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Ordblindeløbet og lovforslag
Ordblindeløbets formål er, at skabe synlighed om »ordblindeugen«, fjerne tabuet om ordblindhed, vise at man
som ordblind kan meget mere end man selv tror, samt at
løbe penge ind til at hjælpe ordblinde børn og unge, hvor
familien har svært ved at finde de økonomiske rammer
til it-hjælpemidler m.m.
Anders Bredsdorff vil pege på nogle enkelte problemstillinger, som forældre, bisiddere og rådgivere skal være
opmærksom på, hvis det nye lovforslag til Folkeskoleloven bliver gennemført.
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Ordblindeforeningens telefontider

Sekretariatet har åbent for telefoner man-tirsdag og torsfredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 12.30-15.00.
OBS: Telefonerne er lukket om onsdagen.
Du er også velkommen til at skrive til os via kontakt
knappen på vores hjemmeside eller på mail: kontor@
ordblind.org
Er du medlem og har brug for rådgivning/bisidder kan
du klikke på danmarkskortet til højre på vores hjemmeside under kreds og klikke på rådgiver- og bisidderkorps.
Ordblindeforeningen er en medlemsforening og det
kræver derfor et medlemskab for at kunne få udvidet
rådgivning.
Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig
ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen
i Danmark

Alt for mange børn med ordblindhed får stadig ikke den støtte, de
har behov for. Efter den ny inklusionslov (2012) er børn med en
funktionsnedsættelse havnet mellem to stole. Er de heldige får de
udleveret en IT-rygsæk, men ingen
vejledning i at bruge den.
Ordblindeforeningen arbejder på
at øge kvaliteten af undervisningen
i folkeskolen. Det skal ske ved, at
der øremærkes yderligere økonomiske ressourcer til at sikre, at
alle, der har et konkret behov, også
får støtte. Forældrene skal være
trygge og sikre på, at der gives
støtteundervisning efter de nyeste
undervisningsmetoder til børn
med særlige behov.
Undervisningsministeren, Ellen Trane Nørby, må først og
fremmest sørge for, at der stilles ressourcer til rådighed, så alle
lærere har kendskab til den digitale
verden.
De digitale læremidler har meget at tilbyde eleverne. De giver

eleverne en alsidig læring gennem
tekster, videoer og billeder, og opgaverne kan tilrettelægges, så de er
bedre tilpasset den enkelte.
Vores håb er, at der med de
digitale læremidler bliver skabt de
bedste muligheder for en grundskole for alle elever. De nye hjælpemidler skal aktivere eleverne.
Derfor duer det ikke, at lærerne
ikke kan hjælpe med de nyeste
apps til iPhone osv.
På vores mange møder ude i landet hører vi gang på gang om børn,
der har fået de digitale hjælpemidler, men ikke kan bruge dem, fordi
lærerne ikke har de nødvendige
kompetencer.
Der bliver arrangeret kurser
ude på skolerne med f.eks. firmaet CBock, men det er stadig alt
for lidt. Alt for mange elever med
ordblindhed kommer i klemme i
disse år.
Der er også mangel på viden
om den rigtige lydtræning. »Ordblindetræning«, fra Esbjerg, er
begyndt at afholde kurser for børn,
forældre, lærere, læsevejledere og
andre fagpersoner på skolerne.
Selvom deres aktiviteter er stigende, så er der langt igen, inden alle
skoler i landet har den nødvendige
viden om ordblindhed.
Heldigvis er der håb forude. I
2015 fik vi den Nationale Ordblindetest, som alle kommuner har
taget til sig. Forældre behøver ikke
mere at gå til private udbydere og
betale for en test.
Snart kommer der en ændring af
lov om folkeskolen, hvor der står at
»Skolens leder skal i sin vurdering
blandt andet sikre sig, at eleven har
modtaget direkte undervisning i
skriftens lydprincip«, og der kommer et retskrav på, at forældre kan
få en ordblindetest af deres barn
fra 4. klasse. Testen behøver ikke
være den nationale test. (Læs mere

om ændringen af lov om folkeskolen inde i bladet.)
Den ny "Ordblinderisikotest",
der kan anvendes fra børnehaveklassen og i 1. klasse er offentliggjort. Når disse tre initiativer
er implementeret i folkeskolen,
skulle det være slut med, at elever
med ordblindhed bliver henvist til
bagerste række. Forhåbentligt kan
børn med ordblindhed også få lært
at læse og skrive, så de kan få den
uddannelse, de ønsker. Fremtiden
ser lys ud, når blot skolerne får de
rette ressourcer.
■

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

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

· 5 niveauer i dansk, engelsk og

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

·
·
·
·
·

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

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

Vi kan bl.a.

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
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Ændring af Folkeskoleloven
Af Anders Bredsdorff
Den 4. oktober kom der »Forslag
til Lov om ændring af lov om
folkeskolen«. Sådan lyder den officielle overskrift på det forslag,
som bl.a. handler om ordblindetest
i Folkeskolen. Forslaget sendes til
høring, og vi har i foreningen bedt
om at blive høringsberettiget, hvilket vi ikke var.
Jeg vil i denne artikel pege på
nogle enkelte problemstillinger,
som forældre, bisiddere og rådgivere skal være opmærksom på,
hvis lovforslaget bliver gennemført
i den skitserede form.
Selve ændringen ser sådan ud:
2. Efter § 3 a indsættes:
»§ 3 b. Til elever i grundskolen
med læsevanskeligheder, der kan
skyldes ordblindhed, skal skolens
leder tilbyde, at der foretages en
ordblindetest med henblik på at
afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1.
marts på 3. klassetrin efter samråd
med eleven og forældrene, jf. § 54.
Elevens synspunkter skal tillægges
passende vægt under hensyntagen
til elevens alder og modenhed.
Stk. 2. Forældre, som finder, at
deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, har
én gang i skoleforløbet fra den 1.
marts på 4. klassetrin krav på, at
der foretages en ordblindetest af
deres barn. Kommunalbestyrelsen
foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.«
Til selve forslaget foreligger
nogle bemærkninger, som jeg vil
tage uddrag af og kommentere.
Disse citater er skrevet med kursiv.
Det første citat fra bemærkningerne kommer her:
Det foreslås, at skolens leder skal forpligtes til at tilbyde
elever med læsevanskeligheder

og tegn på ordblindhed, at der
foretages en ordblindetest med
henblik på at afdække, om elevens
læsevanskeligheder kan skyldes
ordblindhed. Skolens leder skal i
sin vurdering af, om en elev skal
tilbydes en ordblindetest bl.a.
sikre sig, at eleven har modtaget
direkte undervisning i skriftens
lydprincip, og at elevens vanskeligheder ikke skyldes manglende
eller utilstrækkelig undervisning
i skriftens lydprincip. Det vil i
øvrigt være naturligt, at skolens
leder lægger vægt på, om der er
andre åbenlyse forklaringer på
elevens læsevanskeligheder end
ordblindhed, fx sprogforståelsesvanskeligheder, nedsat hørelse,
synsvanskeligheder eller generel langsom evne hos eleven til
problemløsning. Sådanne andre
vanskeligheder må afdækkes på
anden vis.
Da det er skolelederen, der har
det pædagogiske ansvar, er det
hende, der i sin vurdering af behovet for en ordblindetest, skal sikre,
der har været undervisning og
undersøgelser, der udelukker andre
forklaringer på elevens vanskelighed ved læsning.
Der stilles ikke krav om, at der
skal anvendes en bestemt ordblindetest. Det er op til en lokal
beslutning i den enkelte kommune
eller på den enkelte skole, om det
er den af ministeriet udviklede
ordblindetest, der skal anvendes,
eller en anden ordblindetest. Det
foreslås i § 3 b, stk. 1, 3. pkt., at
elevens synspunkter skal tillægges
passende vægt under hensyntagen
til elevens alder og modenhed. Det
betyder, at skolens leder skal være
lydhør over for, om eleven selv
ønsker at gennemføre en ordblindetest, men i sidste ende er det
skolens leder, der beslutter, om
ordblindetesten skal gennemføres.

Her skal man især lægge mærke
til, at der ikke er krav om en bestemt test, men at det er op til den
enkelte kommune at bestemme
hvilken test, der skal bruges. Desuden er det værd at bemærke, at
eleven har en høringsret, om hun
vil gennemføre testen.
Det foreslås, at elever med
læsevanskeligheder i 10. klasse
også skal tilbydes en ordblindetest og har krav på at få foretaget
en ordblindetest mindst én gang i
deres skoleforløb. På samme måde
som elever på 3.-9. klassetrin,
skal tilbuddet gives til elever i 10.
klasse efter samråd med eleven og
dennes forældre. Retskravet på en
ordblindetest én gang i skoleforløbet fra 4. klassetrin gælder også
tilsvarende i 10. klasse.
Her skal man være opmærksom
på at de tilbud, der gælder for Folkeskolen op til 9. klasse, også gælder for 10.klasse. Det gælder også
det nedenfor beskrevne retskrav.
Det foreslås, at der i § 3 b, stk.
2, indføres et retskrav for forældre
på en ordblindetest, Det foreslås
i § 3 b, stk. 2, 1. pkt., at forældre,
som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, én gang i skoleforløbet
fra 1. marts på 4. klassetrin har
krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Bestemmelsen medfører, at forældre, som
oplever, at deres barn har læsevanskeligheder, og som mener, at
disse læsevanskeligheder skyldes
ordblindhed, har krav på, at der
gennemføres en ordblindetest for
barnet.
Bestemmelsen tænkes anvendt
i de tilfælde, hvor skolens leder
ikke i henhold til den foreslåede
§ 3 b, stk. 1, har fundet anledning
til at gennemføre en ordblindetest. Det kan fx være tilfælde, hvor
➤
skolens leder vurderer, at det
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ikke er relevant at gennemføre en
ordblindetest, fx fordi barnet efter
skolelederens vurdering ikke har
særligt store læsevanskeligheder,
eller fordi der efter skolelederens vurdering er andre åbenlyse
forklaringer på elevens læsevanskeligheder end ordblindhed. I
sådanne tilfælde, vil forældrene
kunne kræve, at der alligevel gennemføres en ordblindetest, hvis
forældrene mener, at deres barn
har læsevanskeligheder som følge
af ordblindhed.
For det første er det kun en gang
i skoleforløbet efter marts 4. klasse, der kan rejses krav om en test.
Desuden tænkes bestemmelsen
anvendt, hvor skolelederen ikke
tidligere har foretaget en test. Her
kan man komme i en situation, at
der er taget en test i 4. klasse, som
placerer eleven i det gule område,
og der ikke bliver iværksat ekstra
initiativer. Når eleven kommer op
i f.eks. 8. klasse, hvor der laves en
uddannelsesparathedsvurdering
(UPV), kan man som forældre få
mistanke om dysleksi, så er der
ikke umiddelbart krav om test,
da den har været foretaget. Det er
selvfølgelig en tolkning af bestemmelserne, da det ikke står direkte
i loven, men i bemærkningerne til
loven.
I § 3 b, stk. 2, 2. pkt., foreslås
det, at det er kommunalbestyrelsen, der foretager ordblindetesten
efter forældrenes anmodning.
Det betyder, at i de tilfælde, hvor
skolens leder ikke vurderer, at
der er behov for at tilbyde en elev
en ordblindetest, jf. stk. 1, kan
forældre, som finder, at deres
barn har læsevanskeligheder som
følge af ordblindhed, anmode

