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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Kronprins Frederik
Hans kongelige Højhed Kronprins 
Frederik er protektor for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark. Her 
ses Kornprinsen sammen med tidl. 
formand Hans Pauli ved konferencen 
Ord09. En konference, der bliver af-
holdt hvert andet år, og som Ordblin-
deforeningen støtter. ■

Forside
De første hjælpemidler i ordblindeun-
dervisningen var sættekasser. De blev 
udviklet af Edith Norrie. Hun var en 
af de første i verden, der udviklede 
gode undervisningsmetoder for at 
afhjælpe ordblindhed. Siden har det 
været en af Ordblindeforeningens op-
gaver at fremme god ordblindeunder-
visning. I dag er det IT-hjælpemidler, 
der har den store interesse. De unge 
flokkes omkring Christian Bock, når 
han viser alle de apps, der kan hjælpe 
ordblinde til at skrive.

Det er en stor hjælp for ordblinde, 
når fordommene skal bekæmpes, 
at kendte mennesker står frem og 
fortæller om deres ordblindhed, som 
f.eks. Bubber har gjort. ■

Af Mogens Schmidt formand for 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark

I politikken den 19. marts 1943 står 
blandt andet følgende: Der findes i 
dette Land adskillige saavel Unge 
som Gamle, der har meget svært 
ved at lære at stave – og det skyldes 
ikke manglende Skoleundervisning 
eller svigtende Energi, men slet og 
ret den Omstændighed, at de ikke 
har Evnen til at lære det.

Paa samme Maade er der andre, 
der har svært ved at læse indenad; 
de har gode Øjne og taler ofte 
udmærket, De kan alligevel ikke 
rigtig læse.

Disse mennesker kaldes ordblin-
de, og deres problem er ikke helt 
uden betydning.

Ovenstående er taget fra en ar-
tikel i forbindelse med Ordblinde-
foreningens start i 1943.

Artiklen kunne såmænd også 
være skrevet i dag, når man ser 
bort fra ikke manglende skoleun-
dervisning.

Skoleundervisningen er blevet 
bedre. Der er især sket fremskridt 
i de sidste 2 år, men der er stadig-
væk et stort arbejde for foreningen 
de kommende år.

Vi oplever store forskelle i 
kommunerne. Ordblindeundervis-
ning bliver prioriteret forskelligt 
fra kommune til kommune og fra 
skole til skole.

Vi skal ikke ret mange år 
tilbage, hvor ordblindhed ikke 
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eksisterede i flere kommuner. Det 
er dog historie.

Især landspolitikerne har fået 
øjnene op for, at der skal ske en 
forstærket indsats på ordblindeom-
rådet.

Nu skal vi bare have alle kom-
muner og kommunalpolitikere 
med.

Den teknologiske udvikling har 
været en medvirkende årsag til, 
at man i stedet for at læse med øj-
nene, nu læser med ørerne. 

Folkeskolen, Erhvervsskolerne 
og Voksenuddannelses centrene 

har taget teknologien til sig, og be-
nytter den i undervisningen. 

For at påvirke beslutningsta-
gerne, er vi med alle de steder, vi 
mener, det giver mening, 

Det kræver tid, masser af tid, 
men heldigvis er der så mange 
frivillige i foreningen, der gerne 
tager en tørn, så det er ikke det 
helt store problem.

Foreningen er i god med-
lemsvækst. Vi er i løbet af de 
sidste 3 år steget fra 1450 til 2200 
medlemskaber per december 2017. 
Ganske flot

Økonomien er vendt fra under-
skud i de sidste par år til forventet 
overskud i 2019.

Der holdes rådgiverkursus, fe-
riekoloni, temarrangementer mm.

Der er kommet flere udvalg, 
som alle arbejder med at forbedre 
ordblindes vilkår.

Foreningen har fået en ung-
domsafdeling, som allerede er i 
god vækst. Dette er med til at sikre 
et kommende generationsskifte i 
foreningen.

Uden det store arbejde alle de 
frivillige yder i hele landet, ville vi 
ikke være den forening, vi er i dag.

Tak for det.
Vi har i øjeblikket 2 dygtige 

fuldtidsansatte på sekretariatet. De 
har travlt, meget travlt.

Vi har i Hovedbestyrelsen be-
sluttet, at der i 2018 vil blive ansat 
en medarbejder, der blandt andet 
skal støtte op om det frivillige 
arbejde.

På sigt vil vi også gerne have 
ansat en kontorleder.

Fremadrettet arbejder vi på at 
gøre Ordblindeforeningen til en 
professionel interesse organisation 
med mange flere medlemmer. ■

Ordblindhed skyldes hverken 
dårlig begavelse, synsvanske-
ligheder eller problemer med 
at kende forskel på venstre 
og højre. Derimod har ord-
blinde vanskeligt ved at opdele 
sammenhængende tale i de 
sproglyde (fonemer), som dan-
ner grundlaget for skriften. 
Ordblindhed optræder da også 
hyppigt sammen med andre 
sprogvanskeligheder (dysfasi). 

Ordblindhed, dysleksi, markan-
te vanskeligheder ved at lære 
at læse og skrive, som beror på 
langsom og upræcis omsætning 
af bogstaver og bogstavføl-
ger til sproglyde. Ordblinde 
har særlig svært ved ord, som 
de ikke har set før. Læse- og 
stavefejlene er ofte i modstrid 
med almindelige forbindelser 
mellem bogstav og lyd, fx kulde 
læst som kunne, og dig skrevet 
din. 

Fakta

Fakta
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Af Merete Riisager, 
undervisningsminister

Jeg kan huske, da jeg lærte at 
læse. Pludselig gav alle bogsta-
verne mening ved at danne ord og 
sætninger. Jeg forstod, hvad der 
stod i mine forældres avis, og jeg 
kunne læse underteksterne på de 
udenlandske film i fjernsynet. Jeg 
kunne selv læse bøger og for-
svinde i et univers af historier og 
fortællinger. En ny verden åbner 
sig for børn, når de lærer at læse. 
Men for nogle er det en kamp at 

få bogstaverne til at stå stille på 
papiret, og læsning kan ende med 
at føles som et nederlag. 

Når man er ordblind, er der 
mange ting i skolen, der er sværere 
end for kammeraterne. Man har 
brug for ekstra hjælp, men først og 
fremmest har man brug for at blive 
»opdaget« som ordblind – så man 
ikke risikerer at føle sig dårligere 
begavet eller at blive opfattet som 
doven. For mennesker med ord-
blindhed kan sagtens få en god 
uddannelse og få deres drømme 
opfyldt – de skal bare have den 
rette støtte og de rigtige hjælpe-
midler gennem deres skole og ud-
dannelse, og det skal vi stå klar til 
at give dem. 

Ordblindetesten  
sikrer systematik
Siden februar 2015 har kommuner 
kunnet bruge Ordblindetesten, 
den nye nationale ordblindetest, 
og det har alle 98 kommuner valgt 
at gøre. Det er meget positivt. 
Formålet med testen er, at den skal 

bidrage til en sikker og ensartet 
identifikation af ordblindhed både 
på tværs af kommunegrænser 
og uddannelser fra 3. klasse. Det 
gør testen til et godt og brugbart 
redskab. 

Fra skoleåret 2017/2018 fik 
skoler pligt til at tilbyde elever i 
grundskolen med læsevanskelighe-
der, der kan skyldes ordblindhed, 
at få foretaget en ordblindetest. 
Ligeledes har forældre krav på én 
gang i deres børns skoleforløb, at 
der foretages en ordblindetest af 
deres barn. Det er et vigtigt skridt, 
at det er obligatorisk for grundsko-
lerne at tilbyde en test for ord-
blindhed. Det giver en systematik, 
som jeg forventer, vil være med til 
at opdage flere ordblinde så tidligt 
som muligt – og også omvendt 
være med til at udelukke en mis-
tanke om ordblindhed. For det er 
vigtigt, at indsatsen tager udgangs-
punkt i den reelle målgruppe, og 
ikke den formodede. En ny ana-
lyse af Ordblindetestens resultater 
og udbredelse viser, at i alt otte 
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procent af eleverne i folkeskolen 
har gennemført Ordblindetesten. 
Af dem er to ud af tre testede ele-
ver ordblinde. 

Den nationale ordblindetest blev 
udviklet som reaktion på, at der 
manglede en fælles praksis for, 
hvordan man identificerer elever 
med ordblindhed. Tidligere har der 
for eksempel været for mange og 
for uensartede udredninger, og for 
nogle elever og studerende har det 
været svært at få anerkendt deres 
ordblindhed. Kommunerne be-
stemmer selv, hvordan de udreder 
eleverne for ordblindhed. Derfor 
kan de have valgt andre test end 
Ordblindetesten. 

Godt på vej i  
uddannelse og job
At have et mål om, at ingen elever 
forlader grundskolen og først 
efterfølgende opdager, at de er 
ordblinde, er det ideelle mål at 
stræbe efter. Men ordblindhed kan 
være meget komplekst, og vanske-
lighederne kan vise sig i forskel-
lige situationer af livet. Nogle 
ordblinde vil derfor kunne gå 
igennem grundskolen uden at have 
oplevet vanskeligheder med skrift-
sproget og først opleve tegn på 
ordblindhed, når de møder øgede 
læse- og skrivekrav i en ny uddan-
nelsessituation. For et mindre antal 

ordblindes vedkommende vil det 
derfor være helt naturligt, at deres 
ordblindhed først opdages senere.

