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Læserbreve bragt i Ordblindebladet er 
nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindefor-
eningens holdning og politik. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at beskære, redigere 
eller udelade tilsendte læserbreve.

Hans kongelige Højhed 
Kronprins Frederik er 
protektor for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i 
Danmark. 
Billedet er bragt med 
tilladelse af kongehuset 
– D.K.H. Kronprinsen og 
Kronprinsessens Hof.

Roser
Ordblindebladets roser går denne 
gang til Anette Rudbeck
Anette er en af foreningens utrættelige rådgi-
vere og bisiddere.

Gennem en årrække har Anette ansvarsfuldt fungeret som råd-
giver/bisidder for Ordblindeforeningen på Vestsjælland.

 Anette har en helt særlig vedholdenhed og ihærdighed om-
kring sin rådgiverfunktion. Et engagement, som rækker udover 
de enkelte sager og som griber ind i den politiske organisering 
af undervisningen af ordblinde elever i regionen. Her anvender 
Anette sit store indblik og viden fra sine sager med ordblinde ele-
ver. Til drøftelse af kvaliteten og en påvirkning af organiseringen 
af ordblindeundervisningen til gavn for eleverne.

 Anette har gennem sin rådgiverrolle i særdeleshed medvirket til, 
at udbrede forskningsbaseret viden om ordblindhed. Hun forholder 
sig aktivt til, at der til stadighed mangler viden om ordblindhed på 
skoleområdet. Anette besidder stor faglig viden, som hun gennem 
sin rådgivning/bisidning er med til at tilvejebringe, og hun deler 
også sin store viden gennem TV-debatter, samt på de sociale medier.

 Anette er ivrig debattør omkring udredning af elever med ord-
blindevanskeligheder.

Anettes argumenter er fagligt velfunderet, når hun tilkende-
giver, at der bør etableres særlige retningslinjer for udredning af 
ordblinde elever i folkeskolen. En udredning hvor der tages højde 
for, at ordblindhed har en sproglig årsag, men at også parametre 
som lav arbejdshukommelse, skal medtænkes.

I Ordblindeforeningen værdsætter vi Anettes kæmpe indsats 
for vores medlemmer og håber at Anette vil bidrage med sin fri-
villige arbejdsindsats mange år frem.

Da Anette som rådgiver/bisidder er med til at gøre en kæmpe 
forskel for enkelte elever og deres muligheder for uddannelse, og 
udbrede forskningsbaseret viden om ordblindhed, skal Anette 
have Ordblindeforeningens roser for sin uvurderlige indsats. ■

 Rikke Madsen
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Som noget nyt vil vi bringe en leder i hvert nummer. Det er ikke nød-
vendigvis foreningens holdning, der kommer til udtryk i lederen, men 
mere redaktionens refleksioner over de begivenheder, der har været 
siden sidst.

Opmærksomheden på ordblindhed er i det sidste halve år vokset vold-
somt. Det arbejde, der er foregået de sidste par år, bærer nu frugt. Ord-
blindetest, risikotest, retskrav og en generel opmærksomhed på folk med 
læsevanskeligheder. Vi har også fået to ambassadører, som gør et stort 
arbejde for foreningen. Der har været en ordblindeuge, som har fået me-
get opmærksomhed i både den skrevne og den elektroniske presse.

På voksenområdet har både Netværkslokomolivet, VUC, AOF m.fl. 
gjort et stort arbejde for at gøre opmærksom på ordblindhed, men også 
et arbejde for at få voksne ordblinde til at stå frem og fortælle om, hvor-
dan de er blevet hjulpet og er kommet videre på trods af deres handicap. 

Det har knebet mere på børneområdet, hvor kommunerne har haft 
svært ved at leve op til de krav, der er blevet stillet i forbindelse med in-
klusion, skolereform, støtteordninger mm. Vi ser desværre flere klagesa-
ger, som går kommunerne imod, og hvor forældrene stadig skal kæmpe 
for at få den støtte, der er nødvendig. Her gør vores rådgivere et stort 
arbejde for at hjælpe og vi ser da også, at der i de forskellige kommuner 
bliver lavet handleplaner for ordblindeundervisningen. Der er flere kom-
muner rundt om i landet, som har ondt i økonomien og det kan godt gå 
ud over de nødvendige opfølgninger på støtte til ordblinde. 

Desværre står det ikke helt så godt til med de kompetencer lærerne 
har. Det skyldes læreruddannelsen og en stigende mangel på lærere. På 
uddannelsesområdet er politikerne dog ved at få øjnene op for proble-
met, så der nu udbydes flere kurser i ordblindeundervisning og andre 
læsevanskeligheder på læreruddannelsen. 

“Rom blev ikke bygget på en dag” er et kendt citat. Vi kan glæde os 
over, at der sker fremskridt, men der er et stykke vej endnu. Derfor er 
det vigtigt, at vi som forening står stærkt og vores medlemstal stiger. 
Der skal derfor komme en opfordring fra redaktionen om, at medlem-
mer af foreningen bliver ved med at støtte os og de må meget gerne vi-
derebringe erfaringer fra deres oplevelser med deres handicap. Skriv til 
os, hvis I vil videregive erfaringer. Vi hjælper gerne, hvis der er behov 
for det. ■
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Tillykke med Ordblindeprisen i 2018

Af Janne Sabroe,
Formand for Politisk Udvalg i 
Ordblindeforeningen
Foto: Nina Lundberg Dohm

At ændre vilkårene 
for ordblinde børn og 
unge kan sammenlig-
nes med at bestige 
Mount Everest ver-
dens højeste bjerg.

Kære Mattias, jeg er meget glad 
for, at du forsøger at bestige Mount 

Everest. Ikke bare én gang, men 
flere gange, hvor du har forbedret 
uddannelsesmulighederne for ord-
blinde børn og unge.

Mange kender din historie fra 
produktionsskolen i Avedøre, hvor 
du blev overrasket over, at man 
ikke havde opdaget, at eleverne var 
ordblinde, før de blev testet som 
16-17-årige.

Da du havde skrevet om ople-
velsen på Facebook, fik du mange 
svar, som rystede dig. Du oplevede 
det, vi i Ordblinde/Dysleksiforenin-
gen gennem mange år har oplevet, 
nemlig at ordblinde elever ikke får 
den hjælp, de har brug for, og at der 
er meget stor uvidenhed om handi-
cappet.

Politiske mærkesager er 
nødvendige
Du begyndte opstigningen på 
Mount Everest, da du besluttede 
dig for at undersøge sagen og samle 
information omkring ordblindes 
rettigheder i folkeskolen. Ved første 
base camp besluttede du, at du ville 
bruge din politiske energi på at æn-
dre på ordblinde elevers forhold.

Politisk samarbejde er godt
I løbet af opstigningen til base 
camp 2 talte du med mange af 
dine politiske venner og modstan-
der på Christiansborg. Ingen kan 
bestige et bjerg alene, men med 
din vedholdenhed fik du hjælp fra 
flere ventede og uventede sider. På 

Mattias Tesfaye og Bubber.



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
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Tillykke med Ordblindeprisen i 2018
opstigningen fik du følgeskab af 
andre politikere, som også kunne se 
formålet med din store indsats på 
ordblindeområdet.

Du nåede til den anden base 
camp, hvor du i vores jubilæums-
skrift skrev:

“Sidst på efteråret 2015 sad 
vi en gruppe politikere en sen 
aften i Socialministeriet. Her 
lykkedes det så endelig. For-
ældre har nu fået krav på at få 
testet deres barn.”

Du fik skrevet testkravet ind i folke-
skoleloven, og du fik det finansieret 
via Satspuljen.

Du stoppede dog ikke din bjerg-
bestigning af Mount Everest, men 
fortsætter dit store engagement for 
alle med ordblindhed.

I den tredje base camp fik du 
diskuteret og skrevet lovgrundlaget 
for FGU, Forberedende Grundud-
dannelse, som optager elever fra 1. 
august 2019.

Vi når ikke toppen af Mount 
Everest
Jeg tror ikke, at du vil nå toppen af 
Mount Everest og nyde udsigten, 
mens du siger: “Nu kan vi ikke 
gøre mere i det politiske arbejde for 
børn, unge og voksne ordblinde”, 
men du vil nå meget højt op.

Tusind tak for dit engagement
Du stiller altid velvilligt op, når vi 
kalder i Ordblindeforeningen. Intet 
spørgsmål fra foreningens side er 
for stort eller for lille. Det sætter vi 
stor pris på.

Du skal have Ordblindeprisen 
2018, fordi du har udført et stort po-
litisk arbejde i forbindelsen med, at 
vores medlemmer nu har mulighed 
for at få deres barn testet for ord-
blindhed, og fordi du gør en forskel.

Tak for din store indsats i arbej-
det for bedre vilkår for ordblinde. ■

Med venlig hilsen
Janne Sabroe
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Klummen

Skrevet af Lene Baasch Så er det blevet efterår.
De smukke farver og duften i na-

turen giver mig nogle gode, sanse-
mæssige oplevelser.

Man kan nyde det i fulde drag.
Tilligemed er det ganske gratis.
Tænk hvad naturen giver, uden vi 

egentlig behøver at give noget igen. 
Her og nu.

En sund tanke, mener jeg kunne 
være, at vi alle skal yde og ikke al-
tid fokusere på bare at nyde.

Tit hører jeg, hvad får jeg egent-
lig ud af at være medlem af vores 
forening.

Vi får adskillige, der gerne vil 
kæmpe for ordblindesagen eller, 
som det er så moderne at sige for 
tiden, gøre en forskel.

Mange frivillige bruger adskil-
lige timer, uden de selv måske får 
direkte hjælp igen. 

Måske har de engang fået en 
hjælpende hånd.

Så har man lyst til at give tilbage.
Vi har så mange forskellige 

arbejdsopgaver, der er garanteret 
noget, der passer til os alle.

Måske sidder du derude og har en 
idé, noget du brænder for.

Kom frisk med forslag.
BLIV endelig i foreningen, der er 

nemlig BRUG for dig. 
 ■

Klummen er udtryk for  
fortatterens egen holdning

Klummen
K

LU
M

M
EN

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-eerskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND 
 

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

Årsmødet
Kl. 11.30-12.00  Vand og sandwich
Kl. 12.00-13.00  Indlæg (nærmere info udsendes senere)  
Kl. 13.00-14.00  Generalforsamling.
Kl. 14.00-14.15 Kaffepause med kage.
Kl. 13.15-16.00  Fortsat generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om det nuværende årsbudget.
5. Behandling af indkomne forslag. *)
6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer.
7. Valg til bestyrelse.
 På valg er formand.
 På valg er næstformand.
 På valg er fire bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er to suppleanter.
8. Eventuelt.

OBS: Husk at tilmelde dig senest den 5. maj 2019, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.

*)  Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 
dage før årsmødet – dvs. den 5. maj 2019.

Tilmeldingen sker til sekretariatet på kontor@ordblind.org eller på telefon: 36 75 10 88.  
Af hensyn til bestilling af sandwich m.m., bedes man venligst give besked om man deltager.

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 11.30-16.00
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
Ordblinde

D
ysleksiforenin gen i D
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Ordblindemesse 2018 – der er power i at være ordblind

Ordblindemesse 2018
– der er power i at være ordblind

Kilde: Netværkslokomotivet 
Af Jeanette Suell
Fotos: Lars Juul Nielsen

Lige præcis i dag – den 29. sep-
tember 2018 – er det ikke et tabu at 
være ordblind. Slet ikke på Fængs-
let i Horsens, hvor omkring 1.500 
besøgende på årets ordblindemesse 
bliver klogere på ordblindhed. De 
besøger udstillerstande i en prop-
pet gymnastiksal. De deltager i et 
eller flere af de i alt 38 oplæg, der 
afholdes rundt omkring i de gamle 
fængselslokaler, og en stor del af 
dem bliver hængende til kl. 14.00, 
hvor Thomas Blachman og Bubber 
slutter dagen af med at fortælle om 
deres liv som ordblinde. Det er hér, 
en skov af hænder flyver op i luften, 
da Thomas Blachman spørger, hvor 
mange ordblinde, der er til stede. 
Her putter de ikke med deres usyn-
lige handicap. Det er også hér, enga-
gementet fra publikum er stort, og 
hvor flere rækker hånden op for at 
fortælle deres egen historie: “Jeg er 
ordblind og læser til lærer, men når 
vi skal lave gruppearbejde, er der 

ingen, der vil være sammen med 
mig, fordi jeg er ordblind,” fortæl-
ler en pige fra bagerste række. En 
anden fortæller, at han lige er blevet 
testet ordblind. Og så er der selvføl-
gelig lille Andreas på seks år på for-
reste række, der bare gerne vil vide, 
hvornår han kan få en autograf.