kommunalbestyrelsen om, at der
alligevel foretages en ordblindetest
af deres barn. Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet
til at sørge for, at der foretages en
ordblindetest af barnet.
Kommunalbestyrelsen vil i henhold til de almindelige kommunalretlige regler om intern delegation
kunne delegere beføjelsen i § 3 b,
stk. 2, 2. pkt., til fx skolens leder.
Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav på
en ordblindetest gældende over
for skolens leder, der så vil være
forpligtet til at sørge for at testen
gennemføres. Det vil fx kunne
være en lærer eller læsevejleder
på skolen, der i praksis står for at
afholde ordblindetesten.
Her skal man lægge mærke til,
at det er kommunalbestyrelsen, der
foretager testen efter forældrenes
anmodning.
Det vil sige, at man søger kommunalbestyrelsen, men at den kan
have delegeret beføjelsen ud til
skolelederen, som ikke mente, det
var nødvendigt at foretage en test,
men som nu er forpligtet til at få
testen foretaget.
Det sidste citat jeg vil kommentere har ikke direkte noget med
loven at gøre, men er alligevel
interessant for forældre, rådgivere
og skolefolk.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør i
efteråret 2016 en ny test af elever i
slutningen af børnehaveklassen, i
midten af 1. klasse og i slutningen
af 1. klasse. Testen vil ikke være
obligatorisk, men kan anvendes
tidligt i en elevs skoleforløb, så
der kan sættes ind med de nødvendige ressourcer og værktøjer, der

skal til for at afhjælpe elevens vanskeligheder.
Den nye test, som kommer her
i efteråret, er altså ikke obligatorisk. Det er den nuværende heller
ikke, da der kun står, at der er en
ordblindetest, der skal gennemføres, og ikke hvilken. Skal man
tolke lidt mere, vil det være sådan,
at man ikke behøver at lave nogen
test før 3.klasse. Dette er ikke min
erfaring fra skoleverdenen, men
derimod er man meget opmærksom på, at »en tidlig indsats er
dobbelt indsats«. Derfor tror og
håber jeg, at man vil bruge den
nye test sammen med mange andre
former for udredninger af den enkelte elevs behov for hjælp. Dette
er også hensigten med nogle af de
andre ændringsforslag i loven, som
beskriver det inkluderende undervisningsmiljø.
Der er som sagt flere forslag i
ændringen, men i denne omgang
har jeg fokuseret på det der handler om § 3b.
■
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Ordblindetest skal følges op af handleplan

   Ordblindetest skal
følges op af handleplan
Ny ordblindetest kan gøre en stor forskel for ordblinde børns fremtid – og fra
skoleåret 2017/18 har alle forældre ret til at få deres barn testet. Men hvis testen ikke følges op af en handleplan for, hvordan ordblinde elever skal hjælpes,
har testen intet formål, mener formanden for Ordblindeforeningen.
Kilde: Skolebørn nr. 2 – Maj 2016
Tekst: Jannie Holm Audebo
Foto: Colourbox
Endelig kom den. Den længe
ventede ordblindetest, der i en
tidlig alder skal spotte ordblinde
elever, så de kan få den fornødne
hjælp til at kunne klare sig lige så
godt som alle andre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Trods stor begejstring hos Ordblindeforeningen, følger der dog også
bekymringer med i kølvandet.
Ifølge formand Erik K. Rasmussen er der nemlig stadig mange af
landets skoler, som endnu ikke har
udarbejdet en handleplan
for, hvordan de ordblindetestede elever skal hjælpes
på vej gennem deres skolegang – og uden en handleplan mener han ikke, at
testen har nogen gavn.
»En test gavner jo
ikke noget i sig selv. Det
svarer bare til at få taget
en blodprøve og herigennem blive diagnosticeret
syg. Man skal jo i behandling derefter og det kræver
en langsigtet og koordineret indsats at sikre den rigtige behandling,« siger Erik K. Rasmussen.
Han mener, at forkert eller manglende støtte til ordblinde ikke bare
hæmmer deres faglige udvikling,
men også er med til at give de ordblinde en lav selvværdsfølelse.

»Hvis skolerne ikke har en
gennembearbejdet handleplan,
kommer testen ikke til at tjene sit
formål. Det vil tabe de ordblinde
på gulvet og slet ikke give dem de
muligheder, som testen jo ellers
er sat i verden for at skulle give
dem,« siger Erik K. Rasmussen.

Offer for
tilfældighederne

På de skoler, hvor der endnu ikke
er udviklet en handleplan, er det
ifølge Ordblindeforeningen, ofte
tilfældighederne, der får lov til at
bestemme, hvilken hjælp eleverne
kan få.

»Det er lidt som vinden blæser.
Hvad har man lige ressourcer til
den dag, hvordan bliver ordblinde
elever set på og prioriteret, hvilke
støtteordninger kan man lige placere dem i og hvad ved læreren
tilfældigvis lige om ordblindhed,«
siger Erik K. Rasmussen.

Ordblindeforeningen modtager dagligt opkald fra bekymrede
forældre, hvis børn ikke får den
nødvendige hjælp, fordi de er ofre
for tilfældighedernes spil. Gennem en længere periode har de for
eksempel været i dialog med moderen til 9. klasses-eleven Marcus,
der pludselig fik taget sin hjælp fra
sig, fordi man mente, at han efter
12 støttetimer var blevet god nok
til at kunne klare sig selv og at
andre elever på skolen nok havde
mere brug for hjælpen. Dette skete
ovenikøbet efter en lang og sej
kamp for, at få Marcus testet for
ordblindhed – hvilket skolen ikke
var villig til og forældrene
måtte derfor gå ad private
veje – og for derefter at få
tildelt støtte.
»Når det som i Marcus’
tilfælde bliver tilfældige
lappeløsninger, så sætter det jo både eleven og
forældrene i en ekstremt
utryg og frustrerende
situation. Når man får
lavet en test, der viser, at
man er ordblind, så skal
det ikke være en kamp
for forældre og elever at få den
hjælp, man har brug for. Det skal
være indarbejdet i skolens faste
procedurer, som udspringer af en
langsigtet handleplan,« siger Erik
K. Rasmussen. Han pointerer, at
det netop er et af testens formål at
skabe en ensartet praksis på alle ➤
Ordblindebladet 4 · 2016
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skoler, så det ikke skal være en
kamp at få hjælp.

Kortsigtede løsninger
gavner ikke

Problemet med de manglende
handleplaner er også, at hjælp til
ordblinde ofte bliver kortsigtede
løsninger. Det er ifølge Ordblindeforeningen ikke den type hjælp,
som ordblinde elever har brug for.
»Et intensivt turboforløb eller 12 timers specialstøtte gavner
ikke. En ordblind elev har brug
for stabil og kontinuerlig træning
gennem flere år,« siger Erik K.
Rasmussen. Han mener, at der skal
udarbejdes en læseplan for hvert
enkelt klassetrin gennem elevens
skolegang og at lærerne skal opkvalificeres til at kunne hjælpe de
ordblinde elever bedre.
»Det er ikke nok, at eleverne
får tildelt nogle tekniske hjælpemidler. Lærerne skal også vide,
hvordan de kan hjælpe eleverne
med at bruge dem. Ellers vil

eleverne ikke kunne få det optimale ud af hjælpemidlerne og de vil
føle sig meget overladt til sig selv.
Det er selvfølgelig både frustrerende og demotiverende,« siger han.
Ordblindeforeningen mener
desuden, at indsatsen kræver et
kontinuerligt samarbejde med forældrene.
»Forældrene skal selvfølgelig
inddrages hele vejen igennem i
børnenes forløb, så de har mulighed for at støtte op om læringen
derhjemmefra,« siger han.
Sidst men ikke mindst er det
vigtigt at gøre en indsats for at
skabe en grundlæggende holdningsændring.
»Der hersker stadig en fordom
om, at ordblinde ikke er ligeså
begavede som andre og det er en
kæmpe skrøne. Det er vigtigt, at
lærerne kommunikerer med hele
klassen om, hvad ordblindhed er,
så de ordblinde elever ikke bliver
set på med fordomsfulde øjne,«
siger han.
■

ORDBLIND?
Undervisning for voksne i Vejle
• Små hold
• Dansk 3 timer om ugen
• Undervisning dag eller aften
• Gratis test
• Gratis undervisning
• Brug af computer til læsning og stavning

YDERLIGERE INFORMATION:
kontakt Marianne Møller
mhm@campusvejle.dk eller
ring 76 43 61 76

Boulevarden 48
DK - 7100 Vejle
tel: 72 16 26 16
info@campusvejle.dk
www.campusvejle.dk/vuc
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Ordblinde vil læse

Ordblinde vil læse
Af Erik K. Rasmussen
Netværkslokomotivet har sammen med 3F og AOF arrangeret en
række møder i efteråret med stor
succes.
I Roskilde havde Netværkslokomotivet og 3F over 100 deltagere.