Nogle opdager først ordblindhed 
i forbindelse med deres arbejds-
liv. For eksempel hvis et tidligere 
primært manuelt arbejde skifter 
karakter og får et større skriftligt 
indhold. I de tilfælde skal der også 
være hjælp at hente, så ordblin-
deundervisningen kan tilbydes 
ansatte på virksomhederne, for det 
har vi gode erfaringer med. Det er 
derfor meget positivt, at regeringen 
og arbejdsmarkedets parter med 
den nyligt indgåede trepartsaftale 
er blevet enige om at etablere en 
opsøgende indsats, som skal få 
flere virksomheder til at arbejde 
systematisk med at styrke de ba-
sale færdigheder, også indsatser i 
forhold til ordblindhed. For selvom 
man først opdager sin ordblindhed 
senere i livet, betyder det selvføl-
gelig ikke, at alt er tabt. Det er helt 
naturligt, at arbejdsfunktioner for-
andrer sig over tid, og det skal der 
selvfølgelig også være et uddan-
nelsesmæssigt svar på.

Med den nye reform på det 
forberedende område bliver der 
fra 2019 etableret en forberedende 
grunduddannelse (FGU), som skal 
tilbyde et inkluderende lærings-
miljø, der blandt andet omfatter en 
helhedsorienteret ordblindeindsats. 

Samtidig indføres der med satspul-
jemidler specialpædagogisk støtte 
til elever på FGU og til kursister på 
VEU inden for Undervisningsmi-
nisteriets område. Disse initiativer 
skal være med til at sikre, at langt 
flere ordblinde får fodfæste på en 
uddannelse og videre i livet. 

Heldigvis er der allerede sket 
rigtig meget på ordblindeområdet 
i løbet af de sidste årtier. Og det er 
et område, som hele tiden udvik-
ler sig, i høj grad også takket være 
den teknologiske udvikling og de 
muligheder, den fører med sig.

Tak til Ordblinde/Dysleksifor-
eningen for jeres utrættelige og vig-
tige arbejde for at sætte ordblindhed 
på dagsordenen og rådgive og hjæl-
pe mange børn, unge og familier 
i Danmark – og stort tillykke med 
jeres 75-årsjubilæum.  ■

Ordblinderisikotesten er en test 
til tidlig identifikation af elever 
i risiko for at udvikle alvorlige 
afkodningsvanskeligheder, 
herunder ordblindhed. Ordblin-
derisikotesten kan anvendes i 
slutningen af børnehaveklas-
sen, i midten af 1. klasse og i 
slutningen af 1. klasse.

Fakta
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Af Erik Kildegaard Rasmussen
 

Landsforeningen  
for Ordblindesagen 
1943-1954
Den 18. marts er det 75 år siden 
Ordblinde/dysleksiforeningen i 
Danmark blev stiftet af elever og 
forældre til Ordblindeinstituttet. 

Det blev en af de første ordblin-
deforeninger i verden. Norge kom 
først med i 1946. Politiken skrev 
følgende i en artikel den 19. marts 
1943: »Paa et Møde i Aftes oprette-
des en Forening, der vil tage sig af 
de Ordblindes Sag« …. »det er en 
kreds af Læger og Pædagoger, der 
har taget sig dette Arbejde paa«.

Foreningens hovedformål var 
fra den første dag, som nu, at 
sprede kendskabet til ordblindhed. 
ifølge: »Palæforvalter, Kaptajn C. 
O. Schlichtkrull, der stod for den 
komitè, der har tilrettelagt for-
eningens Tilblivelse. Foreningens 
første Opgaver bliver at sprede 
kendskab blandt skolefolk til Ord-
blindhed, dens Aarsager, Virkning 
og Behandling. Foreningens første 
navn var. Landsforeningen for 
Ordblindesagen i Danmark.«

Der var flere årsager til at for-
eningen blev oprettet. Einar P. Foss, 
som var formand ved 10-års jubilæ-
et skrev følgende: »Når foreningen 
blev startet, var det vel ikke mindst 

75 år med Ordblinde/
Dysleksiforeningen  
i Danmark
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frk. Norries heltemodige kamp for 
sin skole, som var baggrund og 
størsteparten af dem, som straks 

sluttede op om foreningen, var ven-
ner og forældre til børn, som var 
blevet hjulpet af frk. Norrie.« 

Pastor Kai Ryhedes var også en 
af initiativtagerne til landsforenin-
gen og han var inspireret af læge 
Dr. Henning Skydsgaards, doktor-
disputats fra 1942. I disputaten slår 
han fast at: »Ordblindhed er ikke 
en synsfejl, saa Egentlig behøver 
man slet ikke at være Øjenlæge for 
at beskæftige sig med problemet«. 
... »Ordblindhed ytrer sig ved, at et 
ellers normalt begavet Barn ikke 
kan lære at læse.« Det var et bud-
skab foreningen tog til sig og fik til 
opgave at sprede ud i landet.

Landsforeningen for Ordblin-
desagen i Danmark havde mange 
tunge opgaver de første år. I 1948 
overtog foreningen Ordblindein-
stituttet. Først i 1956 blev Ordblin-
deinstituttet selvejende institution. 
Foreningen var også ansvarlig for at 
uddanne ordblindelærere. Eleverne 
skulle deltage i mindst 300 timers 
undervisning på Ordblindeinstitut-
tet. Foreningen nedsatte et auto-
risationsudvalg under ledelse af 
Overlæge Karl Søndergaard, som 
skulle godkende alle nyuddannede 
ordblindelærere. Der blev gjort et 
stort arbejde for at få anerkendt 
ordblindhed som en (Lidelse) 

På forsiden af Ordblindebladet 
1949 ses en af de første bestyrelser 
med den første formand i midten. 
Bestyrelsen bestod den gang af men-
nesker med en lang uddannelse: 
Formand var palæforvalter, kaptajn, 
Chr. O. Schlichtkrull, 
Folketingsmand og formand for sko-
lekommissionen, Alfred Andersen, 
Foreningens kasserer, direktør, 
Elith Bloch
Forstander for lærerhøjskolen, G.J. 
Arvin
Overlærer, R. Bonnesen
Medlem af landstinget, Johanne 
Dahlerup-Petersen
Civilingeniør, Einar Foss
Civilingeniør,  Hans Egede Glahn
1.Reservelæge ved Rigshospitalets 
psykiatriske Afdeling, Navn ukendt
Tidl. Statsminister, Poul Hartling, 
har deltaget i bestyrelsen inden han 
blev statsminister.

Se også side 23Fortsættes næste side
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dysfunktion i agitationsudvalget 
og i bladudvalget. Tidligere troede 
man, at ordblinde var dumme og 
dovne. Der var kun ringe viden om 
årsagerne til ordblindhed, og der 
forelå ikke nogen klar definition. 
Det har skabt megen usikkerhed. 
Helt frem til i dag har der været 
uenighed om den betegnelse, der 
skal bruges. Psykologer og faglære-
re har gerne villet bruge den brede 
betegnelse »læse- skrivevanskelig-
heder« mens foreningen og andre 
videnskabsfolk har fastholdt den 
snævre betegnelse »Ordblindhed 
(dysleksi)«. 

Lige fra Ordblindeforeningens 
start har det været en af de væsent-
ligste opgaver at orientere politi-
kere og embedsmænd. En af de 
første gange foreningen henvendte 
sig til undervisningsministeriet 
var i 1950, da de henledte op-
mærksomheden på de ordblindes 
særlige stilling i eksamensskolen. 
Først i 1953 kom der en skrivelse 
fra undervisningsministeriet, der 
henstiller til, at ordblinde ikke 
må afskæres for en uddannelse på 
grund af ordblindhed. Det har lige 
siden været en vigtig opgave for 
foreningen at påvirke myndighe- 

derne til at tage ordblindesagen 
alvorligt.

Landsforeningen  
for Ordblindesagen 
1954-1992
De første 4o år af foreningens 
historie bestod bestyrelsen hoved-
sagligt af folk med en lang uddan-
nelse som kontorchef, speciallæge, 
overlærer, ordblindelærer, advo-
kat osv. De fleste medlemmer af 
bestyrelsen kom fra København 
og omegn. I 1984 blev der vedtaget 
en ændring af vedtægterne. »For-
eningen ledes af en hovedbestyrelse 
bestående af en formand og mindst 
8 medlemmer og højst 12 medlem-
mer samt èn repræsentant fra hver 

I forbindelse med 50 års jubilæet 
blev der udgivet et frimærke med 
overpris, til fordel for Landsforenin-
gen for Ordblindesagen. Motivet 
viser en grafisk udformning af ordet 
»ord« skabt af grafikeren Peter 
Bysted.

Allerede fra Ordblindeforeningens start var der et nordisk samarbejde mellem Danmark 
(1943), Norge (1946) og Sverige. I 1950 var to ordblinde-eksperter fra Norge og Sverige 
til møde i København. De tre nordiske lande var førende i verden med hensyn til undervis-
ning af mennesker med ordblindhed.
Billedet er fra Handicaporganisationernes Hus i 2015, hvor Ordblindeforeningerne fra 
Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark holdt møde. De sidste mange år 
har der været et vigtigt og godt samarbejde landene imellem. 
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lokalforening/amt«. Bodil Holsting, 
der var medlem af bestyrelsen i 10 
år skrev følgende i 50 års jubilæ-
umsskriftet: »snart dukkede beho-
vet op for lokalforeninger! Karen 
Eggen, som dengang var formand, 
var meget lydhør og imødekom-
mende overfor de nye impulser og 
kræfter, der rørte på sig.