Klogere på ordblind lillebror
En af dem, der lytter med på Bub-
ber og Thomas Blachmans betragt-
ninger om deres egen og andres 
ordblindhed, er Trine Flensborg 
Sørensen fra Brædstrup, mor til en 
ordblind 12-årig dreng. Hun har 
blandt andet brugt dagen på oplæg 
fra ordblindeefterskolerne, og så har 
hun grint med under de to ordblinde 
podcastværter Sanne og Andreas 
oplæg.

- Jeg anede ikke, at den podcast 
(Jeg er ordblind, red.) eksisterede. 
Det har været en af de bedste ople-
velser i dag at høre det oplæg. De 
var virkelig gode, fortæller hun.

Ved siden af Trine Flensborg Sø-
rensen står hendes ældste søn. Han 
indskyder, at det bedste ved hans 

dag er, at han er blevet meget klo-
gere på sin ordblinde lillebror.

- Ja, det har også været rigtig 
godt for dig at være med i dag, kon-
kluderer mor Trine.

Borgmester går forrest
Seks timer tidligere har de hørt 
borgmester i Horsens Kommune 
Peter Sørensen byde velkommen til 
årets ordblindemesse med en opfor-
dring til at tale tabuet omkring ord-
blindhed ihjel: “Lad os tale åbent 
om det. Jeg går gerne forrest. Jeg 

kan ikke sætte komma, og jeg kan 
ikke placere e og r rigtigt til sidst i 
ordene,” siger han blandt andet.

Resten af dagen og overalt på 
Fængslet kan man høre ordblinde 
rollemodeller nedbryde tabuet, sige 
det højt og opfordre andre ordblinde 
til at tro på sig selv. “Jeg kan det 
her, jeg vil det,” siger den ordblinde 
forfatter Christina Ramskov blandt 
andet i sit oplæg.

Og den ordblinde blogger Per-
nille Efrann fortæller i sit oplæg, 
at hun netop er blevet blogger for 

Elever fra en række ordblindeefterskoler 
havde en stand på ordblindemessen, hvor 
de fortalte om livet på en ordblindeefter-
skole.

10

Ordblindemesse 2018 
 Der er power i at være ordblind
Tabuet blev nedbrudt, da den fjerde Ordblindemesse blev afholdt på  
Fængslet i Horsens sidst i september. 

Af Jeanette Suell 
Foto: Lars Juul Nielsen

Lige præcis i dag – den 29. 
september 2018 – er det ikke 
et tabu at være ordblind. Slet 
ikke på Fængslet i Horsens, hvor 
omkring 1.500 besøgende på årets 
ordblindemesse bliver klogere 
på ordblindhed. De besøger 
udstillerstande i en proppet 
gymnastiksal. De deltager i et 
eller flere af de i alt 38 oplæg, der 
afholdes rundt omkring i de gamle 
fængselslokaler, og en stor del af 
dem bliver hængende til kl. 14.00, 
hvor Thomas Blachman og Bubber 
slutter dagen af med at fortælle 
om deres liv som ordblinde. Det 
er hér, en skov af hænder flyver 
op i luften, da Thomas Blachman 
spørger, hvor mange ordblinde, 

der er til stede. Her putter de ikke 
med deres usynlige handicap. Det 
er også hér, engagementet fra 
publikum er stort, og hvor flere 
rækker hånden op for at fortælle 
deres egen historie: ”Jeg er ordblind 
og læser til lærer, men når vi skal 
lave gruppearbejde, er der ingen, 
der vil være sammen med mig, 
fordi jeg er ordblind,” fortæller 
en pige fra bagerste række. En 
anden fortæller, at han lige er 
blevet testet ordblind. Og så er der 
selvfølgelig lille Andreas på seks år 
på forreste række, der bare gerne 
vil vide, hvornår han kan få en 
autograf. 

Klogere på ordblind  
lillebror
En af dem, der lytter med på 
Bubber og Thomas Blachmans 
betragtninger om deres egen 

og andres ordblindhed, er 
Trine Flensborg Sørensen fra 
Brædstrup, mor til en ordblind 
12-årig dreng. Hun har blandt 
andet brugt dagen på oplæg fra 
ordblindeefterskolerne, og så 
har hun grint med under de to 
ordblinde podcastværter Sanne og 
Andreas oplæg. 

- Jeg anede ikke, at den podcast 
(Jeg er ordblind, red.) eksisterede. 
Det har været en af de bedste 
oplevelser i dag at høre det oplæg. 
De var virkelig gode, fortæller hun.

Ved siden af Trine Flensborg 
Sørensen står hendes ældste søn. 
Han indskyder, at det bedste ved 
hans dag er, at han er blevet meget 
klogere på sin ordblinde lillebror. 

- Ja, det har også været rigtig 
godt for dig at være med i dag, 
konkluderer mor Trine. 

Borgmester går forrest
Seks timer tidligere har de hørt 
borgmester i Horsens Kommune 
Peter Sørensen byde velkommen 
til årets ordblindemesse med 
en opfordring til at tale tabuet 
omkring ordblindhed ihjel: ”Lad os 
tale åbent om det. Jeg går gerne 
forrest. Jeg kan ikke sætte komma, 

Elever fra en række ordblindeefterskoler 
havde en stand på ordblindemessen, 
hvor de fortalte om livet på en 
ordblindeefterskole.
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Fakta
Netværkslokomotivet er 
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Ordblindemesse 2018 – der er power i at være ordblind

►

at “dræbe det tabu, det er at være 
ordblind”. Hun opfordrer samtidig 
ordblinde børn og unge til ikke at se 
deres ordblindhed som en forhin-
dring, men som en udfordring.

Hold en fest
Også Thomas Blachman er med 
på vognen, da han sidst på dagen 
opfordrer en pige til at fejre, at hun 
for nylig er testet ordblind. “Hold 
en fest. Det er en gave, du har fået,” 
siger han.

Og Bubbers besked til en ung 
ordblind runger stadig på Fængslet 
Horsens, selv efter de sidste gæster 
har forladt det: ”Man skal aldrig, al-
drig nogensinde give op. Bliv ved,” 
lyder det fra ham.

Yes. Der er power i at være 
ordblind. Hvis bare en håndfuld af 
de ordblinde, der har været forbi 
Fængslet denne sidste lørdag i 
september, tager hjem med den i 
baghovedet, så har Ordblindemesse 
2018 været en succes. ■

Fakta

Netværkslokomotivet er 
tovholder på planlægning og 
afvikling af ordblindemessen 
i samarbejde med lokale 
uddannelsesinstitutioner og 
biblioteker.
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og jeg kan ikke placere e og r rigtigt 
til sidst i ordene,” siger han blandt 
andet. 

Resten af dagen og overalt på 
Fængslet kan man høre ordblinde 
rollemodeller nedbryde tabuet, 
sige det højt og opfordre andre 
ordblinde til at tro på sig selv. 
”Jeg kan det her, jeg vil det,” siger 
den ordblinde forfatter Christina 
Ramskov blandt andet i sit oplæg. 

Og den ordblinde blogger 
Pernille Efrann fortæller i sit oplæg, 
at hun netop er blevet blogger 
for at ”dræbe det tabu, det er at 
være ordblind". Hun opfordrer 
samtidig ordblinde børn og unge 
til ikke at se deres ordblindhed 
som en forhindring, men som en 
udfordring. 

Hold en fest
Også Thomas Blachman er med 
på vognen, da han sidst på dagen 
opfordrer en pige til at fejre, at hun 
for nylig er testet ordblind. ”Hold en 
fest. Det er en gave, du har fået,” 
siger han. 

Og Bubbers besked til en ung 
ordblind runger stadig på Fængslet 

Ordblindemessens sidste oplæg var et møde mellem Bubber og Thomas Blachman, 
der begge er ordblinde. Det trak næsten fulde huse, og engagementet blandt både 
oplægsholderne og publikum var stort. 

I den gamle arrest på Fængslet i Horsens hørte både børn og voksne den ordblinde 
forfatter Christina Ramskovs historie om at gå fra ikke at ville livet til i dag at være 
forfatter til fem udgivelser i fantasy-genren. 

i Horsens, selv efter de sidste 
gæster har forladt det: ”Man skal 
aldrig, aldrig nogensinde give op. 
Bliv ved,” lyder det fra ham. 

Yes. Der er power i at være 
ordblind. Hvis bare en håndfuld 

af de ordblinde, der har været 
forbi Fængslet denne sidste 
lørdag i september, tager hjem 
med den i baghovedet, så har 
Ordblindemesse 2018 været en 
succes.
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og jeg kan ikke placere e og r rigtigt 
til sidst i ordene,” siger han blandt 
andet. 

Resten af dagen og overalt på 
Fængslet kan man høre ordblinde 
rollemodeller nedbryde tabuet, 
sige det højt og opfordre andre 
ordblinde til at tro på sig selv. 
”Jeg kan det her, jeg vil det,” siger 
den ordblinde forfatter Christina 
Ramskov blandt andet i sit oplæg. 

Og den ordblinde blogger 
Pernille Efrann fortæller i sit oplæg, 
at hun netop er blevet blogger 
for at ”dræbe det tabu, det er at 
være ordblind". Hun opfordrer 
samtidig ordblinde børn og unge 
til ikke at se deres ordblindhed 
som en forhindring, men som en 
udfordring. 

Hold en fest
Også Thomas Blachman er med 
på vognen, da han sidst på dagen 
opfordrer en pige til at fejre, at hun 
for nylig er testet ordblind. ”Hold en 
fest. Det er en gave, du har fået,” 
siger han. 

Og Bubbers besked til en ung 
ordblind runger stadig på Fængslet 

Ordblindemessens sidste oplæg var et møde mellem Bubber og Thomas Blachman, 
der begge er ordblinde. Det trak næsten fulde huse, og engagementet blandt både 
oplægsholderne og publikum var stort. 

I den gamle arrest på Fængslet i Horsens hørte både børn og voksne den ordblinde 
forfatter Christina Ramskovs historie om at gå fra ikke at ville livet til i dag at være 
forfatter til fem udgivelser i fantasy-genren. 

i Horsens, selv efter de sidste 
gæster har forladt det: ”Man skal 
aldrig, aldrig nogensinde give op. 
Bliv ved,” lyder det fra ham. 

Yes. Der er power i at være 
ordblind. Hvis bare en håndfuld 

af de ordblinde, der har været 
forbi Fængslet denne sidste 
lørdag i september, tager hjem 
med den i baghovedet, så har 
Ordblindemesse 2018 været en 
succes.
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I den gamle arrest på Fængslet i Horsens hørte både børn og voksne den ord-
blinde forfatter Christina Ramskovs historie om, at gå fra ikke at ville livet til i 
dag at være forfatter til fem udgivelser i fantasy-genren.

Ordblindemessens sidste oplæg var et møde mellem Bubber og Thomas Bla-
chman, der begge er ordblinde. Det trak næsten fulde huse, og engagementet 
blandt både oplægsholderne og publikum var stort.
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Der er også plads til et oplæg 
om hverdagens matematik, som 
undervisere fra VUC fortæller om. 

Ordblindemessens sjoveste indslag 
står Sanne og Andreas fra "Jeg er 
ordblind-"podcasten for. De er selv 
ordblinde, uhøjtidelige og fortæller 
med humor og indlevelse om deres 
læsehandicap. 

Sanne og Andreas fra "Jeg er ordblind"- 
podcasten får flere til at grine højt. 

Konsulent i Netværkslokomotivet 
Per Andersen og hans kone Dorthe 
Andersen med gul vest, klar til at svare 
på deltagernes spørgsmål.

Peter Bjerre Andersen er ordblind 
iværksætter, og han fortæller i to 
oplæg om vejen fra idé til færdigt 
produkt og arbejdet for at få sin 
virksomhed Inusect op at køre. 

Interesserede børn og forældre 
får svar på, hvordan det er at gå på 
ordblindeefterskole fra elever og 
forældre til nuværende og tidligere 
elever på Kragelund Efterskole. 

Ordblindekonsulent Christian 
Bock fortæller på klingende 
sønderjysk Bubber, Thomas 
Blachman og publikum, hvad 
han mener om indsatsen i 
forhold til ordblinde. 

"Vi lever stadig i middelalderen på ordblindeområdet." Thomas Blachman, 
der selv er ordblind, er som altid skarp i sine holdninger.

"Hvor mange herinde er ordblinde," spørger Thomas Blachman henkastet. 
Op ryger til hans store overraskelse en ordentlig flok hænder. Her gemmer 
ingen på deres usynlige handicap.
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Mads Heindorf ny ambassadør

Mads Heindorf  
er Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks 
nye ambassadør
Af Karen Hojer Bangert, konsulent 
i Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark
Fotos: Karen Hojer Bangert

Hjertelig velkommen Mads! Besty-
relsen pegede på Mads Heindorf, 
fordi Mads på kort tid og med åbent 
sind og stort hjerte har lagt et stort 
arbejde i foreningen. 