AOF-skolen og Christian Bock
fortalte henholdsvis om, hvordan
man kunne blive bedre til at læse
og hvordan man kan bruge IT-apps
som hjælpemidler til oplæsning og
skrivning.
Ordblindeforeningen fortalte om
det arbejde de gør, for at påvirke

ORDBLINDEKURSER FOR
Børn og unge med ordblindhed
Lærere, læsevejledere og andre fagpersoner
Børn og unge med ordblindhed (engelsk)
Voksne med ordblindhed
Forældre til børn og unge med ordblindhed
Læse-staveudredning

politikerne til at bevillige penge til
efteruddannelse af lærere. Foreningen gør også meget for at udbrede
kendskabet til ordblindhed, så det
ikke længere er et tabu ikke at
kunne stave.
Anne Gregersen, der er leder
af arbejdsløshedskassen hos 3F

er meget glad for at, der kom så
mange. Vi havde slet ikke regnet
med, at så mange ville møde frem.
Tidligere har det været flovt, hvis
man ikke kunne læse og stave.
Deltagerne samledes først hos
3F, hvor der blev serveret pølser
og vand. Derefter gik de over på
Roskilde Katedralskole i den store
foredragssal, som hurtig blev fyldt.
Blandt deltagerne var der både
3F'er og folk fra LO-fagforeninger,
men også folkeskolelærere og
andre undervisere fra Roskilde
kommune havde fundet vej til Katedralskolen.
Ordblindeforeningen har stor
glæde af disse møder. I pauserne
kan vi vejlede mange forældre og
det giver altid anledning til mange
indmeldelser i foreningen. Derfor
har vi kunnet øge medlemstallet
kraftigt.
■

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg

ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).
www.ordblindetræning.dk
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Nordiske Møde den
8.-11. september 2016 i Oslo
Torsdag den 8. september fejrede dysleksiforeningen i Norge
deres 40 års jubilæum med en konference.
Af Maj Mortensen
Fra klokken 10-16 var der forskellige indlæg, efterfulgt af politiske
debat fra 16-17.
Der bliver budt velkommen af
ordblindeforenings Generalsekretær Caoline Solem.
Første taler var Norges undervisningsminister Torbjøren RøeIsaksen.
Han fortalte først, at hans chef,
statsministeren, er ordblind og
som følge deraf har regeringen stor

interesse i opsporing og undervisning af ordblinde. Manden arbejder
på at få opsporing og undervisning
af ordblinde integreret i læreruddannelsen. Desuden arbejdes der
på, at alle skoler i landet skal være
dysleksivenlige skoler. Men da der
ligesom i Danmark er kommunalt
selvstyre, er det ikke noget, der kan
gennemføres centralt.
Derefter var det professor Ingjerd Højer, som er pædagogisk
rådgiver i dysleksi Norge.
Hun holdt et humoristisk foredrag om, hvordan den ideelle
skolegang burde være og hvordan
den rent faktisk er i dagens Norge.
Især omkring allergi og forklaringer lægerne bruger for ikke at teste
børnene (meget lignende danske
forhold).
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Herefter talte Håvard Tjora, som
er en kendt skolelærer og debattør.
Han fortalte, at det er helt op til
den enkelte skolelærer, hvor god
en undervisning de ordblinde får,
og hvor stor opmærksomhed, der
er på forskellige indlæringsvanskeligheder. Han fortalte også, at i
læreruddannelsen er der ikke undervisning i skole-hjem samtale og
opsporing af fysiske og psykiske
handikap. Det er således helt op
til den enkelte skolelærer, alt efter
interesse, at uddanne sig til dette.
Konferencen sluttede med at
Samuel Massie, fortalte om sit liv
med dysleksi, om hvordan han
som 16-årig havde opgivet skolen,
men blev optaget på en skole, hvor
man fortrinsvis sejlede op nordpå
i Norge, og om hvordan disse oplevelser gjorde, at han fik lyst til at
skrive en bog om sine oplevelser.
Han fortalte meget humoristisk og
levende. Jeg håber virkelig, at hans
bog bliver oversat til dansk og tilgængelig på Nota.
Herefter var der politisk debat.
Der var mødt 4 medlemmer af
Stortinget op fra Højre, Venstre
SV og Arbejderpartiet. Alle talte
varmt om dysleksivenlige skoler.
Dagen blev rundet af med en
festmiddag, hvor stifteren af Ordblindeforeningen i Norge deltog
som hædersgæst og der var en videohilsen fra Statsministeren.

Fredag den 9. september
handlede om dysleksivenlige skoler
Ordblindeforeningen i Norge har
opsat kriterier for, hvad der skal
til, for at en skole kan kalde sig

dysleksivenlig. De har en medarbejder, der tager ud på skolerne for

at introducere den dysleksivenlige skole, og
holde derefter øje med om skolerne
opfylder kriterierne, hvis de gør
det, bliver de registreret som dysleksivenlig skole.
Om formiddagen besøgte vi en
sprogskole, hvor de fortrinsvis underviste flygtninge og indvandrere
i norsk, men de holdt også fokus
på om nogle af eleverne viste tegn
på dysleksi, hvorefter disse blev sat
i gang med et udredningsprogram.
Den havde også undervisning for
norske voksne med dysleksi.
Om eftermiddagen besøgte vi
en folkeskole, der var dysleksivenlig, og vi overværede en time, hvor
vi så, hvordan alle elever i klassen
brugte IT hjælpemidler, således at
den ordblinde ikke skilte sig ud.

Lørdag den
10. september

Nordiske møder i dysleksiforeningens lokaler. Der deltog repræsentanter fra Island, Finland, Sverige.
Norge og Danmark.
■

Dysleksi Ungdom i Norge

Dysleksi Ungdom i Norge
DU – Dysleksi Ungdom deltog i Nordisk Ungemøde i Oslo
fra den 8.-11. september 2016. Mødet stod Dysleksi Ungdom Norge for.
Udover de norske og danske deltagere deltog Finland også.
Af Rasmus Madsen

Torsdag aften

Mødet startede ud med, at vi var
inviteret til Dysleksi Norges 40 års
jubilæumsfestmiddag.
Da vi kom hen til festsalen,
var det kun os, der manglede af
de unge, så vi gik rundt og hilste på de andre i vores pæne tøj.
Underholdningen bestod bl.a. af
en tryllekunstner, en sanger med
orkester, lykønskning fra Erma
Solberg (Norges statsminister) og
en film af Mads Johan Øgaard fra
Dysleksi Ungdom. Filmen handler
om en ordblind dreng. Du kan se
trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=dJVxOpca86U
Aftensmaden blev præsenteret
på en sjov måde, hvor man så en
fantasifuld tegning, samtidig med
der blev fortalt om retten.

Fredspris bliver uddelt. Rådhuset
er tegnet efter en demokratisk
tankegang og opført i perio-

Fællesbillede taget på Oslos rådhus
i Rådhushallen

den 1931-50. Anden verdenskrig
kom på tværs og satte byggeriet

midlertidigt i stå. Den ene side i
Rådhushallen består af et maleri
over mellemkrigstiden og besættelsen af Norge. I Østre galleri
hænger malerier malet af Per Kroh.
Malerierne hylder dagliglivet i
Norge. På den ene langside ses
årsforløbet i byen og den anden
langside ses årsforløbet på landet.
Efter frokost gik vi til Kolonihaven Studio, hvor fotografen C. F.
Wesenberg holder til. Her blev der
taget portrætfoto af os enkeltvis.
Den første omgang stod vi bare
foran kameraet, hvor der blev
taget det antal billeder af os, som ➤

www.kragelund-efterskole.dk

Fredag

Første punkt på dagsordenen var
»velkomst«, hvor det var værterne,
der fortalte kort om sig selv. Alle
deltagerne blev delt ud i grupper
med tre til fire i hver, og der var
minimum en deltager fra hvert
land. Forventningerne blev nedskrevet på post sticks. Skiftevis
blev der skrevet på dansk, norsk
og finsk. En af grupperne oversatte
deres forhåbninger til engelsk, som
blev skrevet på bagsiden. Grupperne præsenterede hurtigt deres
forventninger til de andre, før vi
tog overtøjet på, for at gå mod
Oslo rådhus.
På Oslo rådhus fik vi en rundvisning, hvor vi så Rådhushallen, som er rummet, hvor Nobels

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22
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fotograferet billeder med deltagerne fra de enkelte lande, og til sidst
gruppebilleder efter eget ønsker.

Lørdag

Foto af de danske deltagere,
taget af C. F. Wesenberg

fotografen fandt fornuftigt. Anden omgang var C. F. Wesenberg
også legesyg, da han gav os sine
briller. Efter de to omgange med
pasfotografering var det blevet
tid til gruppebilleder. Først blev
der skudt fælles billeder med
alle deltagerne. Derefter blev der

Lørdag formiddag holdt SigneAnita Lindgrén oplæg om ordblindhed og NorDys. Signe-Anita
Lindgrén arbejder på Åbo Akademi i Finland, hvor hun forsker
i anvendt sprogvidenskab, ordblindhed og fremmedsprog samt er
formand for NorDys.
Det første hun sagde, var »jeg
ville ønske at jeg også var ordblind. For ordblinde er gode til at
huske«. Derefter fortalte SigneAnita Lindgrén lidt om tre niveauer at se på dysleksi (biologisk,
kognitive og manifest). Næste ting
hun snakkede om var læring af
fremmedsprog for ordblinde.
Til sidst hørte vi om NorDys
(Nordic Network for Reading
and Writing Disabilities in Higher Education), som er et nordisk

samarbejde mellem videregående
uddannelsesinstitutioner i Danmark, Sverige og Finland. Her
udveksles der viden om dysleksi,
samt udveksling af studerende.
Udvekslingen af studerende
foregår ved, at de to andre lande
kommer på besøg hos værtlandet,
og bor hos værtlandets studenter.
NorDys arbejder også med at forbedre mulighederne for ordblinde
på videregående uddannelser, hvor
man bl.a. ser på den IT, der bruges
i Danmark.
Da Signe-Anita Lindgréns oplæg med diskussion var overstået,
var det tid til at høre fra landenes
ungdomsafdelinger. Finnerne lagde
ud. De startede med at sende bøger
rundt, så nogle blade og beskrivelser af hjælpemidler. Så fortalte de
lidt om sig selv, og hvordan deres
ordblindeforløb har været. Brice
berettede om den gang han som et
spædbarn blev undersøgt for hjernefejl, men de kunne ikke finde

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

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

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

Værdier

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

Målsætning

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

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk
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Finnerne fortæller om deres forening

noget. Senere fandt man ud af, at
han er ordblind.
Derefter var det vores tur. Vi
fortalte også om vores liv igennem uddannelsessystemet, samt
hvilke muligheder, der er gjort for
at modarbejde dysleksi. Derudover
kom vi kort ind på ordblindeefterskoler, samarbejdspartnere og
IT-rygsækken samt dens hjælpeprogrammer.
Til sidst var det værtlandets
tur. En af de ting, de gør hvert år,
er at lave en handlingsplan, som
indeholder mål, og hvordan målene

Jose fine,

Freja og F

rederik ke

skal opnås. Vi hørte om specifikke
sprogforstyrrelser, som Dysleksi
Norge har fokus på.
Så var det blevet tid til at drøfte,
hvordan det står til i landene på
følgende områder: mulighed for
oplæsning skolebøger, hjælp til
fremmedsprog, vilkår til test og
eksamen samt andre ting, der vedrører unge med dysleksi. Det blev
også gjort om søndagen.
Konklusionen blev, at Danmark
har de bedste forhold for ordblinde
i uddannelsessystemet af de tre
lande. Nordmændene har den stærkeste forening med mange aktiviteter for medlemmerne.
■
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· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
· Få skoleglæden
tilbage!

Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk
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Oplæg/ diskussion med
Signe-Anita Lindgrén
Til det Nordisk Ungemøde i Oslo holdt Signe-Anita Lindgrén et oplæg med diskussion lørdag d. 10. september om ordblindhed.
Af Rasmus Madsen
Anita Lindgrén arbejder på Åbo
Akademi i Finland, hvor hun
forsker i anvendt sprogvidenskab,
ordblindhed.
Præsentationen gik i gang, hvor
Signe-Anita Lindgrén bl.a. berettede om aktuelle forskningsresultater. Forskningen tager udgangspunkt i tre forskellige niveauer
inden for dysleksi (biologisk, kognitive og manifest).

Manifest
Kognitive
Biologisk
Ordblindhed på tre niveauer
Jf. Frith, 1997/99; Lundberg, 1998/99;
Lindgrén, 2012

Det første niveau er det biologiske niveau, hvor man fx kigger på processerne, der foregår i
hjernen og undersøger arvelighed.
Det næste niveau er det kognitive
niveau, det er her, hvor kognitive processer finder sted, så som
bogstaverne har problemer med
at omsættes til lyd. Det øverste
niveau, er manifest niveau, som
er der, hvor ordblindheden kan
bemærkes i stavning, hvor der
kan blive tilføjet ekstra bogstaver, blive udeladt bogstaver, to af
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de samme bogstaver ved siden af
hinanden eller en kombination.
Det gælder både for bogstaver og
stavelser. Det kan også være i læsningen, hvor der gættes ord. Det
kan også bemærkes i at dyslektikere oftest har gode lyttefærdigheder, men hurtige informationsstrømme kan være problematiske.
Udover de tre niveauer spiller kultur og miljø ind på den enkelte.
En anden spændende ting SigneAnita Lindgrén kom ind på var
Seymour et al. 2003 »Hypotetisk
klassifikation af sprog i forhold til
dimensionerne af stavelsers kompleksitet og ortografiske dybde«,
som er en skala, over udvalgte
sprogs mulighed for flere lyde til
hvert enkelt bogstav. Jo længere
et sprog er placeret til venstre, jo
færre lyde er der til hvert enkelt
bogstav. Jo længere til højre et
sprog er placeret, jo flere lyde er
tilknyttet det enkelte bogstav.

Seymour et al. (2003) model Hypotetisk
klassifikation af sprog i forhold til dimensionerne af (stavelser kompleksitet)
og ortografisk dybde’

Dansk er et af de sprog, hvor der
er mange lyde, der er tilknyttet et
enkelt bogstav fx bogstavet e, der
kan lyde på fem forskellige måder.
Hvis du har lyst til at vide mere om
e’s lyde forklaret, kan du se denne

video: https://www.youtube.com/
watch?v=4icO7ov-_is.
Hun fortalte også, at sprog med
mange lyde til et enkelt bogstav,
har fordele, så som der er en del
ord med få bogstaver fx å, en osv.
I modsætning hertil er der andre
sprog, der har mange lange ord fx
finsk. Forskningen tyder på at ordblindhed som regel er hyppigere i
sprog med dyb ortografi fx engelsk og dansk, som er i manifest
niveau. På det kognitive niveau er
det, det samme for alle sprog. ■

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

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

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK
J. Petersens Vej 9 • 9240 Nibe
Tlf. 98 35 15 00 • www.ipabeslag.dk

Bornholms
Byggeforretning ApS
Bornholms Byggeforretning ApS er en moderne byggevirksomhed
der udfører alt inden for murer-, tømrer- og snedkerarbejde.
Jord- og kloakarbejde udføres med underentreprenører.

Olesvej 2 • 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 95 36 00 • www.bbf-bornholm.dk

GULVSPECIALISTEN
Bodernevej 24 • 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 95 05 35 • www.gulvspec.dk

• FLISEBELÆGNING • LINOLEUM
• BOLIGVINYL• VÅDRUMSVINYL• GULVAFSLIBNING
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Dysleksi undervisning i praksis
Af Anders Bredsdorff
I juni måned kom der et materiale
fra ministeriet om arbejdet med
dysleksi elever i grundskolen. En
del af materialet beskriver, under
titlen »fra bekymring til handleplan«, nogle overordnede planer
fra forskellige kommuner
Jeg vil prøve at gå lidt videre
med beskrivelsen af arbejdet med
dysleksi undervisning og opfølgningen af den nye dysleksitests
resultater. Jeg har derfor henvendt
mig til forvaltningen og til en skole

i tre forskellige kommuner, for derigennem at beskrive både den overordnede og den nære indsats i de
forskellige kommuner. Det er ikke
meningen at hænge nogen ud for
manglende indsats eller lignende,

men at vise at der sker noget, og at
der ikke kun er en rigtig måde at
arbejde med dysleksi elever på.
Alle kommuner og skoler har
altid haft fokus på elever med
indlæringsvanskeligheder. Der har
været mange måder at hjælpe disse
elever på, og der er mange forskellige former for indlæringsvanskeligheder. Det jeg vil prøve at
beskrive er den indsats, der i løbet
af de sidste par år er sket indenfor
undervisningen af dysleksi elever, vel vidende, at man ikke kan
se dette isoleret, men at man både

SOLRØD KOMMUNE | BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN
1. Bekymring
om mangelfuld læseskrive-staveudvikling
2. I ndsats på
baggrund af
bekymringer
3. Fortsat bekymring – tæt
samarbejde
skole/PPR/
hjem
4. Ordblindetest
(tidligst 3. kl.)
5. Opfølgning
ordblindetest
6. Handleplansforløb

Bekymring fra skoles/forældres side på baggrund af
1) observationer i skole/hjem
2) testning/screening
(sprogstimulering børnehave, læseevaluering på begyndertrinnet, national test, DVO
screening, klasselæsprøve, individuel testning o.a.)
Inddragelse af øvrige aktører (læsevejleder, kompetencecenter, IT-vejleder, PPR osv.)
- Samarbejde med forældre og øget forældreorientering
- Indsats i form af tiltag i klassen, yderigere afdækning af vanskeligheder, VAKS forløb
osv.
Fortsat inddragelse af øvrige aktører omkring indsats (tiltag i klassen, VAKS, yderligere
afdækning af vanskeligheder)
- Enighed aktører imellem om vanskelighedernes omfang og årsag – og enighed om relevans af ordblindetest

Tilbagemelding til elev og forældre
- Tilbagemelding til alle lærere omkring eleven
- Udarbejdelse af handleplan
- Evt. yderligere afdækning af vanskeligheder
- Handleplan realiseres, evalueres efter aftaler heri og følges op af næste handleplan

pædagogisk og økonomisk må se
det i en større sammenhæng. Derfor bliver dette ikke en beskrivelse
af inklusion generelt, men inklusion af et specifikt område.
Den første kommune jeg
henvendte mig til, stod den
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overordnede plan allerede i det før
omtalte materiale (se ovenfor).
En sådan plan skal udmøntes
på den enkelte skole, så jeg fik en
aftale med ledelse og den koordinerende leder af Kompetence centret på Munkekærskolen. Her har

man på flere planer arbejdet med
dysleksi.
Det drejer sig om at uddanne
personale, teste elever og starte
med at danne dysleksigrupper i
enkelte klasse. Udgangspunktet er
modellen/pyramiden på næste side.

Dysleksi undervisning i praksis

VAKS
Særlig
opmærksomhed i alm.
undervisning
Klasseundervisning

1) Almen tilrettelagt
klasseundervisning
2) Eleven skiller sig ud. Testning
forsøges (Elbros ordlister eller
andet, ultimativt Ordblindetesten og/eller DVO)
3) VAKS
4) Post-VAKS-læsning (strategier
vedligeholdes). Implementering
af hjælpemidler (iPad, CD-ord).
Vejledning af lærer/team
5) Elev tilbage i klassen med hjælpemidler. VAKS-strategier vedligeholdes. Vejledning af lærer/
team. Differentieringstiltag

Denne tiltagspyramide beskriver,
hvorledes man i de almindelige
klasser arbejder, når der er elever,
man er bekymret for. Det svarer
til det, der beskrives i den overordnede plans første tre punkter.
Dette foregår i de mindre klasser.
Der er særligt fokus på om der i
3. klasse skal tages dysleksitest.
På mellemtrinnet og i udskolingen har man på skolen overvejet, hvordan man skal sætte ind.
Skolen er så stor, at der er flere
(3-4) klasser på hver årgang.
Derfor er det muligt at tænke i
inklusion af grupper med samme
indlæringsvanskeligheder.
I dette skoleår har skolen taget det
skridt videre at begynde med at
danne dysleksigrupper i en klasse
på 5. og en klasse på 6. årgang.
Det er meningen, at der i løbet af
en årrække skal dannes en klasse
på hver årgang fra 4.-9. klasse.
Det er ikke noget, der sker fra den
ene dag til den anden. Det er lang

proces, som skolen har beskrevet
på følgende måde:

Ordblindegrupper på
Munkekærskolen

Mål:
– bringe eleverne videre i
deres individuelle læse- /
staveudvikling
– at kunne indgå i en almen klasse
og udvikles i læringsmiljøet i
alle fag ud fra den enkelte elevs
forudsætninger
– udvikle eleverne personligt og
socialt
– give eleverne forudsætninger for
at gennemføre en uddannelse
– sætte eleverne i stand til generelt at klare sig i samfundet

Undervisning af elever
med dysleksi

Elevernes arbejdsform må organiseres ud fra deres behov. Der
arbejdes med læsetræning, men
ikke i den overvejende del af
undervisningstiden. Det er vigtigt

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART HOLDSTART HOLDSTART
FORÅR 23 uger
FORÅR
(start23
januar)
uger
FORÅR
(start23
januar)
uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger
EFTERÅR
(start19
august)
uger
EFTERÅR
(start19
august)
uger (start august)
Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45Ring
45 97 18 45Ring
45 97 18 45 45
Erhvervs- ogErhvervsuddannelsesrettet
ogErhvervsuddannelsesrettet
– især
og uddannelsesrettet
for ordblinde
– især for ordblinde
– især for ordblinde

HOLDSTART
Brande HøjskoleBrande
· Herningvej
Højskole
14Brande
·· 7330
Herningvej
Højskole
Brande
14 ·· 7330
Herningvej
Brande
14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45
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at læsetræne, så eleverne stadig
udvikler deres læse- og staveudvikling. Dette kan foregå i klassen
og i ordblindegruppen særskilt
(vandret og lodret).
Det er vigtigt at tage udgangspunkt i forskellige former for kommunikation og indhente viden via
andre kanaler end læsning, bl.a.
via IT-hjælpemidler. Der understøttes i brugen af iPad og computer – særligt fokus på dikterings
muligheder og CD-ORD.
Eleverne skal lære at klare sig
selv og i så vid udstrækning som
muligt blive selvhjulpne.
Skolen anvender NOTA som
materialeplatform.

