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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 til DU- 
Dysleksi Ungdom
Denne gang går roserne til de unge i vores forening

For godt tre år siden gik en gruppe af unge medlemmer sammen 
og dannede ungdomsafdelingen. De har været meget ihærdige i 
deres arbejde for at skaffe nye medlemmer til afdelingen.

De unge udbreder kendskabet til ordblindhed baseret på deres 
egne erfaringer. De har selv mødt medgang og modgang i forbin-
delse med valg af uddannelse, men de fortsætter utrætteligt med at 
informere andre unge om de muligheder, der er i uddannelsessyste-
met for ordblinde studerende. De unge i DU er også meget aktive, 
når der er uddannelsesmesser rundt om i landet. De giver mange 
interview i radioen, laver film om ordblindhed, holder oplæg ude på 
skoler om ordblindhed for elever og lærer og meget mere.

I forbindelse med ungdomsarbejdet arrangerer de ungeweekend 
med mange sjove aktiviteter for deres egne medlemmer, og samti-
digt holder de generalforsamling. De arrangerer også en weekend 
for de 12-15-årige i vores forening, hvor der snakkes om apps og 
andre hjælpemidler.

Ung til ung vejledning er vigtig og giver et meget personligt 
engagement.

Tak til alle jer unge i DU-Dysleksi Ungdom for jeres store 
engagement i foreningen.

Janne Sabroe

Forsidebilledet: Støt Ordblindeforeningen og køb det smukke 
kunsttryk af Ken Denning – signeret og nummereret. Kan også 
købes som plakat. Yderligere info på vores hjemmeside.
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 HUSK!
Sidste frist for indlevering af indlæg 

til Ordblindebladet 2/2019 er:

5. april 2019
Forventet udgivelse 14.06.2019 

Sidste frist for indlevering af indlæg 
til Ordblindebladet 3/2019 er:

5. juli 2019
Forventet udgivelse 13.09.2019 
Ordblindebladet modtager gerne 
indlæg fra vores læsere og andre 
med interesse for ordblindhed.

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

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

Leder
 

Redaktionen ønsker alle vore læsere et godt nytår. Det er ganske vist et 
par måneder siden dronningen og statsministeren holdt deres taler, men 
jeg vil også gerne give det nye år et par ord med på vejen. 

Året sluttede med et par spændende analyser fra Undervisningsministe-
riet og fra Egmont fonden. Begge er beskrevet nærmere inde i bladet, 
men generelt vil jeg dog tilføje, at opmærksomheden på ordblinde, og 
de udfordringer de står overfor, er kommet yderligere i fokus. Det er 
godt og det er noget, vi skal følge op på. At Den nationale Ordblindetest 
bliver brugt så meget, som undersøgelsen viser, tyder på, at eleverne har 
fået bedre mulighed for at få hjælp. Men testen gør det ikke alene, så der 
er brug for os alle til det fortsatte arbejde.

Egmont fondens rapport bekræfter meget af det, vi vidste i forvejen, og 
det er altid godt at få den viden, vi ser i hverdagen belyst ved hjælp af 
undersøgelser. Egmont fonden vil desuden følge op med penge til for-
skellige forsøg rundt om i landet. Vi er som forening med på sidelinjen 
og bliver kontaktet, når der er brug for vores viden. 

Til den øgede aktivitet i foreningen er der nu kommet flere på kontoret. 
Der skal lyde en varm velkomst fra redaktionen til Anna og Anette og 
vi glæder os til samarbejdet. Vi har allerede til dette nummer af bladet 
gjort brug af Annettes viden og arbejdskraft.

I begyndelsen af det nye år har der været en del debat som følge af den 
nye vejledning til prøver på særlige vilkår. Her er nemlig præciseret, at 
elever, der er testet med Den nationale Ordblindetest og er i rød gruppe, 
har en funktionsnedsættelse, der berettiger til at tage prøver på særlige 
vilkår. Dette gælder ikke elever i gul gruppe. Da Den nationale Ord-
blindetest ikke er obligatorisk, har der været en usikkerhed om ord-
blindhed kan testes på en anden måde, hvorved eleven kan få lov til at 
tage Afgangsprøven på særlige vilkår. Dette er et eksempel på, at vi i 
foreningen til stadighed er nødt til at holde øje med de forskellige tiltag, 
der sker på vores område.

I år starter FGU og en øget opmærksomhed på at få elever til at søge 
erhvervsuddannelserne. Det giver en del ændringer på både voksen- og 
børneområdet. Vi prøver at holde øje med udviklingen, men vil gerne 
have, at vores læsere hjælper os ved at henvende sig, hvis der sker for-
ringelser eller ændringer, som vi kan offentliggøre.   ■

Anders Bredsdorff
Formand for redaktionen
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark tilbyder to feriekolonier 
for ordblinde børn og deres forældre 
og søskende. 