I foråret blev Ordblinde/Dyslek-
siforeningen i Danmarks formand 
og næstformand inviteret til kron-
prinsens 50 års fødselsdag. Gaven 
blev doneret af Ken Denning og 
Mads Heindorf, som i fællesskab 
kreerede “Ordblid”. Bestående af 
et oliemaleri og et armbånd skaber 
“ordblid” en fortælling om men-
nesker med ordblindhed: Gnidrede 
bogstaver, et assorteret alfabet, og 
citatet “Jeg er ordblid” fortæller os, 
at handicappet kommer til udtryk, 
når ordblinde konfronteres med 
skriftsproget. 

Mads stoppede ikke med ga-
ven til kronprinsen. Han ønskede 
at støtte foreningen økonomisk og 
være med til at skabe opmærksom-
hed omkring foreningen og men-
nesker med ordblindhed. Derfor gik 
han i gang med at producere kopier 
af armbåndet og igangsatte kam-
pagnen “ordblid". Mads trak på sit 
netværk og inviterede en håndfuld 
kendte og kreative, som ligeledes 
ville støtte op om foreningens ar-
bejde. En af dem er selvfølgelig vo-
res nuværende ambassadør Bubber. 
Men også forfatteren Jussi Adler-
Olsen, skuespiller og instruktør 
Charlotte Bøving, tidligere kultur- 
og fritidsborgmester Pia Allerslev 
og Kronprins Frederiks grandku-
sine Josephine af Rosenborg, bærer 
armbåndet “ordblid” og er som 
“ordblid – ambassadører” med til at 
synliggøre ordblindhed. 

Kulturnatten den 12. oktober 
 2018 var en stor dag for Ordblinde- 

foreningen. Omgivet af armbåndene 
og oliemaleriet i en baggård spæk-
ket med gæster, galla og danse-
performere, udnævnte foreningens 
formand, Mogens Schmidt, Mads til 
foreningens nye ambassadør. Her-
efter kom Bubber på scenen og in-
viterede Mads med i et begyndende 
fællesskab: Ordblindeforeningens 
ambassadørkorps. 

Til Mads: Tak fordi du bruger 
dit kunsthåndværk til at skabe 
opmærksomhed på foreningens 
arbejde og fordi du sammen med 
os, vil være med til at skabe bedre 
vilkår for mennesker med ordblind-
hed. ■

https://www.madsheindorf.com 

Se Mads Heindorf blive udnævnt 
som ambassadør på Kulturnatten: 
https://youtu.be/A_WLtZMB3eY 

Mogens Schmidt og Mads Heindorf. Bubber og Mads Heindorf.
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“Hvad står der?”

“Hvad står der?” er titlen på en ny bog om ordblindhed. Det er 
samtidig det spørgsmål, som bogens hovedperson, Randi He-
delund Jeppesen, har stillet flest gange i sit liv. Bogen er 
blevet til i et samarbejde mellem hende og Charlotte 
Strøm. De fortæller her om deres motivation til at 
skrive bogen. 

Af  Charlotte Strøm 

“Hvad står der?” er en personlig 
beretning om at finde vej i livet 
og i uddannelsessystemet – som 
ordblind. Randi Hedelund Jeppesen 
uddannede sig trods sin ordblind-
hed til lærer. Historien om, hvordan 
det lod sig gøre fandt Charlotte 
Strøm var så stærk og inspirerende, 
at den fortjente at blive fortalt til 
mange flere. Derfor tog hun kontakt 
til Randi for at bede om lov til at 
skrive en bog om hende. 

- Jeg hørte Randi fortælle om sig 
selv og sit liv som ordblind i radioen 
på DR’s P1 for snart to år siden. Hen-
des historie gjorde stærkt indtryk 
på mig, og det samme gjorde det at 
høre, hvor mange, der rent faktisk er 
ordblinde i en eller anden grad, for-
tæller Charlotte Strøm og fortsætter:

- Jeg håber, at Randis historie 
kan tjene til inspiration og håb for 
alle de mange mennesker, der har 
ordblindhed tæt inde på livet, enten 
fordi de selv er ordblinde, eller fordi 
de er i en tæt relation til nogen, der 
er det. At give dem troen på, at de 
godt kan lykkes med at uddanne sig 
til dét, de gerne vil. Men jeg håber 
også, at historien kan være en øjen-
åbner for alle andre, nemlig dem, 
som intet eller kun ringe kendskab 

har til ordblindhed. Jeg hørte vel at 
mærke selv til den sidste kategori 
indtil for knapt to år siden. 

Tabu, fordom og paradoks
Charlotte Strøm fremhæver, at det 
sprang i øjnene på hende, at der 
tilsyneladende stadig er en stor grad 
af tabu omkring at være ordblind. 
Og det til trods for, at der med 
moderne IT-hjælpemidler er gode 
muligheder for at få den hjælp, man 
skal bruge for at klare sig i skolen, 
uddannelsessystemet og senere i 
arbejdslivet. 

- Jeg hører om børn, der er nødt 
til at skifte skole, fordi de bliver 
mobbet. Og om voksne, der holder 
det hemmeligt for deres kolleger el-
ler venner, at de er ordblinde, fordi 
de føler sig skamfulde. Det mener 
jeg, er et voldsomt paradoks, fordi 
vi har så gode muligheder for at af-
hjælpe ordblindhed med teknologi. 
Det fortæller mig, at der er noget, 
der halter bagefter i den generelle 
opfattelse af, hvad det vil sige at 
være ordblind; at den er fordoms-
fuld slet og ret. Og det må vi ærligt 
talt se at få gjort op med. Ordblind-
hed er hverken udtryk for doven-
skab eller dumhed. Så er det sagt! 

Randi Hedelund Jeppesen har 
mødt netop de fordomme. Bogens 

bagsidetekst illustrerer en episode 
med en buschauffør, som uden 
omsvøb gav udtryk for, at det måtte 
være enten dovenskab eller dum-
hed, hvis hun ikke kunne læse bus-
sens destination på forsiden. Randi 
Hedelund Jeppesen fortæller om en 
anden episode, som gjorde indhug i 
hendes selvværd, da hun gik i skole. 

- Jeg havde en matematiklærer i 
folkeskolen, som sagde til mig, at 
når jeg ikke kunne læse, kunne jeg 
nok heller ikke lære at regne. Det 
skete en dag, hvor jeg havde spurgt 
til et bestemt regnestykke flere 
gange, fordi jeg ikke kunne se om 
der stod større end eller mindre end. 

Læreren havde ikke ret, for Randi 
kom senere på Kragelund Eftersko-
le i 8. klasse, og hun indhentede dér 
den matematikundervisning hun 
var bagud på bare et halvt år. 

Den rette hjælp til tiden
At komme på ordblindeefterskole 
viste sig at være et vendepunkt. Her 
oplevede Randi Hedelund Jeppesen 
for første gang ikke at være alene 
med sin ordblindhed. Det var på 
mange måder godt, men kunne også 
byde på udfordringer fra en ny kant. 

- Det var en stor lettelse endelig 
at finde ud af, at der er andre, der 
har det ligesom mig. Og så var det 

Ny bog fortæller ærligt om at leve 
og uddanne sig som ordblind
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simpelthen så dejligt for alvor at be-
gynde at lære noget, for nu var ram-
merne der endelig til det. Samtidig 
kunne jeg også godt ind i mellem 
føle mig presset af, at der blev stil-
let krav til mig. Jeg var jo vant til at 
kunne sige, at jeg var ordblind, og 
derfor kunne jeg ikke. Men på Kra-
gelund Efterskole var alle ordblinde, 
så der var ligesom ingen, der kunne 
trække det kort, fortæller Randi He-
delund Jeppesen. 

Hun påpeger, at selv om tiden var 
en anden, da hun gik i folkeskole 
og mulighederne for at afhjælpe 
børn med ordblindhed i dag er langt 
større, er der stadig plads til forbed-
ring. 

- Børn kan blive testet for ord-
blindhed. Det er et lovkrav, og 
det er selvfølgelig godt. Men det 
hjælper jo ingenting, når skolen 
ikke handler på de fund, man så 
gør, siger Randi og efterlyser mere 
konkrete krav til den hjælp og støtte 
ordblinde skal have. 

Heldigvis oplever hun også, at 
det går fremad. 

- Det er et stort fremskridt, at 
børn kan blive testet for ordblind-
hed. Og der er mange skoler og 
kommuner, hvor der sættes ind med 
den rette hjælp. 

Randi Hedelund Jeppesen er i 
dag selvstændig konsulent i virk-
somheden Hjælp til Ord, hvor hun 
underviser og holder foredrag om 
brugen af IT-hjælpemidler for læ-
rere, læsevejledere, ordblinde og 
forældre til ordblinde.  ■

Om bogen

•  Bogen “Hvad står der? – En 
fortælling om at finde vej i 
livet som ordblind” blev ud-
givet 24. september 2018 på 
Forlaget Mellemgaard 

•  ISBN 13:9788793724785

•  Den kan købes i boghandlen 
og online. Den findes des-
uden også som lydbog. 

KONKURRENCE
Du kan være med i konkur-
rencen om at vinde bogen 
”Hvad står der?” 

Vi udlodder 3 stk. bøger, og 
det eneste du skal gøre er at 
svare rigtigt på nedenstå-
ende to spørgsmål og sende 
din besvarelse pr. mail, så er 
du med i lodtrækningen.

1.  Hvilken uddannelse har 
Randi Hedelund Jeppe-
sen?

2.  Hvilken efterskole gik 
Randi Hedelund Jeppe-
sen på?

Send dit svar til: 
kontor@ordblind.org 
og vær med i konkurrencen om at 
vinde bogen ”Hvad står der?” 

Bliv bedre til at læse 

med en personlig 

læsecoach

Ring 7361 3333

FVU læsning
FVU matematik
Ordblindeundervisning
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På guideskole med Kasper Hugger 

På guideskole med Kasper Hugger
Kasper drømte om at komme ud at se verden

På sin rejse fandt han ud 
af, at han kan mere, end 
han troede, og nu er han 
klar til en videregående 
uddannelse.
Guideskolen
Service & Co. er en dansk fun-
deret guideskole, der uddanner 
både svenske og danske guider til 
rejsebranchen.

Gennem de sidste 20 år har sko-
len uddannet over 15.000 guider, 
og mange af dem er ordblinde. Man 
kan nemlig sagtens gå på guide-
skole og arbejde som guide, selvom 
man er ordblind.

Her møder du Kasper, som er 
ordblind. Han er uddannet fra Ser-
vice & Co. i 2017 og arbejder i dag 
som guide.

Hvorfor valgte du at tage på 
Service & co. guideskole?
“Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg 
drømte om at have verden som min 
arbejdsplads.

Jeg ville også gerne udfordre mig 
selv på alle mulige måder. Lære mig 
selv bedre at kende og opleve andre 
versioner af, hvordan verden er 
skruet sammen.

Derudover tænkte jeg, at jeg 
kunne få nogle af de færdigheder 
med, som jeg ikke havde fået i løbet 
af min skoletid inden guideskolen 
– såsom engelsk. Jeg vidste, at det 
ville være en udfordring for mig, 
men jeg vidste samtidig, at jeg nok 
skulle klare mig.

En af grundene til, at jeg valgte 
Service & Co. var, at den er statsstøt-
tet. Det betyder rigtig meget for mig.”

Hvad var din største udfordring 
som orddøv på skolen?
“På skolen er der meget, der skal 
læres ved “røv i sæde”-undervisning, 
men instruktørerne var rigtig gode til 
at gøre noget andet i løbet af dagen. 

Så det blev en rigtigt god blanding, 
og derfor var det slet ikke så slemt, 
som jeg først troede, at det var.

Det har faktisk givet mig mod på 
at skulle hjem og tage en videregå-
ende uddannelse.”

Var der noget, der var særligt 
godt for dig som orddøv?
“For mig, som orddøv, var det rigtig 
godt at arbejde i grupper. Og så var 
der mange praktiske opgaver, hvor 
vi udformede noget kreativt.

Det er fedt at få hjernen udfordret 
noget mere og arbejde med hænder-
ne. Det tiltaler mig en hel del.”

Fik du hjælp, hvis du fik 
problemer som orddøv?
“Jeg fik altid den hjælp, jeg havde 
behov for. Både af instruktørerne 
dernede, men også af alle mine 
“kollegaer”.

Min største udfordring var fak-
tisk at lade folk hjælpe mig – for de 
ville virkelig gerne. Så jeg kan kun 
sige tak til dem, der hjalp mig. Min 
oplevelse var, at vi var et team.

Alle har noget, de har svært ved, 
så vi hjalp hinanden. Det var en fed 

følelse, at alle 110 elever havde den
indstilling.”

Hvordan klarede du de skriftlige 
eksaminer?
“Til de skriftlige eksaminer fik jeg 
ekstra tid, hvis der var behov for det.

Og instruktørerne var altid klar 
til at læse spørgsmålet op eller for-
klare det på en anden måde.

Er du ude som guide nu?
“Ja, jeg er ude som guide og satser 
meget på, at jeg skal være det de 
næste par år. Der er stadig meget 
at lære ude i verden. Både om mig 
selv, kulturen, andre mennesker – 
så jeg er slet ikke klar til at give slip 
på endnu.”