Den inkluderende
undervisning

Undervisningen for elever med
dysleksi foregår således:
Som inkluderende undervisning
i klassen, hvor det kompensatoriske IT skal implementeres så det
bliver en naturlig del af elevens
skolehverdag.
Individuelle mål som tilrettelægges af teamet omkring klassen med støtte fra Team Dysleksi
(Kompetencecenteret) og PPR.
Der køres kurser eks. VAKS
såfremt, det findes hensigtsmæssigt
for elevens individuelle læringsmål.

Opkvalificering af lærere
inden for normalområdet
Der tildeles kurser og uddannelse
til elevens lærerteam og team
dysleksi, i et progressivt omfang.
Der vil være fokus på opkvalificering i brugen af kompenserende IT for elever med massive
læse-stavevanskeligheder.

Struktur

Eleven følger som udgangspunkt
klassens skema. I perioder, hvor
der er to lærere kan der foregå
læsetræning, VAKS, fonologi,
ordforrådstræning, stavetræning,
computertræning osv.
Team dysleksi understøtter hele
året med fælles planlægning for

18

Ordblindebladet 4 · 2016

klasseteamet, så differentiering
sikres og særlig tilrettelægges for
de ordblinde implementeres. Ydermere vil der være perioder, hvor
team dysleksi fungerer som tolærer i klassen, og perioder, hvor
team dysleksi samler elever med
dysleksi på ét hold.
Elever med dysleksi deltager på
camp-dage, ca. 4-6 dage årligt, arrangeret af team dysleksi. Målet er
en gang om måneden.
Klasser med dysleksigruppe er
en del af hele årgangen og indgår
i al årgangssamarbejdet for klassetrinnet.
Klasser med dysleksigruppe
arbejder også sammen med klasser med dysleksigrupper på andre
årgange.

Forældresamarbejdet

Ordblindeklasselæreren har som
alle klasselærere klasselærerakkord
for at indgå i det almene forældresamarbejde. Derudover er der
afsat en disponibel pulje tid for at
tilgodese udvidet samarbejde med
dyslektiske elevers forældre. Denne
indeholder tid til forældremøder,
undervisning af forældre i IT for at
udvikle elevens kompetencer i IT
som kompenserende hjælpemiddel.
Målet er, at der afholdes forældremøder og skole/hjem samtaler
hvert kvartal for elever med dysleksi og deres forældre. På disse
møder evalueres elevens individuelle mål, som er formuleret i
samarbejde med elev og forældre.
Redskabet, som anvendes, er Kompetencecenterets handleplan, der er
funderet på SMTTE-modellen.
Hertil kommer den organisering
og kvalificering af medarbejderne,
der er nødvendig. Jeg citerer også
her et oplæg fra skolen til det at
være lærer i en klasse med en dysleksigruppe:

At være lærer i en
klasse med ordblindhed
betyder:

– stærkt og øget teamsamarbejde
omkring klassen

– fælles planlægning med individuelle mål
– samarbejde med KC og PPR –
brugen af eks. meebook som
platform
– supervision af PPR og KC
– sparring med team dysleksi
– to-lærerforløb
– tæt vejledning
– sammenhæng mellem fag
– projekter
– lyst til at anvende
it-hjælpemidler
– øget forældresamarbejde med
forældre, hvis børn er ordblinde
eks. flere skole/hjem samtaler,
og fælles forældremøder
Skal dette projekt lykkes, er det
nødvendigt at medarbejdergruppen, eksterne konsulenter, ledelse
og forældre er interesseret og
gerne vil være med til at få det
til at lykkes. Selv om man ikke
direkte er involveret, skal man
være orienteret og støttende for de
medarbejdere, der arbejder med
klasser, der har dysleksigrupper.
Min oplevelse af den indsats,
der bliver gjort på skolen, er at det
inkluderende læringsmiljø bliver
taget alvorligt, og at der fra flere
sider bliver sat fokus på dysleksi
elever, men at der også bliver en
opmærksomhed på de elever, der
ellers er i klasserne. Som det så
ofte viser sig, når der sættes ind
overfor en eller flere elever i en
klasse, vil der altid blive mere tid
til alle de andre elever.
Som det fremgår af min gennemgang af de tiltag, der er sket
på skolen, så er det ikke dysleksitesten, og den debat der har
været, der har fået skolen til at
være opmærksom på gruppen af
elever med dysleksi. Det er heller
ikke sådan, at gruppen får al opmærksomheden og ressourcerne.
Området har man satset på, fordi
der er kommet nogle muligheder
for at gøre en særlig indsats, men
samtidig er det nødvendigt med en
langsigtet strategi, som tilgodeser
alle områder på skolen.

Dysleksi undervisning i praksis

Jeg har kun beskrevet en lille
del, da det var den opgave jeg
havde stillet mig, men ved godt, at
man ikke kan se skolen og udfordringen om det inkluderende
læringsmiljø som en indsats mod
en bestemt gruppe.
Jeg vil gerne takke skolen for
at have stillet materiel og tid af til
mig, så det har været muligt at få
et indblik i den indsats, der er på
området.
Dette er den første artikel fra en
af kommunerne. Jeg er i gang med
at interviewe de to andre kommuner, som kommer i de kommende
numre.
Jeg vil ud fra den måde, jeg har
brugt ordet dysleksi, starte en lille
debat om os selv. Det kan godt
være, at det er lidt udenfor denne
artikel, men jeg har altid synes at
ordblind er et forkert ord, da det
ikke har noget med at være blind.
Så skulle man hellere bruge dysleksi, selvom det er et fremmedord?
■

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

Vi gør gode
medarbejdere bedre
Udvikling og løft af medarbejdernes
kompetencer
Rådgivning om dansk-, regne- & ordblindeundervisning samt IT-hjælpemidler
Et virksomhedsnetværk med mere end
600 medlemmer

Mød os på:
Telefon 76 81 57 70 . www.netvaerkslokomotivet.dk
Lysholt Allé 12, 7100 Vejle . Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens . Birk Centerpark 40, 7400 Herning
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Ordblinde børn tabes på
gulvet med
frit-valgs reglerne
Af Charlotte Rafn
Ordblinde børn er kommet godt og
grundigt i klemme med frit skolevalgsreglerne på specialundervisningsområdet. Regelændringer
for 4 år siden har gjort det så godt
som umuligt for forældre at vinde
kampen for at få den rette specialundervisning og støtte til deres
ordblinde børn i en anden kommune, når bopælskommunen svigter.
Og der er ingen steder, forældre
kan gå til, når de vil have efterset,
om kommunernes skøn i sager om
frit skolevalg er båret af usaglige
kommunaløkonomiske hensyn.
Taberne er de ordblinde børn, der
må vinke farvel til det undervisningstilbud, der kunne gøre dem i
stand til at læse og skrive.
Frem til 1. august 2012 kunne forældre til ordblinde børn med massive
behov for specialundervisning benytte sig af reglerne om frit skolevalg på specialundervisningsområdet til at få barnet i en specialklasse
eller på en specialskole i en anden
kommune end bopælskommunen,
når bopælskommunen sagde nej til
at henvise barnet til specialundervisningstilbuddet i nabokommunen.
Forældre kunne med frit-valgs
reglerne i hånden dermed sikre
barnet hjælp, når bopælskommunen fx ikke ydede den tilstrækkelige hjælp, eller når kvaliteten af det
lokale kommunale specialundervisningstilbud var for dårlig.
Således benyttede flere forældre
sig af frit-valgs reglerne til fx at
få deres ordblinde børn på Ordblindeinstituttet i Ballerup, der er