Der blev først oprettet lokalfor-
eningen i Frederikshavn (1981), ret 
hurtigt efter kom Horsens og ef-
terhånden kom andre byer til rundt 
om i landet. Og nu begyndte de 
urolige, men ikke kedelige år.

Sørgeligt nok viste det sig, at de 
voldsomme meningsudvekslinger, 
der opstod, samtidige ødelagde de 
ellers gode relationer hovedbesty-
relsesmedlemmerne imellem. En 
del valgte under disse vilkår at for-
lade deres poster. Denne ændring 
gik ikke stille af. Bølgerne gik 
ofte meget højt, men kedeligt var 
det bestemt ikke!« Denne struk-
tur holdt til 2013 da amterne for 
længst var nedlagt.

Landsforeningen  
for Ordblindesagen 
1992-2017
På årsmødet i 1997 blev for-
eningens navn ændret til sit 
nuværende navn »Ordblinde/

Dysleksiforeningen i Danmark« 
Navnet har været diskuteret i alle 
årerne. Skal ordet ordblinde eller 
dysleksi bruges? Ordblindhed er 
et kendt udtryk i Danmark, men 
der er også fordomme knyttet til 
det. Dysleksi er et internationalt 
ord, som bruges i de engelskta-

lende lande og i Norge og Sverige. 
Efter en lang debat blev det be-
sluttet, at begge ord skulle indgå i 
navnet.

Landsforeningen skriver histo-
rie med oprettelsen af sit første 
sekretariat i DSI's lokaler på Klø-
verprisvej i Hvidovre i 1998 og der 
blev ansat en deltidsmedarbejder. 
Tidligere blev regnskabet ført på 

»køkkenbordet« af frivillige med-
arbejdere. Agnete Elmquist stod 
for regnskabet i 18 år. Hun havde 
små papkort med navne på alle 
medlemmerne. Den 12.12. 2012 
flyttede sekretariatet til Blekinge 
Boulevard 2, Taastrup i Handi-
caporganisations Hus. Huset blev 

indviet kl. 12.12 af dronningen. I 
dag har sekretariatet 2 faste med-
arbejdere. 

Ordblindeforeningen blev i 1998 
medlem af paraplyorganisationen 
for handicappede og fik derved del 
i tipsmidlerne. Nu bliver regnskab 
og medlemskartotek styret af et 
moderne it-baseret, integreret sy-
stem.

Ordblindeforeningen er 
medlem af Dansk Handicap-

organisation, og for over 5 
år siden blev der bygget en 
ny meget stor, flot og han-

dicapvenlig bygning i Høje 
 Taastrup. Bygningen blev ind-

viet den 12.12.2012. kl. 12.12 
af Dronningen Margrethe. 

Kort før flyttede Ordblindefor-
eningen fra Hvidovre til det 

nye kontor med to fast ansatte 
medarbejdere.

➤
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Da amterne blev nedlagt i 2006 
blev det vanskeligere og vanskeli-
gere at finde frivillige til den store 
bestyrelse. Mange lokale områder 
havde ikke en lokal bestyrelse 
og derfor havde mange medlem-
mer ikke mulighed for at deltage 
i årsmødet. Efter flere forsøg 
lykkedes det at gøre bestyrelsen 

beslutningsdygtig og effektiv. På 
årsmødet i 2013 blev det beslut-
tet, at bestyrelsen skulle bestå af 
8 medlemmer. Alle 5 bestyrel-
sesmedlemmer, to næstformænd 
og formand bliver valg direkte på 
årsmødet. Formand og de to næst-
formænd deltager i et formand-
skab, der varetager den daglige 

drift sammen med sekretariatet. I 
2014 besluttede årsmødet at ændre 
vedtægterne, så alle medlem-
mer kunne møde op på årsmødet 
og afgiver deres synspunkter og 
stemme.

Ordblindeforeningen begyndte 
igen i 2011 på kursusvirksomhed. 
Der blev startet en feriekoloni, 
som er blevet et tilløbsstykke for 
medlemmerne. Der bliver arran-
geret rådgivningskurser, som har 
medført, at foreningen råder over 
en stor stab af dygtige og velud-
dannede rådgivere over hele lan-
det. Der er kommet gang i en del 
nye udvalg som politisk udvalg, 
der bl.a. arbejder med lovtekster, 
høringssvar og arrangerer møder 
med politikere. Arbejdsmarkeds-
udvalget planlægger deltagelse i 
industrimesser, uddannelsesmesser 
og møder med politikere. Der er 
oprettet en ungdomsafdeling, som 
arrangerer ungdomslejre og råd-
givning for unge studerende mm.

Ordblindeforeningen har siden 
2012 haft et godt samarbejde med 
mange organisationer, bl.a. Net-
værkslokomotivet. Det har været 
med til at øge medlemsfremgangen 
betydeligt. Det styrker foreningens 
evne til at nå ud til den danske 
befolkning, og det har styrket 
foreningens evne til at påvirke lov-
givningen.

I 3 år fra 2014 til og med 2016 deltog Ordblindeforeningen i Folkemødet på 
Bornholm. Der var hård konkurrence om publikum, og det krævede meget at få 
deres opmærksom. Der skulle koordineres foredrag, møder og udstillinger. Et 
år var vi klædt ud som Klods Hans. Cyklen var en ged, og vi havde krager med. 
Klods Hans kunne ikke læse, men han fik alligevel prinsessen. Dette stunt gav 
megen opmærksomhed.
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Gennem de 75 år foreningen har 
eksisteret, har der været mange ide-
alister, som har lagt et stort arbejde 
for at få ordblindhed anerkendt som 
en dysfunktion. Der er ingen, der 
tror, at ordblinde er dovne mere. I 
alle årerne har foreningens ideali-
ster arrangeret utallige konferencer, 
nordiske møder, møder med politi-
kere og embedsmænd.

De mange frivillige har været 
med til at ændre lovgivningen til 
fordel for bedre undervisning i 
skolerne. De voksne ordblinde kan 
modtage gratis undervisning på 
VUC.

En stor tak til alle, der har hjul-
pet med at skaffe kilder. En særlig 
tak til Psykolog Jørgen Petersen, 
der har samlet ordblindemuseet 

og til Inger Phil, der har skaffet 
mange fakta. 

Med disse ord vil jeg ønske 
Ordblindeforeningen tillykke med 
jubilæet og se frem til et fort-
sat samarbejde. Mange, mange 
ildsjæle har med flid og ihærdig-
hed gjort det muligt at opretholde 
en Ordblindeforening gennem 
75 år. Der er kun en måde at spå 

Det første rådgivningskursus, Ordblindeforeningen arrangerede, blev afholdt på Avernakø i 2012. Siden er der blevet afholdt 
kurser i bl.a. Viborg, Præstø og Korsør. Disse har været et godt aktiv for foreningen. Der er opbygget et korps på 30-40 frivil-
lige mennesker, som kan rådgive medlemmerne. For at blive rådgiver, skal man deltage i et rådgivningskursus arrangeret af 
foreningen. Det har udviklet sig til en god og meget vigtig aktivitet for foreningen. De mange frivillige rådgivere gør en forskel.

➤
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De sidste 7 år har Ordblindeforeningen afholdt en feriekoloni for familier. Det er 
blevet et stort hit og en af de vigtigste aktiviteter i foreningen. På tre dage bliver der 
gennemgået IT-hjælpemidler, og der bliver lavet god ordblindeundervisning.
Der afholdes sportsaktiviteter, men det vigtigste er det sociale samvær, der opstår 
mellem medlemmerne på sådan en lejr. Staten støtter økonomisk, men hvert år kom-
mer en gruppe frivillige på 8-10 personer og stiller sig til rådighed.  
Se også billedet på forsiden, der er fra afslutningen af en feriekoloni.

Foreningen har de sidste år deltaget i indu-
strimesser og i ordblindemesser arrangeret 
i samarbejde med Netværkslokomotivet. Det 
er en god måde at komme i kontakt med et 
bredt publikum. Lokalforeningen i Nordjyl-
land har vist vejen med mange gode indslag. 
Deltagerne har været klædt ud i smækbuk-
ser med bogstaver. Desuden har der været 
mange konkurrencer, hvor publikum skulle 
gætte, hvad der stod. 

om fremtiden, det er ved at selv 
tage del i den. Derfor håber jeg, at 
mange fortsat vil tage aktivt del i 
Ordblindeforeningens arbejde.

De foregående afsnit er blevet til, 
ved at jeg har kigget alle Ord-
blindeblade igennem fra 1944 til 
2017. Jeg har gennemsøgt kilder 
på Ordblindemuseet og tidligere 
medlemmer er blevet interviewet. 
De begivenheder, jeg har fundet 
relevante for at forstå foreningens 
udvikling, er med. Der kunne være 
valgt mange flere, men den be-
grænsede plads har ikke gjort det 
muligt. ■
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Ordblindeforeningen har fået en ungdomsafdeling med over 80 medlemmer. Dysleksi Ungdom (DU) er meget aktiv og arrange-
rer gratis ungelejr for deres medlemmer mellem 16 og 30 år. De har en selvstændig bestyrelse, som vælges på deres generalfor-
samling hvert år. På møderne udveksler de unge erfaringer og viden om de mange nye tekniske hjælpemidler. 
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Af Margrethe Vestager,  
Konkurrencekommissær i EU
 
Min farmor var lærer og specialun-
derviser. Og når jeg som barn kom 
på ferie og hun endnu ikke havde 
ferie, var jeg med hende i skole. 
De børn hun underviste var typisk 
ældre end mig og jeg kan huske at 
det gjorde et stort indtryk på mig. 
I undervisningen var der så stor 
forskel på det, som for nogen var 
en ren selvfølgelighed, men som 
for andre var noget de virkelig 

måtte kæmpe med. Der var nogle 
af de børn min farmor underviste 
som virkelig havde det svært, men 
hun kunne også se den forskel det 
gjorde at tilpasse undervisnin-
gen. Og ingen var mere stolt end 
min farmor, når det gik godt med 
hendes elever og de fik job og steg 
i graderne. Det virkede og det 
kunne hun se. Der er selvfølgelig 
sket meget med undervisningen 
siden min farmor var lærer, men 
i hvert fald én ting går igen: den 
tilpasning i undervisningen, der 
sætter ind og hjælper der, hvor ele-
ven har en udfordring. Også, når 
det gælder ordblindhed. 