Har du problemer i forhold til at være 
orddøv i din hverdag som guide?
“Ja, der har været nogen problemer, 
og det vil der nok altid være. Men 
hvis jeg troede, jeg fik meget hjælp 
på guideskolen, så er det ingenting 
i forhold til den hjælp, jeg har fået i 
det team, jeg er i nu. De er der altid.”

Hvad har været det bedste for dig 
ved at gennemføre guideskolen?
“Det bedste har helt klart været fø-
lelsen af, at verden faktisk har åbnet 
sig for mig. Det er kun mig selv, der 
sætter grænser. Jeg kan vildt meget 
mere end, hvad jeg troede.

Den følelse fik jeg med fra guide-
skolen.” ■

Fakta:
•  Service & Co. er Danmarks 

eneste statskontrolleret 
guideskole.

•  Der er mulighed for at få S.U. 
undervejs.

•  Skoleopholdet giver mulighed 
til 10 ECTS point. 
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Ordblind = dum og doven
Min søn og jeg var til et fantastisk 
foredrag på VUC i Rudkøbing med 
Christian Bock.

Jeg tog afsted hjemmefra med 
min lidt negative søn, som mente 
han kunne ALT om ordblinde IT 
hjælpemidler, så hvorfor skulle han 
dog med.

Vi gik fra bilen og ind på VUC 
med ham gående ti skridt bag mig 
... sur.

Satte sig to stole fra mig, men 
inden du begyndte, rykkede han dog 
hen til mig. 6

Men fra Christian begyndte til 
han sluttede var min søn interesse-
ret, lyttende og betaget ...

Han (vi) gik derfra med flere nye 
hjælpemidler, et optimistisk syn på 
fremtiden i folkeskolen (9. klasse) 
og en “hold da op” han var god at 
høre på, han ved, hvordan jeg har 
det ...

På køreturen hjem blev der sendt 
en SMS til far, indtalt på iPhonen 
(hvilket lysten ALDRIG har været 
til).

Vi talte om skolearbejdet, han 
mente ville blive lettere ved at 
indtale på telefonen og det, at han 
nu selv kunne komme til at “læse”, 
hvad der står i tekstboksen på com-
puteren, en ung mand der var helt 
oppe og køre. 6

I denne efterårsferie skulle han 
så skrive stil i dansk ... med stort 
gå-på-mod i stor modsætning til 
tidligere gik han i gang, efter 2,5 
time blev der kaldt på mig, for at jeg 
skulle læse den igennem. Hold da 
op, der var “skrevet” (indtalt) 1 ½ 
A4 side, der plejer at blive kæmpet 
med ½ A4 side over flere dage.

En MEGET stolt ung mand sad 
og var glad og lettet over at den var 
færdig.

Det første han sagde var, “mor, 
skriv lige til Christian og sig jeg har 
lavet det HELT selv, jeg kunne ...”

Tænk sig, hvor meget vi har 
kæmpet negativt i meget lang tid 
med lektier og skole.

Tænk sig, to timer med Christian 
kan ændre hans indstilling/syn på 
skole og brug af hjælpemidler i 
hverdagen.

Jeg vil som mor bare sige tusind 
tak for et fantastiske foredrag, som 
har ændret min søns humør og lettet 
hans skuldre.

De venligste hilsner fra
Nicolas, en glad ung mand,

og en meget glad mor, Lotte Kofod

Jeg har sådan lyst til at give 
en lille opdatering på, hvad 
der er sket siden min søn 
og jeg mødte Christian i 
Rudkøbing. 

Der var engang...... 
Dette starter mange gode histori-

er med, så her er en fra den virke-
lige verden. 

Der var engang min søn var me-
get træt af skolen, træt af at være 
ordblind og træt af alt det, det førte 
med. 

Men så mødte vi Christian Bock 
til foredrag, som tidligere beskrevet, 
blev han glad, lettet og fik mod på 
9. klasse.  

Dette og en ny kontaktlærer gjor-
de, at han fik modet tilbage, fik lyst 
til at lære og ikke mindst KÆMPE 
for sin skolegang (havde i mange 
år været fortvivlet og ikke følt sig 
hjulpet/ hørt). 

Han tog mange af de hjælpemid-
ler til sig, som Christian havde om-
talt, hvilket lettede hans afleverings-
opgaver og den daglige skoledag. 

Da vi nåede afgangseksamenerne, 
sagde han, “nu kæmper jeg alt, jeg 
har lært og vil bare bestå alle fag” 
Standpunkt karakter lå på 02 og et 

par 4 taller, så han kunne lige klare 
sig igennem med dem ... MEN ... 
han ville noget andet. 

Han fandt en klassekammerats 
mor, der hjalp med mundtlig dansk 
i 5 timer i læseferien, knoklede sig 
selv til resten og gik ud med: 

10 i mundtlig dansk, 
4  i læsning og skriftlig frem-

stilling og 00 i retskrivning. 
4 og 02 i matematik 
skriftligt. 
02 i mundtlig engelsk
10 i samfundsfag
7  i fysik/kemi, biografi og 

geografi. 

Endte med et gennemsnit der gav 
adgang til gymnasiet 6 hvilket han 
var meget stolt over. Efter en start i 
9. klasse med den daværende kon-
taktlærer, der ikke mente, der var 
grund til at gå til eksamen, bestod 
jo nok ikke – “så vent dog til 10. 
klasse” – var beskeden. 

Christian gav ham det første skub 
ud i virkeligheden som en “positiv 
ordblind”, hvilket gjorde han havde 
lyst til at lave om på sin skolegang, 
kom selv hjem og bad om ny kon-
taktlærer, fandt selv hjælp til dansk 
eksamen (mor er jo ikke altid “klog 
at høre på” 6). 

Vi er en MEGET STOLT familie, 
stolte over, at han kæmpede og ikke 
mindst bare MEGET glade for, at vi 
har fået en glad dreng. 

Med alt dette vil jeg bare endnu 
engang sige tak, Christian. Jeg tror, 
der er mange som os, der har nydt 
godt af at møde Christian på deres 
vej. ■

De varmeste hilsner fra 
Nicolas og Lotte 
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Digidag 
– for ordblinde elever

Folkeskolen finder flere ordblinde i dag end for blot 5 - 10 år siden, og derfor 
må vi læsevejledere se på, hvad der faktisk er behov for hos de ordblinde ele-
ver ud over læse- og stavetræning. Hvordan kan vi hjælpe elever fra 4.-9. kl. 
med at holde hovedet højt og bevare lysten til at knokle videre og blive dygti-
gere – også når det virkelig er svært og hårdt. 

Af Katia Karner Hansen,  
læsevejleder, 4kløverskolen, 
Nyborg Kommune

Mange skoler arbejder med at bruge 
den viden, som de nationale tests 
målinger på afkodningskompeten-
cerne samt på læseforståelse og 
sprogforståelse til at spore elever i 
fare for ordblindhed. Viser eleven 
tegn på det, trods målrettet arbejde 
med bl.a. elevens læsning og stav-
ning, bruger de fleste skoler mini-
steriets ordblindetest, der gælder fra 
3. klasse og resten af livet, og som 
overføres, når eleven skifter skole 
eller skolesystem. Men hvad så efter 
diagnosen, spurgte vi os selv på 
4kløverskolen. 

Det er vigtigt at huske på, at 
begavelse og ordblindhed intet har 
med hinanden at gøre, og derfor er 
begavelse ikke en forklaring på ord-
blindhed. Men omvendt så skal ind-
satserne jo tilpasses til de ordblinde 
elever, der er lige så forskellige som 
alle andre elevgrupper. De drømmer 

naturligvis alle om at blive taget 
seriøst og set som den, de er.  

Hvad er det, der bøvler?   
En del forældre og nogle lærere 
kommer til os læsevejledere med 
et ønske, ja, nogle gange krav om, 
at vi “fikser” problemet. En del 
forældre vil ikke have, at deres barn 
får diagnosen – ofte på grund af 
gamle fordomme om at ordblind-
hed = dumhed. Det er ofte en stor 
opgave at viderebringe forklaringen 
om hjernens indretning, og at det 
er “lydcenteret”, der ikke fungerer, 
samt at mange ordblinde kan lære 
at læse “med hukommelsen”, andre 
med it-hjælpemidler. Det kan ikke 
bare fikses, men gennem viden, 
(an)erkendelse og fællesskab kan 
der ske noget skelsættende for den 
enkelte elev – og deres forældre.  

Som udgangspunkt har disse 
elever særlige vanskeligheder med 
det fonologiske arbejde – med 
afkodning af ord samt stavning/
skrivning. En del elever har tidligt i 

barndommen været undersøgt for 
hørevanskeligheder, og en del har 
fået været hos høre-talepædagoger 
– med svingende succes – og des-
værre uden at høre om, at udtale-
problemer og et svagt sprogniveau 
kan være et tidligt tegn på dysleksi. 

Elever, der har vanskeligheder 
med at lære i flere fag, har ofte fået 
en vis mængde specialundervisning 
i indskolingen, mens de ordblinde 
elever, der “kun” er ramt på deres 
læsning og evt. skrivning, men ellers 
lærer som de øvrige elever, fortæller, 
at indskolingsårene gik uden proble-
mer, og at de godt kunne lide at gå i 
skole. Til gengæld oplevede største-
delen af dem at skifte fra legende en-
gelskundervisningen til mere teknisk 
og læsetung undervisning i engelsk, 
og da tyskundervisningen begyndte, 
samt da naturfag gik i gang med den 
faglige læsning, blev det pludseligt 
hårdere i skolen for dem end for de 
andre, og den første tvivl på sig selv 
dukkede op. Deres forældre fortæl-
ler også, at barnet som mindre var 
meget aktivt og udadvendt, men nu 
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►

lige som “punkterede” og blev mere 
stille og passiv og træt. 

Mange nye dyslektikere  
Både dansk og udenlandsk læse-
forskning fokuserer på de yngste ele-
ver og den tidlige indsats som særligt 
vigtig, men i dag er der også fokus i 
samfundet på livslang læring og re-
gering efter regering har en målsæt-
ning om, at 95% skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse, så derfor er det 
nødvendigt, at vi i folkeskolen også 
fokuserer på de ældre klasser.  

I den forbindelse har vi på vores 
skole arbejdet meget målrettet med 
de nationale test, som er en stor 
hjælp til at finde ordblinde elever – 
uanset alder, men hvor vi også ser 
på elevernes læring, kontakt og triv-
sel som kilde til svage scorer. 

I starten blev elever med dårlig 
adfærd ikke testet for dysleksi hos 
os, men vi fik øjnene op for, at ele-
ven måske med sin adfærd “fortæl-
ler” os noget om læse- eller lærings-
vanskeligheder. Vores egentlige 
øjenåbner var et foredrag med Jes-
per Sehested (etlivsomordblind.dk), 
hvis livshistorie bekræftede vores 
teori om; at det kan være utroligt 
hårdt at gå i skole hele dagen med 
nederlag på nederlag – f.eks. på 
grund af dysleksi.  
Vi fik også øje på en anden elev-
gruppe, som klarede sig langt bedre 
til den nationale test i læsning end 
i dagligdagen, og når vi spurgte 
dansklæreren, viste det sig, at 
eleven havde siddet meget længere 
end de andre – nogle gange dobbelt 
så længe! Tidligere ville vi nok have 
vurderet, at det skyldtes manglende 
træning og indsats til dagligt. Det 
kan naturligvis stadig ikke udeluk-
kes, men nu tjekker vi altid bl.a. 
niveauet på opgaverne og evt. går vi 
i gang med at undersøge eleven for 
dysleksi.  

Man kan roligt sige, at vi sadlede 
om, og vi fik ledelsens opbakning 
til det. Derfor steg dels antallet af 
elever, vi tester, og dels har vi æn-
dret flere ting i vores specialunder-
visningsindsatser. 

Alle elever skal lære mest 
muligt og trives bedst muligt  
Alligevel følte og føler en del af 
de dyslektiske eleverne, at de var 
de eneste i klassen, der havde det 
sådan, som de har.  

“Jeg ved jo godt, at jeg er en af 
de klogeste i min klassen, men jeg 
fatter ikke, at det er så svært at læse 
og at lære nye ord. Jeg gider heller 
ikke skrive noter eller stile” – lyder 
en typisk kommentar fra de ældste 
dyslektikere. 

“Det værste er, når lærerne bare 
siger; “læs de næste 3 sider” – uden 
nogen forklaring af de svære ord 
eller uden at sige, hvad vi skal tale 
om, – for hvad skal jeg så læse ef-
ter? Hvad skal jeg huske bagefter? 
Jeg læser jo langsomt for at kunne 
huske det bagefter ...”  