20

Ordblindebladet 4 · 2016

Danmarks eneste specialskole for
ordblinde børn, når bopælskommunen svigtede.
Denne mulighed er de facto
lukket ned med den lovændring
om justering af frit skolevalg over
kommune-grænser, der trådte i
kraft for godt 4 år siden.
Lovændringen, der var en udmøntning af dele af aftalen af 4.
juni 2011 mellem regeringen og
Kommunernes Landsforening
(KL) om kommunernes økonomi
for 2012 i forhold til frit valg på
specialundervisnings-området og
befordring i forbindelse med frit
valg, har således gjort frit-valgs
muligheden på specialundervisningsområdet illusorisk.
Forældre til børn med behov for
specialundervisning havde frem til
1. august 2012 nemlig ret til frit valg
af specialklasse eller specialskole,
også i en anden kommune end bopælskommunen, hvis der var plads
på den ønskede skole, og der på
denne skole var et relevant undervisningstilbud til barnet. Denne ret
gjaldt, uanset om bopælskommunen
havde foretaget en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet eller ej.
Når forældre anvendte det frie
skolevalg til at få barnet optaget på
en specialskole eller i en specialklasse uden for bopælskommunen,
var det således ikke bopælskommunen, men skolekommunen som
traf afgørelse om, hvorvidt optagelse på den ønskede skole var et
relevant undervisningstilbud til
barnet.
Hvis der i bopælskommunen
var udarbejdet en pædagogiskpsykologisk vurdering af barnet,

kunne skolekommunen vælge at
lægge denne vurdering til grund,
men skolekommunen kunne også
selv foretage den pædagogisk-psykologiske vurdering. Skolekommunen kunne herefter ud fra en
samlet vurdering træffe afgørelse
om, hvorvidt den pågældende specialklasse eller specialskole var et
relevant undervisningstilbud.
Men den mulighed eksisterer
altså ikke længere.
Ved lovændringen om justering
af frit skolevalg over kommunegrænsen er vurderingskompetencen nu placeret hos bopælskommune. Det betyder, at det
er bopælskommunen, der skal
vurdere og træffe afgørelse om,
hvorvidt forældre kan få barnet
optaget på en specialskole eller i
en specialklasse uden for bopælskommunen. Men bopælskommunen er imidlertid også den kommune, der endeligt skal afholde
de udgifter, der er forbundet med
undervisningstilbuddet.
Og da bopælskommunen både
vurderer retten til at benytte det
frie skolevalg over kommunegrænsen og samtidig skal betale skolekommunen for elevens undervisning, har man skabt en retstilstand,
hvor man populært sagt har sat
»ræven til at vogte gæs«. Kommunerne er med andre ord blevet
udstyret med kompetencen til at
klappe pengekassen i, når de ikke
vil betale for et specialundervisningstilbud i en anden kommune.
Taberne er den store gruppe
af sårbare børn, hvis forældre nu ikke længere kan benytte sig af det frie skolevalg på
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specialundervisningsområdet til at
sikre deres børn den kvalificerede
specialundervisning, de har behov
for og krav på, men ofte ikke får.
Afgørelser om frit skolevalg kan
ikke påklages. Der er ikke – som
på andre retsområder – mulighed
for at få en uvildig klageinstans til
at vurdere lovmedholdeligheden af
bopælskommunens skøn.
Der er derfor ingen uvildig overordnet myndighed, forældre kan gå
til for at få efterprøvet bopælskommunens afgørelse. Der er med andre
ord ingen hjælp at hente, hvis bopælskommunen vægter egne usaglige kommunaløkonomiske hensyn
højere end hensynet til det ordblinde
barns behov for specialundervisning
i en specialklasse eller på en specialskole i en anden kommune.
Baggrunden for lovændringen
var da også et ønske fra kommunerne om bedre at kunne styre de
kommunale udgifter. Med lovændringen imødekom man således kommunernes udfordringer i
forhold til serviceniveauet, idet der
– som det udtrykkes i bemærkningerne til loven – nu er »sikret sammenhæng mellem visiterings- og
finansieringsansvar«.
Ved at overlade afgørelsen af
frit-valgs sager til bopælskommunen, der selv har en åbenlys
kommunaløkonomisk interesse i
afgørelsens udfald, har man bragt
forældre til ordblinde børn ud
i et ’ingenmandsland’, hvor deres mulighed for at benytte sig af
frit-valgs reglerne på specialundervisningsområdet nu reelt er
ikke-eksisterende. Og ingen kigger
kommunerne efter i sømmene.
Så når regeringens intentioner
om inklusion ikke bliver ført ud
i livet i kommunerne, og bopælskommunen svigter deres ansvar, er
ordblinde børn reelt retsløse.
Og det er grundlæggende retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt. Det er en retstilstand, der
normalt kun hersker i 3. verdens
lande, som vi i Danmark ikke ønsker at sammenligne os med.

Samtidig udgør retstilstanden
en usaglig forskelsbehandling af
ordblinde børn i forhold til andre
børn, der i vidt omfang frit kan
skifte skole, når de ønsker det.
På Ordblindeinstituttet i Ballerup nikker man genkendende til
problemstillingen. Hvor mange
forældre for et par år tilbage banede sig vej til Ordblindeinstituttet
med frit-valgs reglerne, kommer
kun få igennem nåleøjet i dag.
Sårbare børn med massive specialundervisningsbehov er således
med lovgivers blåstempling blevet
ofre i kommunernes trang til at
kunne justere på serviceniveauet
– uden at der er nogen uvildig instans, der påser, om kommunerne
i deres afgørelser om retten til frit
valg lader egne usaglige kommunaløkonomiske hensyn veje tungere end hensynet til det store antal
børn, der tabes på gulvet efter en
tur på den kommunaløkonomiske
vægtskål.
■

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

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn256 A
Kongevejen
Socialstyrelsen
2830 Virum
Edisonsvej
Telefon:18,
451.11sal41 81
5000
Odense
C
E-mail: dvo@dvo.dk
Telefon:
72
42
37 00
www.dvo.dk
E-mail: Lisbeth Tuxen

Undervisningsministeriet
list@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk/
Frederiksholms Kanal 2
handicap/ordblindhed
1220 København K

Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Ministeriet for
Danmarks
Børn og Undervisning
(DBB)
Blindebibliotek
ogTeglværksgade
Ligestilling 37

Frederiksholms
Kanal
2100
København
Ø 12
1220
København
K
Telefon: 39 13 46 00
Telefon:dbb@dbb.dk
33 92 50 00
E-mail:
E-mail: uvm@uvm
www.dbb.dk
og www.e17.dk
www.uvm.dk
(netbibliotek)

KLO –
Kultur- og Litteratur
Orientering for
Nota
læse-handicappede
– Nationalbiblioteket
Torvegade
1 • 6600 Vejen
for mennesker
Telefon:
75 36 med
31 78
læsevanskeligheder
E-mail:
klo@klo.dk
Teglværksgade 37
www.klo.dk
2100 København Ø

Lydbogsforlaget
Telefon: 39 13 46 00
INFOKO
E-mail: biblioteket@nota.nu
www.nota.nu 24
Jernbanegade
www.e17.dk
6270
Tønder
(netbibliotek)
Telefon:
74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/DysleksiOrdblinde/Dyleksi
i Danmark
foreningen
foreningen
i Danmark
Kløverprisvej 10 B

Blekinge
Boulevard 2
2650
Hvidovre
2630
Taastrup
E-mail:
E-mail: kontor@ordblind.org
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindeforeningen.dk
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Mit liv som ordblind
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PAS PÅ – der kommer løbere …

PAS PÅ – der kommer
løbere …
Danmarks første ordblindeløb fik en flot debut
med over 450 deltagere

Af Erik Serup Hansen,
Netværkslokomotivet
Foto: Louise Johansen,
Netværkslokomotivet
Blandt handlende, barnevogne og
tilskuere løb deltagerne rundt i
Horsens Gågade til Danmarks første ordblindeløb. Stemningen var
intens og god blandt både deltagere
og tilskuere.
Blandt løberne var både fagpersoner, ordblinde, pårørende
samt løbere som vil støtte det gode
formål. Deltagerne var fordelt på
alt lige fra børneløb på 2,5 km til
maraton-distancer.
Målet med Ordblindeløbet er, at
skabe synlighed om »ordblindeugen«, fjerne tabuet om ordblindhed, vise at man som ordblind
kan meget mere end man selv
tror, samt at løbe penge ind til at
hjælpe ordblinde børn og unge,
hvor familien har svært ved at
finde de økonomiske rammer til ithjælpemidler, som kan hjælpe den
ordblinde med gennemførsel af sin
skolegang.

Hele Danmark var med

Løbet tiltrak deltagere fra hele
Danmark, som gerne ville støtte
det gode formål. Blandt løberne
var unge fra Rågelund Efterskole,
på sidelinjen skabte de med deres
eget medbragte heppekor en fantastisk stemning med tilråb og pift.
Heppekoret fra Rågelund Efterskole blev indtil sidste mand,
74-årige Hans Schwenker, kom
ind med en maraton-tid på 6 timer

og 18 minutter. I børneløbet deltog bl.a. maskotterne Pondus fra
Danske Bank, Frida & Ferdinand
fra Danish Crown og Sherif Haps
& Guffe fra Børneparty.dk samt
en masse glade børn. Børnene var
glade for maskotterne, og der blev
uddelt masser af kram til maskotterne og taget mange selfier.

74 årige Hans Swenker
var løbets ældste maratonløber.

allerede kommet opfordringer om
en gentagelse af løbet samt opfordringer til at løbet kommer til
flere byer. Arrangørerne vil ikke
afvise en gentagelse, men afventer
evalueringen og resultatet inden de
tager stilling til løbets fremtid.
Se mere på facebook-siden »Ordblindeløbet«.
■

Rågelund Efterskole deltog i
Ordblindeløbet.

Masser af events
rundt om løbet

Rundt om løbet foregik masser
af events fra de lokale uddannelsesinstitutioner, biblioteket,
levende musik, Anti-mobbe-event
med motorcykler, præsentation
af IT-hjælpemidler og indslag fra
hovedsponsoren Danske Bank
m.fl. Fra podcasten »Jeg er ordblind« deltog værterne Sanne og
Andreas – de deltog begge i løbet.
Deres plan om efterfølgende at
lave optagelser fra løbet blev skudt
ned, da rigtig mange gerne ville
snakke med dem om deres populære podcast.

Stor opbakning

Opbakningen og interessen for
løbet har været stor, og der er

Fakta
• 481 løbere deltog i Danmarks første ordblindeløb.
• Overskuddet på ca. 55.000
kr. går ubeskåret til at
hjælpe ordblinde børn og
unge.
• Hovedsponsoren for løbet
var Danske Bank
• Bag initiativet står Netværkslokomotivet, Ordblindeforeningen, en lang
række lokale uddannelsesinstitutioner samt 20
ordblinde-efterskoler fra
hele Danmark.
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Jegstrupvej 6d • 7800 Skive
Telefon 96 94 10 10
info@dan-alu.dk
www.dan-alu.dk
- eller følg os på Facebook

Har du brug for at læse og skrive?
Måske er du ordblind. Gratis undervisning

Kanalens Kvarter 66 • 2620 Albertslund • Tlf. 43 64 90 75

A1 Rengøring
v/ Nirmalan Somasundaram

Triersvej 23 • 8660 Skanderborg

Tlf. 51 76 80 31

Nedbryder & Entreprenør Jan Møller
Saturnvej 17, 8370 Hadsten
Tlf. 86 98 19 72 • 40 19 19 72
www.jm-nedbrydning.dk • janmoeller@kabelmail.dk
Nedbrydning • Maskinudlejning • Snerydning • Gravemaskiner
Rendegraver
• Jordflytning
• Kloak • Belægning
Ordblindebladet
4 · 2016
24

Violinbygger
Medl. af mesterlauget
Reparation • Nybygning • Køb • Salg
www.violin.dk
violin@mail.dk

Tlf. 38 71 83 96

Hyltebjerg Allé 87 • 2720 Vanløse

Find fem fejl!