 Alle mennesker kan noget, uan-
set om vi må tage forskellige veje 
for at nå frem til det. Det handler 
om at sætte ind med hjælp, når der 
er noget kæmpe med.

 At være ordblind er en stor 
udfordring. For nogle endda et 
egentligt handicap og et skjult 
et af slagsen. Det kræver en stor 
indsats at overkomme sådan en 

udfordring. Men at have det svært 
med eksempelvis at høre dobbelt 
konsonanter eller endelser eller 
hvis bogstaverne hopper og danser, 
må aldrig være en grund til, at vi 
som mennesker ikke kan få lov til 
at udleve vores drømme eller finde 
ud af, hvad vi kan og gerne vil 
udvikle.

 Jeg er overbevist om, at ord-
blindhed kan håndteres med god 
undervisning. Det er ikke sikkert, 
at det går væk, men med metoder 
og hjælpemidler kan også svær 
ordblindhed håndteres. Og jo 
tidligere jo bedre. Så barnet ikke 
bliver bange for, at det er ham eller 
hende, der er noget galt med! Jeg 
tror, vi kan blive meget bedre til at 
opdage ordblindhed tidligt.

 Det er vigtigt, at vi taler om, 
hvad det er for en udfordring, 
der ligger i at være ordblind. At 
det ikke er et tabu, at det er no-
get alle kan have. Det er vigtigt 
at opleve at man ikke er alene 
om et problem. Det kan have 

Bidrag til Ordblindeforeningens 
75 års jubilæumsskrift
Bidrag til Ordblindeforeningens 
75 års jubilæumsskrift
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stor betydning. Da vores danske 
håndboldkvinder skulle til VM i 
Tyskland, læste jeg en artikel om 
Rikke Iversen. Hun kunne for-
tælle om, hvordan det har krævet 
blod sved og tårer at komme til 
tops i håndbold og som spiller på 
det danske VM-hold. Og så kan 
hun oven i købet også snart kalde 
sig skolelærer. Det er en kæmpe 
inspiration og en meget impone-
rende indsats. For Rikke er ord-
blind, og det blev først opdaget i 
gymnasiet. Med sin historie kan 
Rikke inspirere andre, ligesom 
hun hjælper med at sætte fokus på 
en udfordring, der kræver kon-
stant opmærksomhed i skolen, på 
ungdomsuddannelser, videreud-
dannelser og efteruddannelser.

I takt med den teknologiske 
udvikling har vi heldigvis fået 
værktøjer, der kan hjælpe. Hjælpe 
med at læse tekster op, hjælpe med 
at foreslå ord, når vi er i gang med 
at skrive. For ud over at hjælpe den 
enkelte med at håndtere ordblind-
hed, så handler det også om hjælp i 
hverdagen, så der ikke skal bruges 
unødvendig tid på at læse og forstå 
en meddelelse fra kommunen, 
for bare at tage et eksempel. På 
samme vis kan de teknologiske 
hjælpemidler også hjælpe med at 
komme igennem et læsepensum på 
et studie. 

Undervisning er et nationalt 
anliggende, så set med europæiske 
briller har vi ingen direkte kom-
petence fra Kommissionens side. 
Det er hver enkelt medlemsland, 
der skal beslutte, hvad de vil gøre 
for at afhjælpe ordblindhed. Stort 
set alle medlemslande nævner 
ordblindhed i deres lovgivning om 
lovpligtig uddannelse, men kun 
omkring halvdelen gør det i vide-
regående uddannelser eller i lov-
givning om erhvervsuddannelse. 
Det er min fornemmelse, at der er 
meget stor forskel på, hvordan lan-
dene hver især arbejder med ord-
blindhed. Gennem det europæiske 
uddannelsesprogram Erasmus+ 
støtter vi medlemslandene finan-
sielt for at fremme livslang læring. 
Det gælder også grundlæggende 
færdigheder som læsefærdighed.

 Desuden har Europakommis-
sionen vedtaget, at forskelsbehand-
ling af ordblinde på arbejdsplad-
sen er uacceptabelt. Der findes 
et direktiv – 2000/78/EF – som 
forbyder forskelsbehandling på 
grund af handicap i beskæftigelse. 
En person, som mener, at han eller 
hun har været udsat for diskri-
mination, kan anlægge sag i de 
nationale domstole på grundlag af 
national ret. 

Der er langt bedre muligheder 
i dag end for ti, 20 og 75 år siden 

for at opdage, håndtere og lære 
med ordblindhed. Men Ordblinde-
foreningens arbejde er ikke slut! 
Tillykke og tak for indsatsen i de 
første 75 år. ■

Ordblindetesten kan udpege 
elever med ordblindhed fra 3. 
klasse. 
Ordblindetesten giver en sikker 
og ensartet identifikation af 
ordblindhed, så man i alle kom-
muner og på alle uddannelses-
niveauer arbejder med samme 
opfattelse af ordblindhed.  
Det er skolelederen på den en-
kelte skole/institution, som vur-
derer, hvilke personer, der skal 
testes med Ordblindetesten. 
Og det er skolelederens ansvar 
at udpege den eller de læse-
vejledere/testvejledere, der 
har kompetence til at varetage 
funktionen som testvejleder til 
test med Ordblindetesten. 

Kilde: UVM

Fakta
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Af Karl-Åge Andreasen, tidl. leder 
af Ordblindeinstituttet og Tale- og 
Høreinstituttet

I mine gemmer ligget et gulnet 
nummer af ugebladet »Tidens 
Kvinder« fra november 1955, 
som jeg passer godt på. Bladet 
indeholder en artikel med over-
skriften »Mor, mor – læren sier 
jeg er ordblind«. Den handler om 
Ordblindeinstituttet i Hellerup, 
der dengang var en privat institu-
tion, og ikke mindst om hvad man 
forstår ved begrebet ordblindhed. I 

indledningen kan man læse: »Ord-
blindhed er i reglen medfødt og 
kan være arveligt betinget. Lidel-
sen defineres i almindelighed som 
en ensidig mangel på evne til – på 
trods af øvrigt normal intelligens 
og talefærdighed – at udvikle 
normal læse- og stavefærdighed 
på normal tid. Helt bestemt kender 
man ikke årsagen til ordblindhed, 
men man mener, den beror på en 
svigtende funktion af visse hjerne-
områder, nemlig de, der betjener 
læse- og skriveevnen.«

Opgør med fordomme
Dernæst gør artiklen op med den 
fordom mange dengang havde, 
nemlig at læsevanskeligheder skyl-
des dårlig begavelse, umodenhed 
eller dovenskab. På et tidspunkt 
spørger journalisten: »Kan ord-
blindhed helbredes?« Svaret er, at 
det kan man nok ikke, men man 
kan overvinde vanskelighederne, 
hvis betingelserne ikke er for 
svære.

Det er tankevækkende, at en 
mere end 60 år gammel artikel be-
skriver ordblindhed så utroligt tæt 
på den definition, videnskaben i 
dag er nået frem til. Det er desvær-
re også tankevækkende, at artiklen 
allerede på dengang kunne be-
skrive de to vidt forskellige opfat-
telser, som har præget den danske 
skoledebat i mange, mange år: »… 
i de senere år er det ligefrem ble-
vet til et stridsspørgsmål mellem 
ordblindespecialisterne og skole-
psykologerne, om det overhovedet 
er en selvstændig lidelse. Skole-
psykologerne hævder som deres 
opfattelse, at ordblindhed princi-
pielt må betragter som en variant 
af normalen. Det videnskabelige 
arbejde, som udføres i lægelige 
kredse, tyder dog på noget andet«.

I Danmark var det netop læger, 
som udførte det pionerarbejde der 
banede vejen for vore dages opfat-
telse af ordblindhed. Overlæge 
Knud Hermansen havde lige ud-
givet bogen »Om ordblindhed« og 

Mor, mor – læren sier  
jeg er ordblind
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man havde blandt andet ved studier 
af ordblindhed hos tvillinger fundet 
frem til, at ordblindhed hos begge 
tvillinger var meget mere udbredt 
hos enæggede par end hos tveæg-
gede par. Det kan kun ske, hvis der 
er en arvelig komponent. Man var 
også opmærksom på, at andre fak-
torer, fx sociale og undervisnings-
mæssige, kunne spille ind – men så 
var det som forstærkning af proble-
met, ikke som årsagen.