Som læsevejledere blev det klart 
for os, at det skulle være vores næ-
ste tiltag. Vi var gået i gang med at 
videreudvikle vores specialunder-
visning og it-hjælpemiddelstræning 
ved at tilbyde eleverne læsecoa-
ching og strategitræning, men i 
sparetider er ressourcerne små og 
faldende, og at antallet af dyslekti-
kere er stigende, så vi var nødt til 
at udvikle en ny indsats. Den tog 

sit udgangspunkt i, at vi kunne se 
nogle mønstre i de ordblinde elevers 
problemstillinger, som ikke hand-
lede om bogstaver og lyde isoleret, 
men snarere om at leve med diagno-
sen. Det inspirerede os til at tænke i 
hele og halve dage med flere elever 
af gangen – de såkaldte digidage. 

Vi spurgte altså os selv: Hvad 
kan vi gøre for at støtte eleverne i 
at fortsætte med at kæmpe, med at 
lære, med ikke at give op, når det er 
en hård udfordring at læse – og evt. 
at lære? Hvordan kan vi støtte dem, 
så de bliver bevidste om deres situa-
tion, følelser, reaktioner og lærings-
strategier ved hjælp af viden om 
dysleksi, læringsstrategier, osv.? 

Fokus på digitale 
hjælpemidler
Vi glædede os første gang, vi skulle 
have en digidag. Hvordan mon det 
ville gå med 10 elever fra to forskel-
lige årgange? Ville de være med 
på de opgaver og punkter, som vi 
havde på programmet? Flere af dem 
havde nægtet at deltage i specialun-
dervisning og nægtet at bruge it i 
undervisningen, så vi var spændte.  

Vi havde selvfølgelig sørget for 
lidt morgenmad og frugt til dagen, 

Iben og Katrine fra 8. årgang er ved at gøre deres superbruger fremlæggelse om 
hjælpemidler i dagligdagen klar til den næste digidag. 
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så det virkede hyggeligt. Da de 
første ankom, fik vi ærligt talt et 
chok! De spurgte helt seriøst og 
med armene over kors: “Er jeg her, 
fordi jeg er dum eller hvad?” Vi 
havde ellers gjort meget ud af mar-
kedsføring og kommunikation med 
både dem, deres forældre og deres 
klasser, men vi havde desværre 
underkendt deres følelse af at være 
anderledes! Det ændrede vores pro-
gram om de digitale muligheder – 
og vores fokus blev meget mere og 
mere i retning af deres oplevelser af 
at være ordblind – i dialog med os 
og med de film og den viden, som 
vi præsenterer dem for.  

Den første digidag havde som 
sagt mest fokus på at blive introdu-
ceret til it-hjælpemidler på sjove må-
der f.eks. med stavestafetter med og 
uden hjælpemidler. De skulle også 
forestille sig, at de var mere ordblin-
de, end de er, for dermed at kunne 
se mulighederne i hjælpemidlerne. 

Eleverne lavede også lommefilm 
om hjælpemidlerne og om ord-
blindhed efter at have set flere af 
NOTA’s film med unge og kendte 
voksne, som fortæller om deres liv 
som ordblinde - en rollemodel for 
dem. Og det var her, vi mærkede 
en ændret attitude og langt større 
engagement i gruppen. 

Dagen sluttede med fremvisning 
for deres forældre med filmene og 
et oplæg fra vores side om dysleksi. 
Evalueringerne viste, at alle havde 
fået et bedre kendskab til it-værktø-
jerne, men det vigtigste for dem var, 
at de havde fået viden om ordblind-
hed. Eleverne gik glade derfra, og 
en hel del flere begyndte at bruge 
f.eks. lydbøger i dagligdagen.  

Digidag 2.0 - Viden, 
fællesskab, erkendelse
Pudsigt nok oplevede vi samme 
mønster til de næste digidag med 
andre elever: De startede på samme 

måde: “Er jeg her, fordi jeg er dum 
eller hvad?”  Det blev vores nye 
udgangspunkt for, at der er meget 
mere plads til at tale om følelser, 
erfaringer, viden om hjernen, 
strategier, behov for pauser m.m. Vi 
viser mange flere småfilm – lige fra 
ordblindeefterskolernes reklamer 
over NOTA’s film og korte film med 
forskere. 

Holdsammensætningen er også 
justeret, så vi har færre elever med 
– helst hold kun for drenge eller 
kun for piger. Dagene er oftest kun 
en formiddag, men som noget nyt 
er vi gået i gang med at starte et 
forældrenetværk op på skolen i det 
kommende skoleår, som blev mødt 
med en kæmpe opbakning med 27 
fremmødte på første møde, som 
varede ½ time længere end annon-
ceret, fordi spørgelysten og idéerne 
til de næste møders dagsorden var 
så stor. 

9. kl. og hvad så?  
Da der er gået et par år, siden vi 
startede digidagene, har vi flere 
dyslektiske elever, der har afsluttet 
9. kl. De deltager nu som rollemo-
deller til vores digidage. Det har en 
utrolig god effekt på både dem – at 
de tør stille sig frem og fortælle om 
sig selv og deres udfordringer og 
måde at håndtere det på – og på de 
yngre elever, der jo “kender” dem 
på skolen. Det har også den klare 
fordel, at eleverne kan komme i 
dialog og sammenligne. Da 9. kl. 
eleverne sidste år var samlet til digi-
dag, foreslog de, at vi skulle oprette 
et mentorkorps, så de yngre ele-
ver kan booke en samtale, hvis de 
trænger til en snak og til at fortælle 
om kommunens læseklasse for de 
kommende elever.

 Flere af dem har tilbudt at kom-
me og fortælle om ungdomsuddan-
nelserne, når de er gået ud af skolen 
til sommer. Det kan give håb om, 
at man kan klare sig i gymnasiet og 
måske helt op på universitetsniveau. 
Og når de giver gode råd om at ac-
ceptere, at det er meget hårdere at 
gå i skole, når man er ordblind, og 

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

ORDBLINDEKURSER FOR

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg 
ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).

www.ordblindetræning.dk
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derfor skal man kæmpe sine kampe. 
En af dem har understreget sit be-
hov for at holde nogle ordentlige 
pauser, så hjernen ikke koger over, 
ja, så er det endnu mere i øjenhøjde, 
når det er en ældre elev, der formid-
ler sin viden og erfaringer. 

Ved at vi har taget hul på et 
tabu og kastet lys på de ordblinde, 
så blomstrer de og tager sig selv 
alvorligt. Vi oplever dels en stor 
efterspørgsel på digidagene og dels, 
at flere har mere mod på at deltage 
aktivt i læse- og skrivecoaching og 
i timerne. Flere af dem giver også 
udtryk for, at de reflekterer mere 
over deres læringsudbytte og deres 
selvforståelse, strategier m.m.  

Kan elever give råd til 
lærerne?
Et fast punkt på dagsordenen på 
digidagene er  elevernes liste over 
gode råd til de andre lærere, som 
efterfølgende sendes til lærerne. Det 
er interessant at opleve, hvordan det 
at få talt om sin egen situation sam-
men med andre i samme situation 
rykker eleverne på digidagene. De 
er vilde med, at de er eksperterne, 
og at de derfor må give lærerne 
gode råd. 

Lærerne er generelt glade for de 
gode råd og mange klasser har en 
god dialog med eleverne, som kan 
vise deres hjælpemidler til klasser-
ne og kan tage en samtale om deres 
læringssituation og udfordringer. 
En del elever er blevet bedre til at 
tage mere hånd om egen situation – 
f.eks. oplever en del af eleverne, at 
de er blevet bedre til at spørge om 
hjælp mere præcist i stedet for at 
give op og sige, at det kan de ikke 
finde ud af. 

I den moderne inkluderende fol-
keskole er det et godt tiltag for de 
ordblinde elever og deres forældre, 
og et skridt på vejen er det i hvert 
fald for os alle på skolen. Det stigen-
de antal testede dyslektiske elever 
og digidagenes effekt har medvirket 
til en ændring af kulturen på skolen 
hos stort set alle lærere og i langt de 
fleste klasser fra 3.-4. kl. og frem 

– f.eks. i form af mere højtlæsning, 
mere brug af lydbøger, forlænget tid 
til nogle typer opgaver, prøver, eksa-
mener, m.m. i alle fagene, mere stil-
ladserende undervisning. Hermed 

bidrager de øvrige lærere også til en 
mere inkluderende tænkning og kul-
tur omkring de ordblinde elever på 
skolen.   ■

Der bliver knoklet med de næste hjemmelavede film om at være ordblind – her er 
det Mikkel og Frederik fra 6. årgang. 
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Som ordblind 
skal du også 
have gode 
oplevelser i 
biografen

Af Troels Ravn MF (S)
Formand for Social- Indenrigs- og 
Børneudvalget 

Vi er rigtig mange, som glæder 
os over en tur i biografen, når de 
store udenlandske film kommer til 
Danmark. Det store lærred, den 
imponerende lyd, duften af popcorn 
– og ikke mindst det at blive trukket 
ind i en god fortælling, giver en helt 
speciel oplevelse.

Men for op imod en halv mil-
lion danskere bliver den oplevelse 
desværre skæmmet af, at de har 
vanskeligt ved at læse undertekster. 
For en meget stor del af gruppen 
skyldes det, at de lider af ordblind-
hed.

Som en mor skrev til mig, så 
ville hendes datter kun i biografen 
og se film med dansk tale. En anden 
mor fortalte, at hendes søn på 12 år 
ikke ville i biografen længere, fordi 
han ikke længere kunne følge med i 
handlingen på de tekstede film, der 
passer til hans alderstrin.

Nu er der heldigvis meget, der 
tyder på, at der er godt nyt på vej, så 
også ordblinde har fuld tilgængelig-
hed til de tekstede film i biografen. 
Teknologien SubReader, som læser 

underteksterne op på udenlandske 
film via mobiltelefonens headpho-
nes, er på vej til at blive installeret i 
alle landets biografer.

Politik er et holdspil, og jeg skal 
ikke tage æren for, at der nu sker et 
gennembrud med SubReader i bio-
graferne, men jeg har været en del 
af en spændende proces, som tyder 
på får en positiv udgang. På Face-
book læste jeg i gruppen “Forældre 
til ordblinde børn” om, hvorledes 
biografoplevelserne for mange 
bliver ødelagt af, at det er svært at 
læse undertekster. Jeg besøgte min 
lokale biograf i Brørup, som har in-
vesteret i SubReader og hørte også 
om, at SubReader nemt og diskret 
kan løse problemet. Udfordringen 
var bare, at SubReader kun er in-
stalleret i 34 af 468 biografsale i 
Danmark, samt at de store biograf-
kæder har vægret sig ved at inve-
stere i SubReader. Det måtte vi gøre 
noget ved.

Jeg mener, vi politisk i Danmark 
har en forpligtelse til at sikre lige 
adgang til vores kulturtilbud for alle 
grupper af mennesker. Ordblinde 
skal også have gode oplevelser med 
alle film i biografen. Jeg kontak-
tede i flere omgange kulturminister 

Mette Bock for at sætte gang i 
tiltag og opfordrede ministeren 
til at gå i dialog med biograferne. 
Desværre mener kulturministeren 
ikke, at det er en sag for hende, men 
henviser til, at det må være op til 
det frie marked at regulere. Jeg er 
uenig. Som samfund støtter vi også 
kulturtilbud som film og biografer 
med offentlige midler, og jeg mener, 
kulturens minister bør arbejde for, 
at kulturtilbud kommer ud til så 
mange danskere som muligt.

Sammen med Mogens Schmidt, 
formand for Ordblinde / Dysleksi-
foreningen, fik jeg derefter sat et 
møde op på Christiansborg med 
Kim Pedersen, der er direktør for 
Danske Biografer.

Det møde førte til et gennem-
brud. Det er naturligvis også i 
biografernes interesse, at alle men-
nesker har adgang til biograferne 
og begejstres over at se film. Kim 
Pedersen var meget lydhør over for 
vores argumenter og konstruktiv 
i sin tilgang. Kim Pedersen vil nu 
anbefale alle de store biografer i 
Danmark at installere SubReader, 
og Kim Pedersen forventer, at alle 
danske biografer tilbyder systemet 
ved udgangen af 2019. ■

Troels Ravn, Kim Pedersen og Mogens Schmidt
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Oliver tog selv kampen op 
mod ordblindhed
Af Vita Risager Christensen 

I 7. klasse lykkedes det endeligt, 
efter flere forsøg, at Oliver kunne 
deltage på kommunens tilbud om 
læsekursus.

Det er ikke sjovt, når man er 
13-14 år, pludselig at skulle forlade 
sin klasse og vende tilbage 8 uger 
senere med en observatør.

Selvom Oliver kom på læsekur-
sus, var de overbeviste om, at han 
ikke er ordblind. Dog fik vi gen-
nemtrumfet en test og resultatet var 
altså en ordblind diagnose.

Det var et hårdt slag for Oliver, 
og der kom til at gå en rum tid 
med meget lavt selvværd og stor 
frustration.