Find fem fejl!
Det gælder bare om at komme i gang
med at lede!
Herunder ser du to næsten ens billeder fra Ordblindeforeningens feriekoloni,
men det nederste er lidt anderledes.

Kan du mon finde de 5 fejl?
Har du lyst til at være
med i konkurrencen om
at vinde »2 biografbilletter med sodavand og
popcorn«, så send svaret samt dit medlemsnummer til kontor@
ordblind.org, så trækker
vi lod blandt de rigtige
svar, og DU kan blive
den heldige vinder ☺
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Mindeord for Søren Nielsen   /   Boom i udlån af lydbøger

Mindeord for Søren Nielsen
Tirsdag morgen d. 20. september
sov Søren stille ind, og det er med
stor sorg, vi modtog denne besked.
Vi føler med familien, der har mistet en kærlig mand og far. Søren
vil blive savnet i bestyrelsen og i
foreningen for det store arbejde,
han har gjort for mennesker med
ordblindhed.
Søren var en stærk og meget
aktiv mand. Sammen med sin
kone, Gitte Nielsen, drev han et
taxa-firma, der krævede megen
tid og opmærksomhed. Alligevel

kunne han afse tid til at arbejde
for mennesker med ordblindhed.
Han var i mange år formand for
lokalforeningen i Nordjylland,
og for 3 år siden kom han med i
Hovedbestyrelsen. Han var med i
arbejdsmarkedsudvalget, og han
startede messeudvalget, som han
senere blev formand for.
I to år arrangerede han messeudstilling i Aalborg hallen. Søren
havde en dejlig stille humor, som
kom til udtryk på messen. Han fik
sponseret nogle smækbukser med

bogstaver på. Publikum skulle
gætte, hvad der stod. Det kom der
ofte megen morskab ud af, og på
denne måde spredte Søren en hyggelig stemning omkring sig.
Søren var et stille og varmt
menneske, som var meget vellidt
i Ordblindeforeningen. Selvom
Søren var meget bevidst om sin
situation, deltog han alligevel i
møderne i foreningen til det sidste.
Søren vil blive savnet i bestyrelsen
og i Ordblindeforeningen. Æret
være hans minde.
Formand Erik K. Rasmussen

Kære Søren.

Ordblindeforeningen – både
i Nordjylland og på landsplan –
fik et løft med dig og et tiltrængt
»spark« med gode idéer, som forhåbentlig bliver fulgt op.
Vi har i Nordjyllands kreds
nydt godt af dit formandskab, vi
har fået mange samarbejdspartnere, som har gjort det muligt
for os at have flere forskellige

arrangementer – fortrinsvis med
it-hjælpemidler til ordblinde.
Du har sat nogle spor, som vi vil
prøve at følge
Vores tanker går til Gitte, børn
og barnebarn, som fremover må
leve med savnet.
Ære været dit minde.
Nordjyllands kreds

Så har vi sagt farvel til dig for
sidste gang. Familie, venner og
bekendte har svært ved at forstå, at
du ikke er blandt os mere.
Du efterlader et stort tomrum.
Vi vil huske dig for din energi,
dine mange initiativer, dit engagement og ikke mindst dit smittende
smil, dine friske bemærkninger og
din jyske lune.

Boom i udlån af lydbøger
Af anyh24
Kilde: Radio 24/7
Lydbøger hitter i og omkring
København. Unge, travle og læsesvage lytter løs
Der bliver lyttet til flere og flere
bøger i hovedstadsområdet.
På de københavnske biblioteker
ventes udlånet af lydbøger at stige
med 116 procent fra 2014-2016, viser
nye tal fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.
Også i Hillerød, Roskilde, Køge og
Helsingør stiger udlånet markant.
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De stigende udlånstal skyldes
ifølge formanden for Danmarks
Biblioteksforening, Steen Bording
Andersen, at der er kommet nye
kunder i biblioteksbutikken.
– Vi får fat i tre nye grupper
her: De travle, de unge og de læsesvage, siger han og fortsætter:
– Med lydbogen har vi faktisk
fået fat i nogle mennesker, som
bibliotekerne har haft lidt svært
ved at tiltrække.
Det vækker stor begejstring i
Ordblindeforeningen, at netop de
læsesvage borgere har fået bedre

adgang til litteratur. Herfra lyder
det, at man bliver en bedre læser af
at høre lydbøger.
– Det er rigtig godt, fordi mange
svage læsere ikke når længere end
til at læse Søren og Mette, og det
gør jo ikke, at man får udvidet sit
ordforråd, siger Erik Kildegaard
Rasmussen, der er formand for
Ordblindeforeningen i Danmark.
– Men hvis man lytter til bøger,
der har et stort ordforråd, lærer
man ordene og udtalen. Sproget er
jo nøglen til det sociale samvær,
siger han.
■

Grundkursus i forældrerådgivning   /   Til Ordblindeforeningens bestyrelse

Grundkursus i forældrerådgivning – 2017
Vi søger frivillige rådgivere/bisiddere
I Ordblindeforeningen får vi mange 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 på
skolen.
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:
Er du indstillet på at bidrage
med din hjælp og 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?

Kursets indhold

• Viden om ordblindhed og trivsel
• Lovgivning og retsinformation
vedr. elever med ordblindhed i
folkeskolen og frie grundskoler
• Rollen som rådgiver/bisidder

Tid og sted

Den. 3.-5. februar 2017 på
Musholm – Ferie, sport og
konferencecenter.
Transport, kost og logi dækkes
af foreningen.
Overnatning er i dobbeltværelse. I begrænset omfang findes
enkeltværelser. Ønskes enkeltværelse, påberegnes en egenbetaling
på 350 kr.

Så er det dig vi har brug for.

Tilmelding

Skriv en mail til sekretariatet:
kontor@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 den 2.1.2017. Husk at oplyse evt. ønske om enkeltværelse.
Den endelige frivilliggruppe
sammensættes med en bred repræsentation i baggrund og geografi.
Har du spørgsmål til kurserne,
så kontakt sekretariatet: kontor@
ordblind.org eller tlf. 36 75 10 88■

Til Ordblindeforeningens bestyrelse
Af Anna-Marie Hansen,
Gammel Strandvej 33, Bisserup,
4243 Rude.

Hej alle

Sommeren 2015 var undertegnede
med familie på en aldeles fantastisk ordblindelejr på Fyn.
Vi fik meget viden, mange gode råd
og en oplevelse for hele familien.
Herigennem fik vi bl.a. kontakt
med Cand. Psych. Laila Boye, som
jo har en enorm viden om hele
ordblindeområdet. Hun har udredt
vores datter og superviserer nu
lærerne i vores datters skole. Laila
har bl.a. været oppe i klassen og
fortalt hele klassen om det at være
ordblind og alle de følgevirkninger, der kan opstå for et barn.

Dette gjort på en måde, så vores
datter har følt sig meget hjulpet i
kammeraters syn på hende, at hun
f.eks. ikke er dum, fordi hun har
svært ved at ordmobilisere mm.
Alle eleverne formåede Laila at
holde tryllebundne og fanget i emnet. Selv om det handlede om min
datter, kom hun rundt om emnet på
en sådan måde, at alle elever engagerede sig i det.
Jeg vil derfor gøre Ordblindeforeningen opmærksom på, hvor
fremragende Laila er til at fange
børns opmærksomhed og få talt
ind i den problematik, ordblinde
børn kan opleve. Laila kan vende
alle de negative psykosociale følger, der kan følges ad med ordblindheden som; synes de andre

jeg er dum, hvorfor er jeg anderledes osv. osv.
Jeg vil derfor gerne forslå Ordblindeforeningen at bruge Laila;
ikke kun på en sommerlejr, men
også som foredragsholder i alle de
gode arrangementer I laver.
Ligeledes mødte vi på sommerlejren Kristian Svensen og hans
kone Susanne, der lige som Laila
gik lige i børnenes hjerter, der var
kontakt med det samme.
Så dem vil vi også gerne se lidt
mere til ☺.
Tænker om I har planer om projekter i børnehøjde?
De bedste hilsner til en
fremragende forening ■
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Interview med bestyrelsesmedlem Kirsten Weile

Interview med
bestyrelsesmedlem
Kirsten Weile
Af Peter Helmersen
Vi bringer her et interview med
Kirsten Weile, som er medlem af
bestyrelsen for Ordblindeforeningen, forstander på Vrigsted Efterskole og formand for alle ordblinde
efterskoler.
Kirsten er mangeårigt medlem af Ordblindeforeningen, og
arbejder med børn og unge med
ordblindhed. Hendes interesse for
feltet skinner tydeligt igennem, når
man snakker med hende.
Hvor længe har du været medlem i
Ordblindeforeningen?
Jeg kan ikke huske det helt præcist,
da det er så mange år siden, men
fra omkring midten af 1980'erne.
Hvordan kan det være du meldte
dig ind? Er du selv ordblind?
Min interesse er fagligt begrundet, jeg er læreruddannet og har
i mange år arbejdet med børn og
unge med varierende grader af
skrive- og læsevanskeligheder. I
det daglige er jeg leder på Vrigsted
Efterskole, som er en efterskole for
ordblinde børn og unge.
Du er bestyrelsesmedlem i Ordblindeforeningen og har været det
i omkring 3 år. Er der en sammenhæng mellem dit bestyrelsesarbejde og dit daglige arbejde?
Ja, der er helt klart en sammenhæng. Man anslår at mellem
500.000-800.000 mennesker i
Danmark har skrive- og læsevanskeligheder. Jeg vil gerne arbejde
for at få belyst de problematikker
der kan være i forbindelse med
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dysleksi, altså ordblindhed. Problematikkerne kan være faglige såvel
som sociale, og det er mit håb at
vi i Ordblindeforeningen kan være
med til at gøre hverdagen lidt nemmere for mennesker ordblindhed.
Nu nævner du selv der både er faglige og sociale problematikker ved
ordblindhed. Kan du forklare lidt
om hvordan du oplever det ud fra
dine erfaringer med børn og unge?
Jamen, de faglige problemer er
vel dem der er nemmest at forstå
for folk der ikke selv er ordblinde,
sådan noget som at man har problemer med at læse, en for andre
ganske nem tekst, eller stave til
ord der for andre virker ligetil.
De sociale problematikker er til
gengæld markant anderledes, og
kommer nok også bag på mange.
Ordblindhed kan forårsage manglende selvtillid og selvværd, som
så kan føre til social eksklusion
og besvær med at få venner. Set
fra et overordnet synspunkt kan
det føre til fravalg af for eksempel
boglige uddannelser. Simpelthen
fordi man er bange for ikke at
kunne følge med på uddannelsen,
eller man bliver udstødt på grund
af sin ordblindhed. Ordblindhed
bliver for mange ubevidst kædet
sammen med mangel på intelligens, men det er slet ikke tilfældet. Det er, uden vi skal blive alt
for videnskabelige her, en funktion i hjernen, der fungerer anderledes end hos andre mennesker, der
gør man har svært ved at genkende de mønstre og strukturer vores
ord og sætninger er lavet af. Men
det har ingen sammenhæng med

