indkalde 
til møde til næste år om de digitale 
hjælpemidler. Der bliver sendt invi-
tationer til medlemmerne. 

EKR ■

Fra venstre: Susanne og Lise Thorsager, 
Rolf S. Nielsen, Lene A. Nielsen og  
Erik K. Rasmussen.

Fyn
Claus, Maria og jeg var til ordblin-
deaften på VUC i Glamsbjerg, en 
god aften, hvor vi fik fortalt om 
Ordblindeforeningen.

Den 24. oktober var jeg ude at 
holde foredrag for 25 rådgivere i 
foreningen »skole og forældre« Jeg 
fortalte om ordblindhed og hvor-
dan jeg rådgiver vores medlem-
mer. 

Envidere var en af deltagerne 
den tidligere kontorchef i under-
visningsministeriet som jeg havde 
mødt sammen med Marianne 
Jelved, da vi havde hende på Fyn 
engang. 

Lene Roholt Baasch ■

Nyt fra kredsene 
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Information

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

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse

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

Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 21. maj 2016 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.

Alle der har tilmeldt 
sig inden den 1. maj 

har stemmeret. 
Tilmeldingen sker til 

sekretariatet.



Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 

Så kig efter fjeren.
Fjeren finder du på vores
lette bøger til unge og voksne.
Lån bøgerne på biblioteket!
Eller køb dem på
www.bibliodan.dk

Vil du gerne læse
lette bøger?

Lix 18-30