Vi havde mange snakke om, at 
det er en form for handikap – sam-
menlignede med at have briller osv. 
og at det er muligt at kompensere 
for handikappet med hårdt arbejde, 
at øve sig og bruge de hjælpemidler, 
der findes.

Der er bare svært med ordblind-
hed, for det er et ikke synligt handi-
kap, og det forveksles ofte med lav 
intelligens.

Oliver er lidt af en tekniknørd. Og i 
skolen har det altid været ham, der 
kunne hjælpe lærere og kammera-
ter med tekniske udfordringer. Der 
kom et større fokus på dette og det 
var med til at holde humøret oppe. 
En af årsagerne, tror jeg, var en 
bevidsthed fra lærerne om åbenlyst 
at trække på og fremhæve disse 
kompetencer.

Pludselig en fredag formiddag 
i slutningen af august 2017 tik-
ker der en SMS ind: “Ved godt 

det er sent, men (og et link til en 
ordblindeefterskole)”.

Jeg blev forundret, men også 
bekymret over, om der var noget 
galt i skolen. Returnerede et link til 
Holte-Hus efterskole og bad ham 
kigge på det og at vi kunne snakke 
om det i løbet af weekenden.

Det viste sig, at det ikke var akut, 
men en vel gennemtænkt beslutning 
om gerne at ville på en skole med 
fokus på at arbejde med ordblind- 
hed.

Derefter gik det fremad med både 
humør og selvværd. Oliver beslut-
tede sig for at lære at programmere, 
og han har helt fra bunden lært sig 
selv at programmere ved at lave 
ordblindhjaelper.dk. Siden er blevet 
omprogrammeret flere gange – som 
led i større viden om struktur mv. – 
og flere funktioner er blevet tilføjet. 
Prøv den, og giv gerne feedback og 
gode idéer.

Lidt tankevækkende er det, at 
han tilsyneladende ikke har proble-
mer med at programmere, ligeså 
har han heller ikke problemer med 
stavning på engelsk. Altså en ord-
blindhed der kun rammer dansk. 
Er det noget, der er kendt indenfor 
ordblindeforskningen?

Oliver siger selv, at hans lyst til at 
kæmpe kom i forbindelse med, at 
der kom fokus på ordblindhed i me-
dierne. Måske i forbindelse med at 
Karsten Lauritzen, skatteminister, 
stod frem i medierne, og med ham 
var der også andre, der kom frem i 
lyset. Og at der i medierne blev sat 
fokus på, at ordblindhed ikke er lig 
med lav intelligens.

Oliver fik en flot afgangseksamen i 
9. kl. og er nu en glad 10. kl. elev på 
Holte-Hus Efterskole. Han har store 
forventninger til at kunne forbedre 
sig i dansk retskrivning, grammatik 
samt læsning. ■



22  Ordblindebladet 4 · 2018

At a skal være a giver ikke mening

At a skal være a giver 
ikke mening

Kilde: Maskinmesteren nummer 12 
december 2017 
Af Joel Goodstein 
Foto: Lars Møller

At m+a+n+d betyder mand er ikke 
logisk på samme måde, som at 1+1 
giver 2. For en ordblind er bogsta-
ver og ord meningsløse størrelser, 
som ikke giver et entydigt facit. 
“Jeg kan ikke forbinde bogstaver 
med lyde. Ord er billeder, som jeg 
genkender. Det betyder, at det er 
svært for mig at læse en tekst med 
ord, jeg ikke kender i forvejen, og 
det betyder, at det er svært for mig 
at skrive en fejlfri tekst, hvilket er 
et problem, når jeg skal kommu-
nikere skriftligt med kollegaer og 
kunder. Jeg har meget svært ved at 
opdage stavefejl,” siger Christian 
Vinther Ernst om de udfordrin-
ger, han har haft som ordblind, 
siden han gik i folkeskolen og hele 
vejen gennem uddannelsessyste-
met, herunder hans uddannelse til 
maskinmester.

Først da Christian Vinther Ernst 
gik i 5.-6. klasse, blev det opdaget, 
at han var ordblind. “Jeg fortsatte i 
en almindelig klasse, men gik så til 
ekstraundervisning efter skole. Det 
fungerede ikke så godt. Jeg tror flere 
af de andre børn, der gik til ekstra-
undervisning, havde nogle andre 
problemer end ordblindhed. Jeg 
lærte ikke så meget, før jeg kom i en 

decideret ordblindeklasse, hvor vi 
kun var otte elever i klassen med to 
lærere. Så begyndte det for alvor at 
gå fremad. Og derefter kom jeg på 
ordblinde-efterskole i 9. klasse,” for-
tæller han. “Da jeg gik i folkeskolen, 
fik jeg lov at skrive af fra facitlisten, 
når vi skulle have diktat. Det lærte 
jeg ikke noget af, men det var jo let-
test for læreren,” siger han videre.

Ord er ikke logiske
Da han skulle vælge uddannelse, 
faldt valget i første omgang på 
klejnsmed, men han begyndte 
snart at tænke på at videreuddanne 
sig. “Jeg tænkte først på ingeniør, 
men var klar over at min dysleksi 
kunne blive et problem. I stedet var 
maskinmester en god fortsættelse 
af min smedeuddannelse, fordi den 
kombinerer teori og praksis. Jeg 
har altid været god til det praktiske, 
og tal, regning og matematik er jeg 
også god til. Det er bogstaverne og 
ordene, som driller,” fortæller Chri-
stian Vinther Ernst. 

Som klejnsmed skulle han gen-
nem adgangskurset til maskinme-
steruddannelsen. Matematikken og 
fysikken gav ham ikke problemer, 
men fagene dansk og engelsk var 
en stor udfordring. “I første om-
gang måtte jeg opgive at tage alle 
fire fag på én gang. Jeg ville dumpe, 
så jeg tog først matematikken og 
fysikken, men udskød dansk og 

engelsk,” siger han. “For mig er tal 
ikke et problem. Der er en logik i 
matematikken, som giver mening. 
Men at a skal være a, giver ikke 
mening for mig. Bogstaver og ord 
er ikke logiske som tal, men noget 
tilfældigt, som derfor heller ikke 
giver et bestemt facit,” siger Chri-
stian Vinther Ernst. Han havde 
fået gode karakterer på smedesko-
len, men på maskinmesterskolen 
blev han banket langt tilbage. “Jeg 
bestod fint matematik og fysik på 
adgangskurset, men det danske og 
engelske var en stor udfordring. Så 
stor at jeg overvejede, om jeg kunne 
gennemføre uddannelsen. Jeg måtte 
gå til ekstra undervisning i dansk 
og engelsk ved siden af maskinme-
sterskolen, før jeg bestod,” fortæller 
Christian Vinther Ernst. Engelsk 
begyndte han først at lære sent. 
“Jeg begyndte først for alvor at lære 
lidt engelsk i 10. klasse. Jeg gik 
ned på biblioteket for at låne nogle 
engelske bøger. De foreslog nogle 
romaner, men jeg måtte starte med 
billedbøger,” fortæller han. 

Forskellige hjælpemidler 
Han kan læse tekster med ord, han 
kender i forvejen. Men det bliver 
svært, hvis der er mange fremmede 
eller nye ord i en tekst. “Jeg kan 
læse, hvis ikke der er for mange 
ukendte ord, men det er stadig svært 
for mig at skrive, fordi jeg ser ord 

Christian Vinther Ernst er ordblind og har derfor svært ved at  
læse og skrive, men han har alligevel gennemført maskinmester- 
uddannelsen og arbejder i dag som kvalitetsingeniør hos Grundfos.

1. del
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som billeder. Hvis man forbinder 
bogstaver med lyde, kan man prøve 
sig frem på den måde. Men det kan 
jeg ikke. Og når jeg skal skrive en 
tekst, har jeg tit brug for hjælp, hvis 
jeg skal stave et nyt ord. Så bruger 
jeg et it-værktøj, som læser ordet 
op, så jeg kan høre, om jeg har sta-
vet det rigtigt,” fortæller han. 

Til at hjælpe sig med at læse og 
skrive har Christian Vinther Ernst 
flere forskellige redskaber: Ud over 
programmer, som kan læse ord 
og tekster op for ham, bruger han 
også bruge digitale ordbøger, som 
foreslår forskellige ord, når man 
begynder at stave ordet. Google er 
også et hjælpemiddel, fordi søgema-
skinen typisk foreslår alternativer, 
hvis man ikke staver rigtigt. “Jeg 
bruger en blanding af værktøjer, 
som er udviklet specielt til ord-
blinde og så mine egne metoder, og 
så spørger jeg om hjælp, når det er 
nødvendigt. Da jeg blev uddannet 
smed, fik jeg hjælp af min davæ-
rende kæreste, når jeg skulle lave 
skriftlige opgaver. Derudover har 
jeg altid deltaget i gruppearbejde 
på uddannelserne, hvor man kunne 
fordele opgaverne, og når jeg har 
lavet jobansøgninger, har jeg spurgt 
min far om hjælp,” siger han.

Vigtigt gruppearbejde 
Starten på maskinmesteruddannel-
sen var svær. “Jeg havde et problem 
med at læse de opgaveformulerin-
ger, vi fik på maskinmesterskolen, 
og så er det svært at løse de opga-
ver. Derfor har jeg altid været med 
i gruppearbejde, når det var muligt. 
Så har jeg bidraget med de mate-
matiske udregninger, og de andre 
har stået for skrivearbejdet. Når 
jeg skulle skrive noget selv, har jeg 
altid bedt studiekammerater om at 
læse korrektur – eller karikatur som 
vi kaldte det. Til gengæld kunne jeg 
hjælpe dem med regnestykkerne,” 
siger han. “Som ordblind er man 
tvunget til at samarbejde med stu-
diekammerater, ellers bliver det for 
svært. Man skal bare melde ud fra 
starten, hvordan det forholder sig og 

så tilbyde at hjælpe, hvor man har 
sine stærke sider. Så kan det jo også 
være en fordel for de andre, som jeg 
oplevede det, når der var gruppear-
bejde på maskinmesterskolen – at 
vi brugte hinandens styrker,” siger 
Christian Vinther Ernst.

Generelt har han klaret sig godt i 
fag med stor vægt på matematik og 
teknik. “Jeg har det bedst med fag, 
som forholder sig til virkeligheden. 
Så giver det mening med en formel, 
for eksempel om el eller termody-
namik. Så kan man først regne og 
bagefter se, hvordan det opfører 
sig i virkeligheden, når man sætter 
strøm til tingene,” siger han.

Som bachelorprojekt lavede han 
og en studiekammerat en opgave 
om energioptimering af vaskepro-
cesser hos Grundfos. “Det gik godt. 
Vi fik begge to et 12-tal. Faktisk har 
Grundfos implementeret vores for-
slag til løsning og sat den i drift.

Min tilgang er meget praktisk. I 
stedet for kun at læse om noget, går 
jeg ud og kigger på det i virkelighe-
den. Det gjorde jeg også med vores 
bachelorprojekt om varmegenvin-
ding, hvor vi var ude og se på løs-
ninger fra forskellige leverandører. 
Jeg vil ikke bare læse om tingene, 
men gerne i fysisk nærkontakt, så 
stoler jeg mere på, at jeg har for-
stået det,” siger han.

Gøre sig umage 
Som ordblind kan det være nemt 
at se sine egne begrænsninger og 
tænke, at man nok aldrig skal leder-
vejen, fordi man ikke kan stå ved 
en tavle og skrive. “Når det er en 
udfordring bare at skrive en mail, 
tænker man selvfølgelig på, hvad 
man egentlig har af jobmuligheder. 
Hvis der er mange stavefejl, virker 
det uambitiøst eller sjusket, for den 
som modtager mailen, hvis de ikke 
kender dig og ved, hvad du ellers 
står for,” siger Christian Vinther 
Ernst. “Derfor bliver man nødt til at 
gøre sig umage. Det tager lang tid 
for mig at skrive en mail, hvis den 

skal være helt korrekt, men det bli-
ver jeg nødt til, når jeg skal skrive 
til folk, der ikke kender mig og ikke 
ved, hvad jeg står for fagligt. Ellers 
tror de måske, at jeg er ubegavet. I 
min mailsignatur står også, at jeg 
har dysleksi. Men dysleksi skal hel-
ler ikke være en undskyldning. Man 
må tage sig sammen, og gøre det så 
godt man kan. Jeg bryder mig ikke 
om, når folk bruger et handicap som 
en undskyldning. Men det er samti-
dig vigtigt, at man er helt åben om 
sin udfordring, så dine studiekam-
merater eller kollegaer ved det,” 
siger han.  ■
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Foretræde i Uddannelsesudvalget:
Vi ønsker, at risikotesten for ordblindhed 
giver adgang til Nota bibliotek

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

Som en ad-hoc gruppe i ROAL 
(samRådet for Ordblindhed og An-
dre Læsevanskeligheder) har Visti 
Søvsø Hansen, leder af Kompeten-
cecenter for læsning i Århus, An-
nette Klint, læsekonsulent i Kalund-
borg Kommune og undertegnede 
fra Ordblinde/Dysleksiforeningen 
i Danmark igennem en længere 
periode arbejdet på, at elever, der er 
testet med Ordblinderisikotesten*, 
allerede i indskolingen får adgang 
til tilgængelige bøger, fx via Nota. 