manglende intelligens overhovedet.
Kan du til sidst komme ind på
hvordan man så kan imødegå disse
faglige og sociale problemer?
IT-hjælpemidler kan gøre en stor
forskel for den enkelte, og så er det
rigtig vigtigt man har den fornødne forståelse for ordblinhed og
dets følgevirkninger hvis man for
eksempel skal undervise mennesker med ordblindhed.
Konkret på vores efterskole er
det sociale samvær noget af det allervigtigste. Det er enormt vigtigt
for de unge, at de får nogle venner,
der oplever de samme problemer
som dem og at de taler om dem. Så
får de styrket deres ellers tvivlende
tro på de er ganske almindelige
børn og teenagere, de har bare
sværere ved at læse og skrive end
andre. De får en tro på at det er
okay, og at de sagtens kan blive
accepteret alligevel. I mødet med
andre unge med ordblindhed, samt
lærere med specifikt fokus på ordblindhed, lærer de at forstå sig selv
og får styrket deres selvværd.
Det gør at de får det fornødne
mod til at kaste sig ud i bogligt
svære udfordringer, såsom boglige
uddannelser.
Et menneske med ordblindhed
kan sagtens overkomme en for
eksempel akademisk uddannelse
– men man skal gøre sig bevidst
om at man skal arbejde hårdere
for det end de fleste andre. Dette
ekstra hårde arbejde lønner sig
til gengæld i den anden ende – jo
hårdere odds man har, jo bedre
bliver man. ■

Ordblindhed på dagsordenen på Kolding Bibliotek

Ordblindhed på
dagsordenen på
Kolding Bibliotek
Kilde: Uge 40, 2016

Temaet er forældre og
pårørende til ordblinde,
når Netværkslokomotivet
holder foredrag på Kolding Bibliotek. Vi skal problemerne til livs, og det
gør vi blandt andet ved at
engagere de pårørende,
mener Mogens Schmidt
fra Netværkslokomotivet.
Forældre og pårørende kan lære,
hvordan de tackler den daglige
gang med en ordblind i familien i
aftenens foredrag på Kolding Bibliotek. Det gør nemlig hverdagen
meget lettere, og derudover skal
pårørende være med til at åbne op
for samtale omkring det, at have
svært ved at læse og skrive, mener
Netværkslokomotivet. Ifølge dem
er ordblindhed stadig et tabu, og
det burde det ikke være.

Temaaftener hjælper

Målet med disse aftener er at forældrene går hjem med nogle værktøjer, som kan hjælpe dem med
at lette hverdagen. Ifølge Mogens
Schmidt virker initiativet præcis,
som det skal.
»Vi kan mærke på de fremmødte forældre, at de lærer en hel

masse om, hvad ordblindhed går
ud på, hvad de selv kan gøre, og
hvad skolen bør gøre. Ofte bliver
lokalpolitikere også inspireret til at
gøre noget mere på området i deres
kommune,« siger Mogens S
 chmidt,
som har arrangeret aftenens begivenhed.
Temaaftener for pårørende er
vigtige. Det er Erik Rasmussen,
Formand for Ordblindeforeningen,
enig i. Forældre bliver nemlig introduceret for apps, e-bøger og andre hjælpemidler, der får ordblinde
til lettere at lære.
»Fordomme om, at ordblinde
er dumme skal lægges væk, for
det har ikke noget med intelligens
at gøre. De er præcis ligeså kloge
som alle andre, de lærer bare på en
anden måde,« siger Erik Rasmussen.

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 kan godt

Ifølge Mogens Schmidt kan ordblinde få den fremtid, de ønsker
sig, så længe der bliver taget hånd
om dem. Det er Erik Rasmussen
også sikker på, at de kan. Faktisk kan de lære at læse og skrive
ligeså godt som alle andre, hvis
de bruger de rigtige indlæringsmetoder og hjælpemidler. Netop
det kan pårørende hjælpe med at
sikre, hvis de ved noget om ordblindes behov.
»Ordblinde lærer langsomt og er
mere usikre. Derfor skal pårørende
være støttende og forstå, hvordan
læsevanskelighederne kan afhjælpes,« siger Erik Rasmussen.
■

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Lundebjerg 72
2740 Skovlunde
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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Nyt fra kredsene
Computer, støtteprogrammer.
Støttemuligheder for børn og
voksne.
Problemer med læsning, skrivning
og/eller matematik.
Telefonrådgivning hver tirsdag
mellem kl. 17.00-18.00 (ikke i
skolernes ferie).
Man kan også møde op:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28, st. tv
8000 Århus

Østjylland
Barn, voksen, uddannelse
Hvad vil jeg være, når jeg bliver
stor?

Lena Utoft telefon 22 20 49 60
Rasmus Lerbak telefon 41 60 85 41
Annette Marke telefon 25 18 81 91
Anne-Marie Sørensen telefon
40 94 88 25 ■

Midtsjællands
Ordblindeforening
Igen i år var Midtsjællands Ordblindeforening med ved sundhedsdagen i Roskilde. Her mødte vi
mennesker med ordblindhed og

Susanne Thorsager og Esben Andersen

Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark holder årsmøde
Lørdag den 1. april 2017 klokken 11.30-16.00 i
Strib Fritids- og Aktivitetscenter,
Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart
Årsmødet:
Kl. 11.30 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 13.00 - 14.00
Kl. 14.00 - 14.15
Kl. 14.15 - 16.00

Vand og sandwich
Foredrag/Oplæg
Generalforsamling
Kaffepause med kage
Fortsat generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

30

Velkomst
Valg af ordstyrer
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Orientering om det nuværende års budget
Behandling af indkomne forslag * )
Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
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*) Forslag der ønskes
behandlet på årsmødet, skal
være indsendt til sekretariatet
senest 20 dage før årsmødet
dvs. den 11. marts.
Husk at tilmelde dig senest
den. 11. marts, hvis du er
medlem og ønsker stemmeret.
Tilmeldingen sker til sekretariatet på kontor@ordblind.org
eller på telefon 36 75 10 88.
Af hensyn til bestilling af
sandwich mm., bedes man
venligst give besked om man
deltager.

mennesker uden ordblindhed. Vi
fik delt mange brochurer ud og talt
med mange mennesker, om det
at være ordblind. På denne måde
er vi med til at nedbryde nogle
fordomme om ordblindhed.
Den 28. februar 2017 afholder
vi generalforsamling i Roskilde.
Der vil blive udsendt et program
til alle medlemmer om tid og sted.
Programmet vil indeholde et foredrag om de digitale hjælpemidler.
EKR. ■

København
I København har vi travlt med
rådgivning. Der har været mange
medlemmer, som har ringet for
at få et godt råd om deres barns
skolegang.
Formand, Birte Jensen, har
deltaget i en radioudsendelse i P4.
Hun kommenterede den øgede
efterspørgsel på lydbøger, som bibliotekerne har oplevet.

Generalforsamlingen bliver
afholdt i januar eller februar. Der
kommer yderligere oplysninger om
tid og sted til medlemmerne.
EKR. ■

Bornholm
Bornholms lokale Ordblindeforening holder generalforsamling
den 20. februar 2017 kl. 19.00 hos
formand Tom West, Sølunden 4,
3700 Rønne, tlf. 56950007. Mail
tom.west. bornhom@mail.dk

Lokalafdelingen på messe

På standen var, Høreforeningen, DH, Osteoporoseforeningen,
Ulykkepatientforeningen, Dansk
Handicap Forbund og Ordblinde/
Dysleksiforeningen.
Der var hele tiden besøg ved
vores stand, som vi selv synes var
flot.
Ordblindeforeningen uddelte
balloner til børnene, og gode råd
og vejledninger til dem, som havde
interesse i at høre om ordblindhed.
Tom West, formand for
Ordblindeforeningen
på Bornholm ■

Ordblinde/dysleksiforeningen på
Bornholm deltog i FN´s Ældremesse i Åkirkeby hallerne den 1.
oktober.
Messen var besøgt af ca. 1.200
personer, hvad man mener, var
fint.
Ordblindeforeningen havde en
dobbeltstand, sammen med andre
foreninger i DH.

Information

Uddeling af legat

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

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

www.ordblindeforeningen.dk
under de enkelte kredse

Legatet uddeles to gange om året
i februar og august.
Kun skriftlige ansøgninger modtages
– telefoniske henvendelser frabedes.
Ansøgningsfrist 15. januar og 15. juli.
Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og en kort
beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til og sendes til:
Lene Baasch, Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.
Kun de ansøgninger, der bliver imødekommet, får besked
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Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Møder med forældre til ordblinde børn
arrangementer i 2017
Netværkslokomotivet har sammen med blandt andet AOF, VUC, 3F og FOA planlagt en række møder i det meste af landet. I disse møder holder Christian Bock foredrag om betydningen af de digitale
hjælpemidler. Desuden kan der være indslag fra uddannelsesinstitutionerne, som fortæller om deres
ordblindeundervisning. Der kan være indslag fra »Ordblindetræning«, som underviser i ordblindhed.
Ordblindeforeningen deltager også med en fortælling om deres aktiviteter og foreningens forsøg på at
oprette netværk i alle landsdele.
16. januar Maribo
26. januar Aabenraa
23. februar Haderslev
16. marts Tønder

Der er ved at blive planlagt
arrangementer i Hvidovre og Sydmors.
Følg med på www.netvaerkslokomotivet.dk
for yderligere information og tilmelding

Rådgivning af medlemmer
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 spørgsmål, der kan opstå for mennesker med ordblindhed.