Skolepsykologer
Skolepsykologerne havde og har 
jo har haft meget større indfly-
delse på Folkeskolen end læger og 
videnskabsfolk. Så derfor hang 
opfattelsen af ordblindhed som et 
udviklingsproblem fast i mange, 
mange år. Hvis man da overhovedet 
ville acceptere begrebet ordblind. 
Det har været et ret specielt fæno-
men for Danmark i forhold til andre 
vestlige lande, og det har betydet, 
at det har været en hård kamp at få 
gennemført forskning og udvikling 
af gode undervisningsmetoder. 
Det har også spillet ind, at der i 
Danmark gennem tiden har været 
meget forskellige syn på læsning og 
læseindlæring. En overgang især 
i 60-erne og 70-erne gik mange 
dansklærere og psykologer ind for 
den såkaldte »ordbilledmetode«. 
Den består i at børn skal lære at 

læse ved at genkende ord som 
helheder, de såkaldte ordbilleder, 
og ikke ved hjælp af bogstavernes 
lyde. Denne »metode« får ordblinde 
børn intet ud af, for den forudsætter 
at børn selv skal kunne opdage or-
denes opbygning af mindre dele og 
overføre denne viden når de læser 
ord de ikke har mødt før.

Lydmetode eller 
stavemetode 
Modsætningen til ordbilledmeto-
den er lydmetoden/stavemetoden, 
hvor børnene lærer om de enkelt 
bogstavers lydværdi og hvordan de 
optræder i de enkelte ord. Nogle 

kan sikkert huske eller har hørt om 
læsebogen »Ole Bole ABC«. Den 
er udgivet i helt tilbage 1927 og er 
solgt i næsten en million eksem-
plarer i Danmark! På trods af sin 
alder har den et meget nutidigt syn 
på læseundervisning, som byg-
ger på at børnene fra starten lærer 
bogstavernes lyde og ikke bare 
deres navne, udtaler ordenes lyde 
enkeltvis og klapper stavelserne. 
Ole-Bole metoden passer langt 
bedre til ordblinde, men læreren 
skal selvfølgelig kombinere med 
andre metoder. I det hele taget ved 
man, at lærernes indsigt i læseme-
toder og tilpasningen til den enkelte 
elevs forudsætninger betyder rigtig 
meget for barnets læseudvikling.

De mange år med forvirring 
om læsemetoder og læseudvik-
ling har produceret mange dårlige 
læsere og har været problematisk 
for ordblinde børn. I Danmark 
har der ikke været tradition for 
at bygge læseundervisningen på 

Ole Bole er en læsebog eller ABC for-
fattet af seminarielærer Claus Eskildsen 
og illustreret af Robert Storm Petersen. 
Bogen udkom første gang i 1927 og 
vandt stor udbredelse frem til omkring 
1960, hvor andre bøger som Huset 
Højbo og Søren og Mette vandt frem. 
Den byggede på lydmetoden (lydering) 
og indeholdt rimede vers.

➤
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forskningsresultater: Hver en-
kelt kommune, skole – ja endda 
hver enkelt dansklærer har i stor 
udstrækning kunnet gøre hvad de 
selv følte var rigtigt. Skolen har 
ikke kunnet støtte sig til en »best 
practice«, og frem for alt har der 
– indtil for nyligt – ikke været et 
»officielt« syn på læsevanskelighe-
der og ordblindhed.

Ordblindeforeningen
Foreningen har hele sin levetid 
kæmpet for at få anerkendt en 
fælles definition på ordblindhed 
og en ret til at børn kan blive testet 
ved en offentligt anerkendt viden-
skabeligt baseret test. I foreningen 
har det altid været opfattelsen, at 
dette ville bane vejen for en bedre 
tidlig indsats og en bedre og mere 
målrettet undervisning. Det første 
er nu lykkedes med »ordblindetest.
nu« og »Ordblinderisikotesten«. 
Begge dele er kæmpe fremskridt. 
De nye test hviler på solid viden-
skabelig grund og fælles forståelse 
af ordblindhed i den danske og 
internationale forskning. 

Et meget vigtigt aspekt ved test-
ningen er, at børn og forældre har 
brug for en ordentlig forklaring, når 
det er svært med læsningen. Ellers 
begynder barnet at se sig selv som 
dum og ubegavet, det giver skår i 
selvtilliden og det går ud over hele 

skolegangen både fagligt og socialt. 
Men at blive diagnosticeret som 
ordblind er ikke en fribillet til at 
give op eller slappe af, tværtimod 
en forklaring på hvorfor man skal 
arbejde ekstra hårdt og målrettet 
med læsning og skrivning. 

Yderligere er det lykkedes at 
gennemføre, at forældre har krav 
på at få testet deres barn for ord-
blindhed, hvilket som noget meget 
usædvanligt er skrevet direkte ind 
i Folkeskoleloven. Typisk nok er 
det så desværre blevet frivilligt for 
kommunerne, hvilken test de vil 
bruge for at afdække ordblindhed 
hos et barn. Her mangler Folketin-
get indtil videre mod til at gå hele 
vejen for at skabe et ensartet og 
trygt grundlag i hele Danmark.

Det er egentligt mærkeligt, at 
det har været så svært at få gen-
nemført noget så selvfølgelig, men 
der er nok desværre et tegn på den 
uenighed der stadig hersker blandt 
skolefolk og skolemyndigheder om 
ordblindhed. For et par år siden 
udtalte formanden for de danske 
skoleledere Claus Hjortdal som 
forklaring på, at alt for mange ord-
blinde børn bliver overset i skolen: 
»Der findes ingen dansk defini-
tion af ordblindhed, selv om man 
bruger begrebet. Det svarer til at 
sige handicappet – det spænder jo 
over meget.« Hvordan skulle alle 

hans medlemmer og tusindvis af 
lærere så vide bedre, når ledernes 
formand selv er så blank? ■

Nota er en institution under 
Kulturministeriet. 
Nota producerer og udlåner tek-
ster, der er gjort tilgængelige 
for mennesker med læsehandi-
cap. Det gør Nota på vegne af 
staten som en institution under 
Kulturministeriet. Formålet med 
Nota er at sikre lige adgang til 
viden, samfundsdeltagelse og 
oplevelser for mennesker, der 
ikke kan læse almindelig trykt 
tekst. 
Notas virksomhed bygger på § 
17 i Ophavsretsloven 
§17 i Ophavsretsloven definerer 
kriterierne for medlemskab af 
Nota.  Medlemskab gives til: 
»blinde, svagtseende, døve 
og talelidende samt personer i 
øvrigt, der på grund af handicap 
er ude af stand til at læse trykt 
tekst«. 
Man skal have dokumentation 
for sit læsehandicap for at blive 
medlem på Nota. Det kan være 
i form af en lægeerklæring, en 
test for ordblindhed eller anden 
form for almen anerkendt 
erklæring.

Fakta
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Fra staten i 1944 var det hensigten at Ordblindebladet skulle komme 4 gange om året. Den målsætning har 
man overholdt til i dag, men enkelte gange er det ikke udkommet på grund af manglende materiale eller 
arbejdskraft. 
Ordblindebladet har skiftet udseende flere gange. De første 8 år udkom det som 8-10 sider A4 ark, som blot 
var hæftet sammen. Fra 1952 blev bladet trykt som A5 ark med op til 20 sider og i 1993 fik bladet sit nuvæ-
rende format A4. Ordblindebladet udkommer nu med 32 sidder og mange farvebilleder og artikler.
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Af Birgit Dilling Jandorf, HUSET 
Jandorf og OrdblindeLab

Da Ordblindeforeningen blev op-
rettet i 1943, var der næsten ingen, 
der vidste, hvad ordblindhed var. 
I de 75 år der er gået siden da, 
har Ordblindeforeningen slået sit 
navn fast som en institution med 
oprigtig og aktiv interesse og po-
litisk tæft for ordblindes vilkår, en 
velfungerende telefonrådgivning 
og en bisidderfunktion, der skaber 
tryghed og afklaring for brugerne. 

35 års arbejde  
med ordblindhed
I mere end 35 år har jeg arbej-
det med ordblindhed, og jeg fik 

privilegiet at være med til at op-
bygge og lede Dansk Videnscenter 
for Ordblindhed i 1994. 

Bl.a. i den sammenhæng har jeg 
haft fornøjelsen af at samarbejde 
med Ordblindeforeningen. 
I forbindelse med kam-
pagneåret »Tidlig indsats 
– bedre fremtid« nedsatte 
Landsforeningen for Ord-
blindesagen en kampagne-
gruppe, der skulle arbejde 
for at gøre opmærksom 
på, hvor vigtigt det er, at 
voksne i barnets omgivel-
ser bliver bevidste om de 
forhold, der giver barnet 
gode forudsætninger for 
senere at kunne lære at 
læse og skrive. Det er tankevæk-
kende, at det her 25 år efter stadig 
er meget relevant at etablere kam-
pagner med fokus på den tidlige 
sproglige indsats. 

Ordblindeforeningen  
og DVO
Videnscentre på handicapområ-
det blev lanceret i begyndelsen 

af 90’erne som svar på bekym-
rede spørgsmål om, hvordan den 
faglige ekspertise kunne bevares 
i et decentralt system. Professor 
Carsten Elbro gav sit bud på en 

afgrænsning af handicapområdet 
»svær dysleksi« og om det faglige 
behov for et videnscenter på om-
rådet. Socialministeriet bevilgede 
midler til Dansk Videnscenter for 
Ordblindhed (DVO), og centret 
blev officielt fejret den 7. april 
1994. Ordblindeforeningen fulgte 
og støttede op om videnscenterets 
arbejde som medlem af bestyrel-
sen. Et af videnscentrets første 
projekter fulgte i kølvandet på 

De ordblindefaglige spor

Ordblinde har ofte forældre og/eller 
bedsteforældre, der er ordblinde. Dette 
betyder ikke, at børn af ordblinde foræl-
dre altid er ordblinde og der er ordblin-
de, som ikke har arvet deres handicap 
noget sted fra.