Erfaringer viser, at læsning styrkes 
markant, når læse- og skrivetek-
nologi samt tilgængelige tekster 
inddrages i læseundervisningen. 
Gode læsefærdigheder har afgø-
rende indflydelse på elevers tro på 
egne evner og handlemuligheder 
samt valg af uddannelse. Adgang 
til Nota bør derfor være en del af 
tidlig indsats, sideløbende med den 
grundige og systematiske læse-
indlæring. Vi foreslår derfor en 
midlertidig adgang, gældende indtil 
ordblindhed endeligt er konstateret 
eller ikke konstateret, dog senest 
ved udgangen af 3. klasse.

Med dette ønske indledte vi en 
dialog med Nota bibliotek. Efter en 
drøftelse med Undervisningsmini-
steriet og kammeradvokaten, fik vi 

afslag på vores henvendelse. Kam-
meradvokaten vurderer, at elever, 
som kun er testet med ordblinderi-
sikotesten, ikke er omfattet af Notas 
samarbejdsaftale med rettighedsha-
vere. Heller ikke undervisningsmi-
nisteren vurderer, at ordblinderisi-
kotesten er egnet til at give adgang 
til Nota.

Ordblinderisikotesten, som tages på 
elever i 0.-1. klasse, viser med 80-
90% sikkerhed, om en elev er ord-
blind. Ordblinderisikotesten anven-
des derfor, når en elev i de mindste 
klasser viser tegn på ordblindhed. 
Efter vores overbevisning er Ord-
blinderisikotesten det bedst egnede 
og bedst tilgængelige testmateriale 
som skoler har, når de afdækker for 
ordblindhed før foråret 3. klasse. 
Med den lette tilgængelighed og 
sikkerhed, der ligger i at anvende 
Ordblinderisikotesten, mener vi, at 
langt flere elever i indskolingsom-
rådet vil blive testet. Vi mener, at 
den tidlige test bør være vejen til 
en bedre start på skolen og daglig-
dagen med læsning og skrivning. 
Derfor mener vi, at en positiv Ord-
blinderisikotest bør give midlertidig 
adgang til Nota bibliotek, indtil den 
endelige test er taget.

På trods af undervisningsministe-
rens og kammeradvokatens afslag, 
inviterede undervisningsudvalget 
os til foretræde på Christiansborg 
den 23. oktober 2018. Vi blev taget 

godt imod af udvalget, som var 
meget interesserede i problemstil-
lingen. Udvalget har efterfølgende 
bedt Undervisningsministeren om 
at forholde sig til sagen en gang til, 
hvilket vi er utrolige glade for. Vi 
håber, at adgangen til Nota kan rea-
liseres, så ordblinde i indskolingen 
ikke vedbliver med at være en skjult 
gruppe af ordblinde, som ikke får 
tilstrækkelig hjælp. 

Find vores henvendelser på Folke-
tingets hjemmeside:

Læs udvalgets spørgsmålet til mini-
steren her: 

* Ordblinderisikotest: Test til 
tidlig identifikation af elever i 
risiko for udvikling af alvorlige 
afkodningsvanskeligheder, 
herunder ordblindhed 

Tidlig indsats og inkluderende læringsfællesskaber er afgørende for elever 
med ordblindhed. Derfor mener vi, at de 12.000-20.000 elever i risiko for at 
være ordblinde, bør have adgang til Nota bibliotek.
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Ordblindhed kan  
godt føre til  
noget positivt!
Af Majken Andersen, 
kandidat It, Læring og Organisatorisk omstilling.

Jeg er en af dem, der er så “heldig”, at jeg har vidst 
siden 4. klasse, at jeg er ordblind. Det gjorde ikke min 
skolegang nemmere, men det ville være en kedelig hi-
storie at fortælle. I stedet for, vil jeg fortælle den gode 
historie, for i november 2016, blev jeg færdig med min 
kandidat i It, Læring og Organisatorisk omstilling. 
Ganske vist med hjælp, for i Danmark er man så hel-
dig, at når man er ordblind, kan man få SPS. Det gør, 
at man kan tage lige den uddannelse, man har lyst til. 
Jeg har altid været ret ærlig omkring min ordblindhed 
og har engang ligefrem fået et job pga. denne ærlig-
hed. Ja sådan kan verden også være. I mit speciale 
skrev jeg om IT-startpakken på en ny måde, hvor jeg 
fik talt med flere andre ordblinde omkring, hvordan 
man kan gøre IT-startpakken mere individuel.

De ordblinde jeg talte med, havde nogenlunde den 
sammen historie fra deres skoletid, og for de fleste er 
den ikke positiv. I denne artikel vil jeg fortælle om 
den gode historie. Læser man alle de historier, der lig-
ger på etlivsomordblind, er der en fælles tråd i deres 
skolegang. For de fleste var den ikke den bedste, men 
de har fået vendt deres ordblindhed til noget positiv.

Som Cecilie skriver “Den dag i dag er jeg sikker 
på, at vores venskab aldrig havde været det samme, 
hvis ikke det havde været for ekstra undervisnin-
gen. Jeg begyndte at udvikle mig i store baner, og 
det kunne bare ikke blive bedre”. Idet at hendes 
ordblindhed blev opdaget, fik hun den støtte, der 
har været med til, at hun i dag elsker at skrive og er 
blevet blogger, som hun siger “min ordblindhed skal 
ikke stoppe mig i at skrive”.

Sine Marie skriver om fællesskab og en anden 
måde at gøre tingene på: “Så til jer der har det lige 
svært med os der er ordblinde – vi er stort set på sam-
men måde som jer, vi gør det bare på en anden måde 
– OG til jer, der er ordblinde, i skal ikke give op, tro 
på jer selv, i kan lige så meget som andre, måske bare 
på en anden måde”. Samtidig har hun fundet ud af, at 

ved at læse bøger blev hun bedre til at læse og stave. 
“Selvom jeg ikke sidder og læser bøger hverdage for 
tiden, synes jeg at det bliver bedre og bedre med at 
læse (det er virkelig dejligt) – Jeg læser da for de søde 
børn og det er endelig ikke svært (heller ikke så svære 
bøger, som jeg læser for dem) – Man læser jo hver 
dag et eller andet om det så er lige eller meget”.

Mange ordblinde får først deres diagnose sent i 
deres skoleforløb, det bliver forhåbentligt bedre med 
de nye test i folkeskolen, men der er stadig ordblinde, 
der går rundt og ikke ved, at de er ordblinde. Mari-
anne, som først som jurastuderende, finder ud af at 
hun er ordblind. “Da der var gået et stykke tid efter 
jeg havde fået en diagnose, var det egentlig ikke så 
meget det, at være flov over det, men det, at jeg ikke 
ville have det hængende over mig som en hemsko. Jeg 
ville ikke miste muligheder fremover i min karriere, 
og ville ikke behandles anderledes, som om jeg var 
dum. Og det gør folk heller ikke, det mest en selv, der 
tænker alt dette om sig selv”. Endvidere fortæller hun, 
at de tanker omkring at være ordblind, er ofte bare 
tanker”. Hun om en følelse af blive behandles ander-
ledes, som om jeg er dum, men hendes oplevelse er, at 
det gør folk ikke, det er mere tanke om sig selv”.

“ENDELIG blev jeg hørt,” skriver Cecilie, hendes 
testresultater viser at hun var STÆRKT ordblind 
og burde have fået hjælp for mange år siden, hun 
så dette resultat som en lettelse. “Jeg har ALDRIG 
grædt så meget af lettelse og lykke!”

“Jeg var IKKE dum, doven, en dramaqueen eller 
en løgner! Jeg havde ret”. Denne form for lettelse 
oplever mange ordblinde, når de har taget ordblin-
detesten, Cecilie har valgt at tage den positive vej i 
sin ordblindhed, dog har den ikke været nem, hun 
skriver: “Jeg har kæmpet min røv i laser og det har 
ikke været let, men jeg har altid haft det sådan, at 
man kan, hvad man vil.” 

Jim er forfatter og fortæller, at hans redaktør sagde 
en gang til ham: “Du staver som en brækket arm! Men 
det gør ikke noget. For du kan fortælle historier, og vi 
har folk ansat til at sætte røde streger. Så hvis nogen ►
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Ordblindhed kan godt føre til noget positivt!

kragelund-efterskole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.  

Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.  

Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.  

Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!  

 
 

Kragelund Efterskole 
Skolesvinget 1 
8723 Løsning 
Tlf: 75893522 

finder en stavefejl i en af mine bøger, 
er det mig, der har lavet den, men det 
er forlagets skyld, at den er kommet 
med”. Ud fra dette er der ingen grund 
til at ordblinde, ikke kan bliver alt 
det de ønsker sig – om det er blogger 
eller læse jura, så behøver deres ord-
blindhed ikke at være en barriere.

Eivind, som er maskinstations-
leder og byrådsmedlem, skriver 
om den udvikling, han har været 
igennem, at den har været med til at 
give ham selvtilliden til at stå frem, 
især hvis det kan få andre ud af bu-
sken – han skriver: “Ordblindhed er 
svært at overvinde, men det hjælper 
at være åben og få hjælp”.

Rigtig mange ordblinde vælger 
at bruge deres ordblindhed til noget 
positivt, selv om der kan være man-
ge bump på vejen. Ordblindhed er 
ikke noget negativt, men den gælder 
om at finde det positive i den, på sin 
egen måde.

Alle citater er fra https://etlivso-
mordblind.dk ■

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

· 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
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Rådgiverkurset

Tak for jeres deltagelse! 
Kursus for frivillige 
rådgivere og bisiddere,  
den 28. oktober 2018.

Af Karen Hojer Bangert, Konsulent 
i Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark 
Foto: Erik Kildegaard Rasmussen

Sidste søndag i oktober var alle 
frivillige rådgivere og bisiddere 
inviteret til kursus i Middelfart. Det 
store fremmøde viser det store en-
gagement, som foreningens frivil-
lige udviser. Som sædvanlig var der 
gode dialoger, spørgsmål og drøftel-
ser om emner vedr. ordblindhed. 

Vi startede dagen med et oplæg 
fra Liselotte Kulpa fra Nyt Mod. 
Liselotte er audiologopæd og har 
mange års erfaring med udred-
ning og undervisning af elever med 

ordblindhed. Liselotte delte sine 
erfaringer og viden med os, herun-
der, hvordan forældre kan samar-
bejde med skoler og lærere, hvilke 
psykologiske faktorer der spiller ind 
hos elever med ordblindhed, hvor-
dan man støtter sit ordblinde barn 
med læsning, stavning, it og sprog 
og til sidst hvornår og hvordan den 
nationale ordblindetest anvendes på 
skoler. 

Efterfølgende havde vi fokus på 
privatskoler. Christiane Schaum-
burg, fra Foreningen for Forældre til 
elever i fri- og privatskoler, fortalte 
om foreningens formål om at sikre 
elever i fri- og privatskoler de sam-
me grundlæggende rettigheder, som 
elever i folkeskolen nyder godt af. 
Christiane gav en introduktion til 
forskelle mht. de rettigheder elever 
har på fri- og privatskoler, og de ret-
tigheder elever har på folkeskolen. 

Læs evt. mere om foreningens for-
mål og baggrund på www.fffp.dk/

En af deltagerne på kurset, Tho-
mas Axholm Vedsmand, var i 2015 
med til at grundlægge en privatsko-
le (hvidovre-privatskole.dk). Tho-
mas fortalte om de forhold privat-
skoler er underlagt, og om hvordan 
Hvidovre Privatskole fra start lagde 
en strategi for ordblindhed på sko-
len. I dag har Hvidovre Privatskole 
en stor andel ordblinde og eleverne 
nyder godt af, at skolen har fokus på 
såvel fonologisk træning som brug 
af læse-skrive-teknologier. 

Vi rundede dagen af med en 
runde speed-date og en god middag.

Tak til alle rådgivere fordi I var 
så aktive, fik hilst på hinanden og 
har været med til at drøfte vigtige 
spørgsmål om ordblindhed, rettig-
heder, samfundsansvar og meget 
meget mere.  ■
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Information / Uddeling af legat

Information

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

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse.

Ordheltene
Et digitalt, motiverende og forsknings-
baseret læremiddel til ordblinde, læse- 
svage og nye læsere i alderen 7-12 år. 

I denne nye og forbedrede udgave af Ord-
heltene træner barnet tre læsestrategier fra 
det internationale anerkendte PHAST, kendt 
i Danmark som VAKS. Læsestrategierne 
kommer til udtryk gennem Lydmesteren, 
Rimfeen og Vokaldetektiven.