Fakta
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kampagneåret i 1993 og hed »Ud-
vikling af en koordineret, tidlig 
indsats«. 

Ordblindeforeningen ansporede 
ligeledes til, at videnscenteret i 
2001 iværksatte en spørgeskema-
undersøgelse om den kommunale 
indsats og tilbud til ordblinde 
elever. Undersøgelsen dokumen-
terede bl.a., at den største indsats 
i form af specialundervisning til 
ordblinde elever først blev givet fra 
3. klassetrin og opefter. Derudover 
viste det sig, at kun 1/3 af kommu-
nerne havde udarbej-
det handleplaner for 
ordblinde elever. 

DVO-testen 
Da disse resultater 
forelå, gik bestyrel-
sen i gang med at 
overveje, hvordan 
der kunne sikres 
større ensartethed 
i identifikation og 
afgrænsning af 
ordblinde elever. 
Elisabeth Arnbak 
og Ina Borstrøm fik 
midler til at udvikle 
DVO-testen, der så 
dagens lys i 2007, og den blev 
stort set indskrevet i samtlige 
kommuners testprocedurer – 
hvilket den stadig er. Tilsvarende 

blev Visitationstesten (O-testen) 
udviklet til Ordblindeundervis-
ningen for voksne. O-testen er nu 
blevet erstattet af Undervisnings-
ministeriets digitale ordblindetest. 

Og apropos Ordblindetesten … 
Ordblindeforeningen fik naturlig-
vis også plads i Undervisnings-
ministeriets referencegruppe, da 
denne ambitiøse ordblindetest blev 
udviklet, afprøvet og implemen-
teret. 

Det er helt afgørende, at ord-
blindhed kan diagnosticeres på 

en tilgængelig og veldokumente-
ret måde. Og det er lige så afgø-
rende, at der gives tilgængelig 
information om den indsats og 

undervisning, der skal følge efter. 
Og det er netop, hvad Ordblin-
deforeningen bl.a. har arbejdet 
for og set som en af sine centrale 
mærkesager. 

Forældrenetværk
Da DVO fusionerede med en 
række andre videnscentre på 
handicapområdet i 2011, samar-

bejdede ord-
blindeområdet i 
Socialstyrelsen 
med Ordblinde-
foreningen og 
Læsekonsulen-
ternes Lands-
forening om at 
etablere projek-
tet forældrenet-
værk til børn 
med ordblind-
hed. Det skulle 
sidenhen vise 
sig at være en 
bæredygtig ide, 
for i dag skyder 
der netværk og 

familiekurser op over hele landet, 
og der etableres ligeledes netværk, 
hvor ordblinde elever støtter hin-
anden i Ordblindepatruljer. 

SPS (Specialpædagogisk 
støtte) skal sikre, at du kan 
uddanne dig på lige fod med 
andre, selv om du har en 
funktionsnedsættelse.
Her kan du søge SPS:  
•  SPS når du tager en ung-

domsuddannelse – for 
eksempel en gymnasial ud-
dannelse, HF eller SOSU.

Fakta •  SPS på videregående ud-
dannelser – for eksempel 
på universitetet.

•  SPS til elever på de frie 
grundskoler (friskoler, pri-
vatskoler, lilleskoler med 
mere). 

•  SPS til elever på frie kost-
skoler (efterskoler, frie 
fagskoler og højskoler).

Kilde: UVM
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Ordblindeforeningen er de ord-
blindes stemme. Og foreningens 

medlemmer gør et stort og vig-
tigt arbejde med at aflive de seje 
myter om ordblindhed og skabe 
opmærksomhed på, hvad ord-
blindhed er, og hvad lovgivningen 
fortæller om ordblindes rettighe-
der og pligter. Det gør medlem-
merne uegennyttigt ved at dele 
ud af deres egne erfaringer, sætte 
sig ind i lovgivningen og bidrage 
til løsninger, der bringer positiv 
udvikling med sig. Fra de stærke 
enkeltstående historier til de store 
forandringer.

Medlemmerne af Ordblindefor-
eningen udgør ligeledes væsent-
lige rollemodeller for, hvordan 
løsningerne skal findes i handlin-
ger, der forbinder og styrker det 

enkelte menneske med grupper 
og organisationer. Ordblindefor-

eningen markerer sig fx tydeligt 
i grupper på Facebook, hvor der 
dagligt udveksles spørgsmål og 
oplevelser om, hvad brugerne 
eller forældrene skal gøre. Det 
munder ofte ud i konkrete forslag 
i et samarbejde mellem brugere, 
fagfolk og forældre. Mange af 
svarene er i 
høj grad med 
til at fri-
sætte andre 
forældre fra 
skyldfølelse. 
Selvom den 
form for 
spørgsmål 
og svar på 
Facebook 

har en flygtig karakter, så kunne 
Ordblindeforeningen med fordel 

opsamle meget af denne viden 
i en oversigt på Ordblinde-
foreningens hjemmeside til 
glæde for området, for når 
alle aktører (fx kommuner 
og regioner, frivilligområdet 
og arbejdsmarkedet) arbejder 
sammen for at skabe praksis-
nære løsninger for mennesker 
med ordblindhed, så sker der 
noget. 

Selvom der er sket meget de 
senere år, er der fortsat mange 
udfordringer der ikke er løst. 
Der er fortsat et behov for at se 

ordblindhed som et handicap, der 
er almindeligt forekommende. Og 
der er fortsat et behov for at sikre 
forløbsbeskrivelser af den ønskede 
praksis på ordblindeområdet og en 
sikring af specialviden om, at ord-
blindhed kan forebygges, håndte-
res og kompenseres. 

Vi er heldigvis nået 
et godt stykke af vejen 
efter 75 års indsats. 

En stor tak og til-
lykke til Ordblindefor-
eningen! ■

Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, 
synsvanskeligheder eller problemer med at kende 
forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde 
vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale 
i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget 
for skriften. Ordblindhed optræder da også hyppigt 
sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi). 

Fakta
Mange ordblinde er 
flittige læsere, der 
læser flere romaner 
om året og dagligt 
læser avis.

Fakta

Man har kendt til ordblind-
hed siden 1880'ne, men 
synet på dette handicap og 
dets årsager har ændret sig 
voldsomt gennem tiden.

Fakta
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Formænd for Landsforeningen 
for ordblindesagen
 

I 1996 skiftede foreningen navn til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Årstal                                           Stilling Navn

1943-1953 Palæforvalter, Kaptajn Chr. O. Schlichtkrull

1953-1961 Civilingenør, Landtingsmand Ejnar P. Foss

1961-1963 Komandør Kai Hammerich, 

1963-1967 Civilingenør, Landstingsmand Ejnar P. Foss

1967-1975 Politassistent J. Kyndborg

1975-1977 Kontorchef Chris Hanson

1977-1983 Arkitekt Karen Eggen

1983-1986 Ikke oplyst Aage Lindholm

1986-1991 Forstander Gert Niemann

1991-1997 Ikke oplyst Jens Mikkonen Rasmussen

1997-2011 Skoleleder Hans Pauli Christiansen

2011-2017 Lærer Erik Kildegaard Rasmussen

2017- Konsulent Mogens Schmidt
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Af Karl-Åge Andreasen, tidl. leder 
af Ordblindeinstituttet og Tale- og 
Høreinstituttet

Jeg har selv arbejdet med under-
visningen af ordblinde siden 1986, 
hvor jeg blev ansat på Ordblindein-
stituttet, og jeg har i senere år haft 
hundredevis af rådgivningssamtaler 
med forældre og været bisidder for 
forældre til møder med skolen eller 
kommunen. Jeg har desuden været 
medlem af Ankestyrelsens Kla-
genævn for Specialundervisning, 
hvor man behandler mange sager 

om ordblinde børn og unge. Jeg har 
mødt utrolig mange forstående og 
imødekommende lærere og faktisk 
også skoleledere, men problemet 
har tit været simpel uvidenhed om 
hvad ordblindevanskeligheder er, 
hvordan de skal undersøges og hvad 
den bedste undervisning er. Dertil 
en frygt for, at når først skolen be-
tegner en elev som ordblind, vil de 
blive mødt med krav fra forældrene 
om specialundervisning mmm. 
Blandt andet derfor er der stadig 
kommuner i Danmark, der ikke vil 
anerkende ordblindhed.

Handleplan
Det handler også om, at den 
særlige indsats man så giver 
ordblinde børn, ofte er for spredt, 
for ukoncentreret og uden en solid 
handleplan. Og når der så ikke 
sker fremskridt, bliver problemet 
tit flyttet over på barnet, som »bør 
koncentrere sig mere, tro mere på 
sig selv, øve sig mere – i det hele 
taget tage sig sammen!« Det er 

meget demotiverende at høre på 
for et barn, der kæmper en brav og 
opslidende kamp med lektier, som 
er for svære og forældre der gør alt 
hvad de kan for at støtte, men ikke 
får hjælp til det på skolen

Ordblinde børn har brug for en 
indsats som er 
•  baseret på en grundig individuel 

udredning
•  målrettet både med kortsigtede 

og langsigtede mål, som barnet 
er medinddraget i

•  udført af 1 lærer med so-
lid viden om læsning og 
læsevanskeligheder

•  stabil og kontinuerlig – ikke 
afbrudt af vikarer, emneuger, 
projektarbejde osv. 

Ellers sker der ikke de nødvendige 
fremskridt og så har man spildt 
skolens ressourcer og ødelagt bar-
nets arbejdsglæde og kampvilje!

Ofte tyr skolen og kommunen til 
den nemme – og billige – løsning 

Det bør gøres i
Ordblindeundervisningen
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med it-hjælpemidler. Med det er 
ikke noget quick fix. Hjælpemid-
lerne virker kun optimalt i kombi-
nation med god undervisning. Og 
kun hvis der er god support pæda-
gogisk og teknisk.

Det er klart at uddannelsen af 
nye lærere er helt central i ind-
satsen for ordblinde. Læsning 
og skrivning er nogle af skolens 

grundpiller. Hvis børn i de små 
klasse kommer skævt i gang, 
og skolen ikke opdager eventu-
elle vanskeligheder tidligt, koster 
det dyrt senere. Derfor bør alle 
lærerstuderende have grundig ud-
dannelse i børns læse-, stave- og 
skriveudvikling, årsager til læse-
vanskeligheder og viden om hvilke 

indsatser, der virker. Det skal være 
alle lærere, man er nemlig ordblind 
i alle fag, ikke kun dansk. Og de 
gamle lærere skal tilbage på skole-
bænken og have samme omgang!

Ordblindevenlig
Skolerne skal være ordblindeven-
lige. Det omfatter blandt andet, at 
den enkelte skole har rutiner for 
udredning af eleverne, og proce-
durer for, hvad der skal ske når 
man opdager elever med læse- og 
skrivevanskeligheder. Det omfat-
ter også dokumenteret effektive 
dysleksi-venlige undervisnings-
metoder, god forældreinformation, 
de rigtige undervisningsmidler og 
rutine og læse- og staveteknologi 
osv.

Forældrerådgvining
Mine oplevelser i Ankestyrelsen 
og som forældrerådgiver har i det 
hele taget lært mig, hvor utroligt 
forskelligt man griber arbejdet 
med ordblinde børn an i vores lille 
land. Mange af landets 98 kom-
muner har en overordnet læse-
politik med gode værktøjer for 
skolerne og lærerne. Og i lige så 
mange er der ingen fælles politik 
eller indsats, eller måske direkte 
fornægtelse af ordblindhed. Men i 
sidste ende er det skolelederen ved 
Danmarks ca. 2.000 grundskoler, 

som har den endelige beslutning 
om støtten til den enkelte elev. 
Skolelederen beslutter selv hvilken 
rådgivning hun/han vil have og 
hvordan skolens ressourcer skal 
prioriteres i forhold til den enkelte 
elev. Og der er ingen klagemu-
lighed, med mindre det drejer sig 
om specialundervisning i mindst 
12 lektioner om ugen. Der findes 
meget, meget få fælles regler og 
retningslinjer. Blandt andet derfor 
er de nye ordblindetest et kæmpe 
fremskridt.

Stærkere forening
Det er et meget kompliceret 
system for forældre at hitte rede 
i, og man kan nemt komme til at 
føle sig magtesløs i kampen for 
sit barn. Ordblindeforeningen har 
derfor i nogle år arbejdet med 
at opbygge et korps af forældre-
rådgivere, der kan støtte fami-
lierne og eventuelt fungere som 
bisiddere. Det er et arbejde som 
fortsætter, og som forhåbentligt 
kan tiltrække endnu flere frivil-
lige i de kommende år ud over de 
mange gode kræfter der allerede 
er i gang. Vi må håbe at forenin-
gen i kraft af dette og mange an-
dre gode initiativer bliver endnu 
stærkere i de næste 75 år til gavn 
og glæde for ordblinde børn og 
voksne! ■
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Af Mattias Tesfaye,  
medlem af Folketinget (S)
 
Det var en ganske almindelig 
sommerdag i Avedøre på den 
københavnske vestegn. Jeg havde 
parkeret min Opel Corsa på par-
keringspladsen og skulle finde 
en gruppe lærere på den lokale 
produktionsskole.

Jeg havde været på skolen flere 
gange før og gik derfor hjemme-
vant hen til klasselokalet og åbne-
de døren. Men til min overraskelse 

sad der en håndfuld elever meget 
tavst og koncentreret. Jeg spurgte 
efterfølgende forstanderen, hvad 
de lavede.

»Vi er ved at teste dem for ord-
blindhed«, svarede han. »Det gør 
vi med alle nye elever«.

 Jeg blev temmelig overrasket. 
Hvorfor teste dem nu, tænkte jeg 
naivt? De var 17-18 år gamle. Hvis 
de var ordblinde ville det da være 
opdaget for længst. Men jeg skulle 
blive klogere.

Tusindvis af børn gik gennem 
folkeskolen med enorme nederlag, 
der kunne have været undgået. 
Mange tror de er dårligt begavede, 
men det er forkert. De er bare 
ordblinde børn, der aldrig er blevet 
testet og udredt og derfor ikke har 
fået den hjælp, de burde. Det sva-
rer til, at et barn med dårligt syn 
først får briller som 17-årig. Det er 
jo vanvittigt!

Jeg skrev bagefter om min ople-
velse på Facebook og blev mildest 
talt rystet, da jeg så reaktionen. 

Hundredvis af henvendelser 
begyndte at strømme ind i min 
indbakke. Fra skolelærere der for-
talte at kommunen havde beslut-
tet, at der ikke fandtes ordblinde 
i deres kommune. Fra voksne der 
fortalte, at de gennem hele deres 
barndom troede, at de var dumme. 
Fra forskere der fortalte, at et ord-
blindt barn sagtens kan følge med 
i skolen og få en god uddannelse, 
bare hjælpen er til stede. Og fra 
forældre der fortalte om årelange 
kampe med kommunen om bare at 
få testet deres barn.

Jeg valgte at besøge en af fa-
milierne, der var flyttet kommune 
blot for at få adgang til den rette 
hjælp. Da jeg mødte pigen og hørte 
hendes historie blev jeg overbevist 
om, at jeg måtte bruge noget po-
litisk energi på at få dette ændret. 
Hun gik i 5. klasse, da hun fik den 
rette hjælp. Indtil da havde hun 
ondt i maven hver morgen, før hun 
skulle i skole, og hendes forældre 
var ulykkelige og frustrerede.

Min interesse for ordblindhed 
startede i Avedøre
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Sådan skal vores samfund 
simpelthen ikke være. Forældre 
må have et retskrav på at få testet 
deres barn for ordblindhed allerede 
tidligt i skolegangen. Det er alt 
for sent på en produktionsskole i 
teenage-alderen.

Sidst på efteråret 2015 sad vi en 
gruppe politikere en sen aften i So-
cialministeriet. Her lykkedes det så 

endelig. Forældre har nu fået krav 
på at få testet deres barn. Det koster 
samfundet lidt penge. Men dem har 
vi prioriteret at bruge. Både fordi 
det hjælper den enkelte. Men også 
fordi det gavner samfundet i den 
sidste ende at ordblinde får støtte til 
at få uddannelse og arbejde.

Arbejdet for at sikre ordblinde 
børn bedre forhold er dog ikke 

slut. Jeg ved, at Ordblindeforenin-
gen jævnligt må støtte familier i at 
få den hjælp, de har krav på. Jeg 
håber foreningen vil fortsætte det-
te meget vigtige arbejde i mange år 
endnu. ■

Fra midten af 90-erne har de digitale læremidler og hjælpemidler spillet en stadig større rolle. Det er nu muligt at få læst en 
tekst op, og det er muligt at indtale tekst til sin computer, så den skriver teksten for dig. At kunne læse med ørerne og skrive med 
munden er en stor hjælp for ordblinde. Det er dog stadig vigtigt at træne bogstavernes og stavelsernes lyde.
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Af Inger Pihl
 
Den første lokalforening blev 
oprettet 25. februar 1981. Det skete 
i Frederikshavn, og hurtig efter 
kom flere til. Landsforeningen for 
Ordblindesagen havde hovedsæde 
i København, hvor foreningen var 
startet i 1943, så de første indle-
dende møder foregik der.

Københavnerne passede for-
eningen, og havde alle poster 
og opgaver. Det blev ændret, da 
flere lokalforeninger opstod. Ny 

formand (Gert Niemann forstander 
på Nislevgård efterskole) fore-
slog, at vi skulle mødes en gang i 
mellem. En repræsentant fra hver 
lokalforening kunne deltage. Han 
indbød repræsentanterne til et 
weekend- ophold, hvor vi kunne 
drøfte problemer og fremtiden. 
Bølgerne gik ofte højt, men alvor 
og sjov havde vi også meget af.

Lokalforeningerne blev til amts-
foreninger – og senere kredse.

I 1993 ville vi ændre forenin-
gens navn – men til hvad? Det var 
svært og tog lang tid, men resul-
tatet blev så »Ordblinde/dysleksi-
foreningen i Danmark«, som blev 
vedtaget på årsmødet i 1996. Vi 
havde samarbejde med de nordi-
ske lande, senere med hele Europa 
– derfor var dysleksi vigtig at få 
med. Desuden skulle vores logo 
tilpasses – det lykkedes uden de 
store sværdslag.

Alle arbejdede frivilligt. Vo-
res kasserer gennem mange år 

– Agnete Elmquist – gjorde et fan-
tastisk arbejde og passede godt på 
pengene. Hun opkrævede kontin-
gent pr giro og betalte alle regnin-
ger – hun havde styr på det.