Udviklet af: Køb her:

Støttet af:

www.ordheltene.dk

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 imødekommet, får besked.
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Boganbefalinger
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Af Anne-Marie Blenstrup Sørensen

Skrevet af Mette Finderup 

Denne bog er en del af historien 
om Lasse-Leif, hvor vi følger flere 
fortællinger.

I denne bog har vi en humoristisk 
og farverig fortælling med mange 
sjove tegninger.

Vi følger Lasse-Leif og hans Lu-
ske-Lise, der er en dukke, der bliver 
vakt til live af hans fantasi.

De leger meget vildt på drenge-
værelset, da mor til sidst siger, at da 
hun var gravid, ønskede hun sig en 
perleplade pige.

Da Lasse-Leif gerne vil over-
raske sin mor, prøver Lasse-Leif at 
lave en perleplade til sin mor.

Vi hører om alle de problemer 
Lasse-Leif og Luske-Lise har med 
at få perlepladen samlet. De prø-
ver med lim og til sidst stryger de 
perlepladen, der selvfølge ikke er 
den store succes, da de ødelægger 
strygejernet. ■

Af Anne-Marie Blenstrup Sørensen

Skrevet af Jan Mogensen

8 godnat historier med dyrene 
i zoo 
Det er en bog, jeg godt kan anbe-
fale til højtlæsningsbog med gode 
tegninger, der er gode at fortælle ud 
fra. 

Her følger vi flere dyrebørn f.eks. 
pingvinunger, girafunger og ele-
fantunger.

Vi får en meget sjov historie om 
pingvinunger, der syntes vandet er 
så koldt, at de får blå næb af kulde. ■

Lasse-Leif – perlepladens 
forbandelse

En dag i zoo

Af Yvonne, mor til ung ordblind

Skrevet af Randi Hedelund 
Jeppesen og Charlotte Strøm

I et uddrag fra bogen står der: “Jeg 
blev stemt med en stemmegaf-
fel, fordi jeg angiveligt var stemt 
forkert”. Det er et meget sigende 
citat for som nærmeste til én, der 
er ordblind, forveksler vi tit vores 
empati med at ville finde løsnin-
ger, i stedet for at lytte og være 
forstående. 

Bogen er en fortælling om at 
finde vej i livet som ordblind, og 
det har været lærerigt at læse om, 
hvordan Randi har fundet vej, 
igennem ungdom, uddannelse 
og erhvervslivet. For, som uden-
forstående, kan man let være af 

den opfattelse, at det er ingen sag 
at være ordblind i dag med alle de 
digitale hjælpemidler, man kan få.

Bogen er med til at give et bre-
dere billede og forståelse af at være 
ordblind. Det er selvfølgelig forskel-
ligt for den enkelte, hvor indgriben-
de ens ordblindhed er i hverdagen. 
Det kan tit være omgivelserne og 
samfundet, der skaber begræns-
ningerne. Jeg synes, Randis idé om 
talende busskilte er god.

Bogen har gjort indtryk og giver 
god inspiration til alle, der står over 
for at skulle tage favntag med livet 
og i gang med et uddannelsesforløb. 
Et valg for fremtiden men også en 
dannelsesrejse hvor ordblindhed er 
med i bagagen. Bogen om Randi 
fortæller, at man ikke er alene, at 
der er en vej for alle og at man ikke 
skal opgive sine drømme. ■

(Se artiklen side 12-13).

Hvad står der?



30  Ordblindebladet 4 · 2018

AOF Bornholm / EDA – generalforsamling og seminar

Den 26. september 2018 havde 
Bornholms Regionskommune, AOF 
og Ordblindeforeningen et møde 
med mere end 60 personer. 

Emnet var “Hvordan kan hver-
dagen blive nemmere og fremme 
trivsel, når der er ordblindhed i 
familien”.

Efter velkomsten startede læse-
skrivekonsulent fra PPR Helle Vaa-
bengaard Petersen, med at fortælle 
om hjælpemidler og arbejdet i sko-
len med de unge ordblinde.

Fra Kommunikationscentret for-
talte speciallærer Annette Dam om 

arbejdet med de voksne ordblinde 
og de hjælpemidler, så som pc, 
smartphone og iPad der kan gøre en 
forskel i hverdagen.

Fra Ordblindeforeningen havde 
jeg – lokalformand Tom West – 
mulighed for at fortælle om det 
arbejde, der bliver lavet i ordblinde-
foreningen. Jeg gjorde forældrene 
opmærksom på vigtigheden i at få 
den ½ årlige udredning om barnets 
behov skriftligt. Jeg kom også ind 
på muligheden for underteksterne i 
TV, samt ordblindetesten, som skal 
være alders- og klassebestemt. Men 

vigtigst er at lære, hvordan man kan 
klare sig som ordblind. Her brugte 
jeg Bubber og Thomas Blackmann 
som eksempel.  ■

Hilsen Tom West

AOF Bornholm

EDA – generalforsamling og seminar
München 20. oktober 2018
Glade deltagere efter en vel gen-
nemført generalforsamling, hvor der 

atter blev optaget en ny forening, så 
vi nu er på 43 organisationer fra 26 
lande i og omkring EU. 

Dette var kun en del af weeken-
dens program. Fra fredag til søndag 
middag blev såvel forskningsresul-
tater som praktiske erfaringer delt 
under mottoet “Bridging the gap 
between research and practition-
er’s”.

Særligt et foredrag berørte mig. 
Det var meget praktisk – hvordan 
kan man arbejde med børn med 
ordblindhed, så de ikke mister de-
res selvværd? Enkelt forklaret med 
billedet her.

Det handlede også om meto-
der og strategier til at gøre læring 
tilgængelig. 

Men som far til to børn med 
ordblindhed var det først og frem-
mest det klare fokus på selvværd og 
på at adskille læring fra læsning og 
formidling fra skrivning, der optog 
mig. 

Det kunne jeg genkende fra den 
rejse, vi selv har været igennem og 
jeg ville ønske, at den rejse ville 
blive lettere for både børn og foræl-
dre i fremtiden.  ■

Lars Sander / Næstformand i EDA 

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 

  
Vi er en efterskole for normaltbegavede unge  

med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager  

70 elever og de er fordelt på 6 bo-områder. 

Vi kan bl.a.  

tilbyde dig: 

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik 

-to-lærerordning i de obligatoriske fag 

-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  
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Bestyrelsen og lokale formænd
Bestyrelsen
Formand 
Mogens Schmidt 
Bygvænget 39, 6040 Egtved 
Tlf. 29 41 32 33 
E-mail: mogens@ordblind.org

Næstformand og repræsentant 
for det nordiske samarbejde 
Maj Mortensen 
Kollensøvej 18, 3550 Slangerup 
Tlf. 53 25 25 65 
E-mail: maj.ordblind@hotmail.dk

Næstformand 
Christian Bock 
Sundkobbel 40, 6300 Gråsten 
Tlf. 28 77 06 40 
E-mail: cb@cbock.dk

Bestyrelsesmedlem 
Gitte Nielsen 
Industrivej 1, 9640 Farsø 
Tlf. 23 40 36 99 
E-mail: gitte@ordblind.org

Bestyrelsesmedlem 
Carsten Hansen 
Skolegade 5, Kliplev, 6200 Åbenrå 
Tlf. 74 68 77 24 
E-mail: hansen-kliplev@hotmail.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 
Rikke Madsen 
Rønnebærkæret 26, 2670 Greve 
Tlf. 21 47 87 27 
E-mail: rikke@ordblind.org

Bestyrelsesmedlem 
Julie Riisby Mortensen 
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
E-mail: angel.julie.92@gmail.com

1. Suppleant 
Karina Christensen 
Ellipsen 46, 7000 Fredericia 
Tlf.: 40 41 03 98 
E-mail: kchr0272@gmail.com 

2. Suppleant  
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
Mail: janne@ordblind.org

Ungeafdeling
DU – Dysleksi Ungdom 
Formand 
Julie Riisby Mortensen 
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
Mail: angel.julie.92@gmail.com

Lokale formænd
Bornholm – Næstformand 
Bjarne Egelykke 
Midgårdsvej 20 
3700 Rønne 
Tlf. 56 48 39 97 
E-mail: bjarne@egelykke.net

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

Nordsjælland – Formand 
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
E-mail: janne@ordblind.org

Vestsjælland – kontaktperson 
Anette Rudbeck 
Enighedsvej 5, 4300 Holbæk 
E-mail: anette@ordblind.org

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

Storkøbenhavn – Formand 
Birte Jensen 
Toftegårdsplads 10, 2 tv., 2500 Valby 
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

Nordjylland – Formand 
Svend Jensen 
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø 
Tlf. 21 77 42 42 
E-mail: Sj.ordblind@gmail.com

Viborg – Kontaktperson 
Maja Holmgaard 
Iglsøvej 4, 7850 Stoholm Jyll. 
Tlf. 30 66 02 95 
E-mail: maja@ordblind.org

Udvalg 
Bladudvalg/redaktion 
Mogens Schmidt (ansvarshavende redaktør) 
Nina Lundberg Dohm (sekretær) 
Anders Bredsdorff, formand for udvalget 
Birte Jensen 
Anne-Marie Sørensen 
Anna Ljungdahl 
Lene Baasch 
Erik Kildegaard Rasmussen
 
Politisk udvalg 
Janne Sabroe, formand for udvalget 
Erik K. Rasmussen 
Charlotte Rafn  
Birte Jensen  
Mogens Schmidt  
Christian Bock 
Mette Elsig 
Hans Christian Andersen 
Rasmus Lerbak 
 
Arbejdsmarkedsudvalg 
Erik K. Rasmussen, formand for udvalget 
Mogens Schmidt 
Kaj Andersen 
Christian Bock 
Susanne Thorsager 
Carsten Hansen 
Svend Jensen 
Gitte Nielsen 
Birte Jensen 
 
Feriekoloniudvalg 
Lene Baasch, formand for udvalget 
Birte Jensen  
Maj Mortensen 
Christian Bock 
Bente Stengaard Kruse 
 
Ungelejr udvalg 
Julie Riisby, formand for udvalget 
Emma Sabroe 
Rikke Riisby 

Sekretariatet
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 36 75 10 88, kontor@ordblind.org, 
www.ordblindeforeningen.dk

Telefontider er man-tirsdag og tors-
fredag fra kl. 10.00-11.30 og igen fra kl. 
12.30-15.00. Der er lukket om onsdagen.

Du kan også skrive til os på mail eller 
via kontakt-knappen på hjemmesiden

Er du medlem og har brug for rådgiv-
ning/bisidder, kan du på vores hjemme-
side klikke på danmarkskortet, hvor du 
bor, og derefter klikke på »rådgiver- og 
bisidderkorps«. Det kræver et medlem-
skab at kunne få udvidet rådgivning.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark



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

Bliv medlem og støt mennesker med ordblindhed!
Vidste du, at ca. 8% af den danske befolkning er ordblinde, og at mange ordblinde ikke får 
den hjælp, de har brug for? 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark varetager interesser for mennesker med ord-
blindhed over for myndigheder, og hjælper med at sprede kendskabet til ordblindhed og 
bryde tabuet i offentligheden. Foreningen arbejder for en generel anerkendelse af ordblinde, 
og kæmper for bedre vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, der har store konsekvenser for den 
ordblindes håndtering af skriftsproget, hvilket bevirker, at ordblindhed ofte opleves som et stort problem for den 
enkelte. Hertil kommer de sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindhed.

Bliv medlem og støt foreningen, så vi sammen kan skabe bedre vilkår og større forståelse for mennesker med ord-
blindhed. Det er lige meget, om du selv er ordblind, kender en ordblind eller bare ønsker at støtte os. Dit medlem-
skab er med til at gøre en stor forskel for mennesker med ordblindhed. 

MEDLEMSFORDELE
•  Du modtager fire gange om året vores medlemsblad, hvor du kan holde dig ajour med udviklingen på 

ordblindeområdet

• Du kan deltage i foreningens kurser og arrangementer i de lokale kredse

• Du kan benytte foreningens bisiddere og andre kontaktpersoner

• Du kan få gratis vejledning og rådgivning vedr. skole, uddannelse og arbejde

• Du kan få kontakt med ligestillede

•  Du kan få adgang til mange sociale og faglige aktiviteter i de lokale kredse, herunder ungelejr, teenlejr, feriekoloni 
og foredrag

• Du får 25% rabat hos MV-Nordic

MELD DIG IND
Et almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året. 
Et medlemskab for unge ml. 16-30 år koster 200 kr. om året. 
Et familiemedlemskab (dækker hele familien) koster 480 kr. om året. 

Du kan melde dig ind online på vores hjemmeside www.ordblindeforeningen.dk under fanen 
medlemskab (eller scan QR-koden til højre) eller på telefon: 36 75 10 88, som er åben mellem 10:00-
11:30 og 12:30-15:00 – dog ikke om onsdagen. Endeligt kan du også skrive til os på: kontor@ordblind.org.

Sammen skaber vi bedre vilkår for mennesker med ordblindhed!

Formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Mogens Schmidt
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