Jeg fik så den opgave at være 
referent ved vores møder – jeg 
kunne skrive – og lytte samtidig. 
De fleste var ordblinde og frasagde 
sig alt skriftligt, det mundtlige gik 
det rigtig godt med!

Bladet skulle også laves, hidtil 
havde det været i A5 størrelse, nu 
skulle det være i A4 format

også det blev klaret af en frivil-
lig (Søren Ebdrup) med stort kend-
skab til layout og computerens 
muligheder. Han forlangte i 1996 
at alt skulle afleveres på diskette, 
hidtil havde han skrevet alt ind 
manuelt. 

Bladet skulle ud til alle vores 
medlemmer, derfor blev det indtalt 
på kassettebånd, mangfoldiggjort 
og udsendt til de medlemmer, der 
ønskede et bånd (ca. 60). Hidtil 
havde københavnerne gjort det, 

Tilbageblik
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nu skulle andre overtage det. Jeg 
meldte mig, fik tilsendt 3 store 
båndmaskiner, som kunne tage et 
masterbånd og kopiere 5 bånd på 
en gang, det var i 1993. Da Bodil 
Holsting i 1998, efter at have ind-
læst bladet i 25 år, skulle afløses, 
overtog jeg indlæsningen på 90 
minutters bånd. I 2005 sluttede 
båndæraen, cd blev så løsningen. 
Redaktøren af bladet sendte bladet 
på cd til sekretariatet, som kopie-
rede det og sendte det ud til de 
medlemmer, der ønskede det.

I 1997 aflastede jeg Agnete ved 
at overtage kartoteket, der først i 
2003 overgik det til sekretariatet.

I nogle amter var der særlig 
aktivitet – især i Århus. Her rege-
rede Agnete og Lena. De udvik-
lede et10-finger system »TAST« til 
computeren og lagt på en cd-rom. 
Hver finger fik en farve, som var 
tilsvarende på tangenterne. Første 
skrev man små ord, som naturlig-
vis udviklede sig til lange ord og 
sætninger – genialt. De afholdt 
kurser for børn og forældre, som 
kunne lære systemet sammen. 
Microværkstedet påstod, at det var 
plagiat af deres blindskrift. Det 
førte til en retssag, som vi tabte. 
Men mange medlemmer købte 
cd’en gennem Århus amtsforening 
og var meget taknemmelige for 
den gode hjælp de havde fået. ■
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Alverdens Ord (2016) er skrevet af Ragna Ea, sangskriver og ordblindeunder-
viser. Sangen er en støttesang for Ordblindeforeningen. Thomas Blachman, 
musiker, har skrevet melodi og produceret en video. 
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Af Christine Antorini, MF (S), tidl. 
børne- og undervisningsminister 
2011-15

Tillykke med 75 års jubilæet som 
vidner om en utrolig vigtig indsats 

om anerkendelse af og hjælp til 
ordblinde børn og voksne.

Vi skal ikke længere tilbage 
end til 2011 for stadigvæk at finde 
kommuner, der udtalte, at der ikke 

var ordblinde børn i deres kommu-
ne. Enkelte kommuner anerkendte 
slet ikke diagnosen »ordblind«, 
og så var der jo heller ikke nogen 
grund til at teste eleverne for ord-
blindhed.

Heldigvis er der sket utroligt 
meget siden 2011 med nye mulig-
heder for ordblindescreening al-
lerede når børn starter i skolen, at 
man kan tage sine it-hjælpemidler 

med fra skolen og videre i uddan-
nelsessystemet, at man kan bruge 
sine hjælpemidler som CD-ORD 
også til afgangsprøver osv. At alle 
børn og unge nu har adgang til 
hjælpeprogrammer via iphone og 
ipad, som er de nye digitale pen-
nalhus, er et kæmpe fremskridt 
væk fra at bruge »handicap«-
hjæpemidler til at bruge de læ-
ringsværktøjer, der ligger frit 
tilgængelig for alle på e-skrivebor-
det.

Er der én trist historie, der går 
igen, når jeg har snakket med ord-
blinde børn og voksne, er det ople-
velsen af, at man har været »dum« 
i skolen.

Aksel og Frank, som jeg står 
med på billedet er fra Entrepre-
nørfirmaet Nordkysten. Det er 
både en fantastisk historie om en 
virksomhed, der har taget sit ud-
dannelsesansvar på sig og hjælper 
de alt for mange ordblinde med-
arbejdere. Det er desværre også 
historien om, at der stadig er brug 

»I vores kommune findes 
ingen ordblinde børn«
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for vedvarende indsats overalt i 
samfundet. Både politisk, i sko-
lerne, gennem organisationer som 
Ordblindeforeningen og direkte på 
arbejdspladserne.

Aksel er ordblind og ambassa-
dør for, at andre voksne ordblinde 
tager springet og får en uddannel-
se. Frank er direktør. Han er tredje 
generation i familien, der driver 
virksomheden med nu 250 ansatte, 
og alle er blevet tilbudt screening. 
Aksel sagde ja, og at høre hans 
historie om den verden, der åbnede 
sig for ham, efter han deltog i den 
virksomhedsbetalte ordblinde-
undervisning er den, som alle 
ordblinde genkender – hvis de er 
blevet hjulpet. Nu læser han med 
sin søn, låner bøger på biblioteket 
og bruger skriftlige manualer i sit 
arbejde som chauffør og faglært 
inden for anlæg med kabler som 
speciale. 100 medarbejdere viste 
sig at have læse- og ordblinde-
problemer, efter alle fik tilbudt at 
blive screenet. Nu får de et tilbud 
om undervisning i arbejdstiden i 
et samarbejde med det lokale hf & 
VUC-center, og Aksel er ambassa-
dør for at motivere medarbejderne 
til at være med. 

Man skønner, at mellem 5-7 
procent af borgerne i Danmark er 
ordblinde. Væsentligt flere har læ-
sevanskeligheder. Det er en af de 

helt store tabuer, der har været i alt 
for mange år, at man som voksen 
har svært ved at læse. Det er jo no-
get, man lærer som det allerførste i 
skolen, ikk'?

Og det er problemets omfang i 
en nøddeskal. At lære at læse og 
skrive dansk er fundamentet for at 
lære alle de andre fag og discipli-
ner i skolen. Hvis man som 6-årig 
bliver sat af på point allerede fra 
skolestarten, fordi man ikke får 
den ekstra hjælp, der skal til som 
ordblind, er risikoen for at sakke 
langt bagud i resten af fagene 
kæmpestor. Og det går hurtigt. 
Derfor er den skamfulde følelse, 
som alt for mange ordblinde bæ-
rer med sig, at de var »dumme« i 
skolen. 

Det var erhvervsskolerne, der 
som de første begyndte at screene 
eleverne ved starten på et grund-
forløb til en faglig uddannelse. Her 
var langt flere end 5-7 procent ord-
blinde og havde store læsevanske-
ligheder. Det gjaldt i øvrigt også 
unge med talblindhed, som er en 
endnu mere overset diagnose med 
alle de problemer, det giver for 
børn og unge med det andet store 
grundfag, matematik. 

Desværre havde erhvervsuddan-
nelsesvejen op igennem 00'erne 
udviklet sig til vejen for de unge, 
»som ikke kunne andet«, som det 

blev sagt alt for ofte. 3 ud af 4 ele-
ver, der startede på et grundforløb 
og som ikke havde mindst karak-
teren 02 i dansk eller matematik, 
droppede ud i løbet af et par må-
neder. Mange af dem var ordblinde 
eller talblinde. Det var et enormt 
svigt af en alt for stor gruppe af 
elever, at de ikke var blevet hjulpet 
i skolen. 

Også jobcentrene opdagede det 
store skjulte problem med ord-
blindhed hos de voksne. De be-
gyndte systematisk at screene især 
ufaglærte ledige. Resultatet viste 
også her, at langt flere end »lands-
gennemsnittet« var ordblinde. Og 
med præcist den samme historie 
om manglende selvværd og tro på 
at kunne lære efter årelangt svigt 
fra deres barndoms skole. Der er 
en virkeligt god grund til, at fag-
forbundet 3F, det gamle forbund 
for ufaglærte specialarbejdere 
netop har indsatsen mod ordblind-
hed som et af deres vigtigste mær-
kesager.

Og hermed tillykke til Ord-
blindeforeningen. I har gjort en 
kæmpe forskel de første 75 år, og 
der vil fortsat være brug for jeres 
hjælp og indsats i årene frem for de 
mange ordblinde børn og voksne – 
der heldigvis kan hjælpes! ■
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Sekretariatet
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 36 75 10 88
E-mail: kontor@ordblind.org 
www.ordblindeforeningen.dk

Ordblindeforeningens telefontider
Sekretariatet har åbent for telefoner  
man-tirsdag og tors-fredag  
kl. 10.00-11.30 og kl. 12.30-15.00. 
OBS: Telefonerne er lukket om onsdagen.

Du er også velkommen til at skrive til os via kontakt-knappen 
på vores hjemmeside eller på mail: kontor@ordblind.org

Er du medlem og har brug for rådgivning/bisidder kan du klikke 
på danmarkskortet til højre på vores hjemmeside under kreds 
og klikke på rådgiver- og bisidderkorps.

Ordblindeforeningen er en medlemsforening og det kræver 
derfor et medlemskab for at kunne få udvidet rådgivning.
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