Den første koloni er fra onsdag den 
3. juli til lørdag den 6. juli 2019 i 
uge 27.

Kolonien afholdes på:
Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14
6270 Tønder (Jylland)

Den anden koloni er fra onsdag den 
24. juli til lørdag den 27. juli 2019 i 
uge 30.

Kolonien afholdes på:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup (Fyn)

Kolonierne indeholder bl.a. fore-
drag og workshops om ordblindhed, 
inklusion og hjælpemidler. Der er 
også sociale aktiviteter.

Du kan læse om feriekolonien 
2018 i Ordblindebladet nr. 3. 2018. 
https://www.ordblindeforeningen.
dk/files/Bladet/Ordblindebla-
det_3_2018.pdf

Deltagergebyr: 495 kr. pr. person 
(samme pris uanset alder). Bemærk, 
at du først bliver opkrævet gebyret, 
når du har fået bekræftet en plads 
på feriekolonien. 

Tilmelding til feriekoloni i  
Jylland (uge 27) åbner

TORSDAG DEN 11. APRIL  
KL. 10.00: 

Tilmelding sker via tilmeldingsfor-
mular, som kan tilgås via hjemmesi-
den fra ovennævnte dato.

Tilmelding til feriekoloni på Fyn 
(uge 30) åbner 

TORSDAG DEN 25. APRIL  
KL. 10.00: 

Tilmelding sker via tilmeldingsfor-
mular, som kan tilgås via hjemmesi-
den fra ovennævnte dato.

Bemærk: Det kræver et familie-
medlemskab at kunne deltage. 
Medlemmer som ikke har deltaget 
tidligere har første ret.

Tilmelding er først til mølle. Men 
skynd dig, for Ordblindeforenin-
gens feriekoloni plejer at være 
meget populær.

Bemærk, at kæledyr desværre 
ikke må medbringes. 

OBS: Du må påregne at skulle dele 
værelse med en anden familie.

Har du spørgsmål eller udfordrin-
ger med din tilmelding til feriekolo-
nien, er du velkommen til at skrive 
til kontor@ordblind.org. 

Bemærk at vi også tilbyder en 
Teenlejr for de 13-15 årige uden 
forældre. Datoen er fra den 13.-15. 
september 2019 – mere info om den 
i blad nummer 2, som udkommer i 
juni 2019. ■

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 
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Medlemsmøder januar 2019

 

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) 

Skrevet af Karen Hojer Bangert, 
konsulent i Ordblinde/Dysleksifor-
eningen i Danmark

I starten af året holdt foreningen to 
møder med foreningens medlem-
mer, ét møde på Vrigsted Efter-
skole d. 12. januar og ét møde på 
Hjembæk efterskole den 18. januar. 
I alt ca. 100 børn og voksne deltog 
og fik en god dag sammen med 
efterskolerne, foreningens besty-
relse, frivillige og medarbejdere fra 
sekretariatet. 

Dagen startede med aktiviteter 
planlagt af efterskolen. For de 
voksne var der oplæg fra eftersko-
lens forstander, lærere og elever om 
ordblindhed, ordblindeefterskoler 
og uddannelse. Imens var børnene 
på rundvisning på efterskolen og 
lavede kreative og fysiske aktivi-
teter med efterskolens elever. Efter 

frokost var der oplæg om tips og 
tricks med it-hjælpemidler for ord-
blinde ved Christian Bock på Vrig-
sted og Randi Hedelund Jeppesen 
på Hjembæk. Både børn og voksne 
fik mange gode råd til, hvordan de 
kunne gøre deres hverdag lettere 
ved at bruge teknologier, som f.eks. 
tilbyder oplæsning og tale-til-tekst 
funktioner. Efterfølgende var det 
muligt at møde foreningens frivil-
lige it-rådgivere, forældrerådgivere 
og bestyrelsesmedlemmer. Der blev 
snakket på kryds og tværs og åbnet 
nye muligheder. 

Dagen sluttede med spillework-
shop for børnene og en dialog om 
foreningens fremtid med de voksne 
deltagere. Formanden for forenin-
gen, Mogens Schmidt, bad med-
lemmerne om i grupper at drøfte 
følgende 1) Kom med forslag til 
hvad  foreningen skal arbejde med i 

fremtiden, 2) Hvilke temaer kunne 
være relevante på fremtidige med-
lemsmøder? 3) Hvad kan medlem-
mer bidrage med til foreningen?

Der kom mange gode guldkorn, 
som bestyrelsen vil arbejde videre 
med i forbindelse med planlægning 
af aktiviteter og andre indsatser de 
kommende år.

Tak til Vrigsted Efterskole, 
Hjembæk Efterskole, alle frivillige, 
kredsbestyrelser, kontaktpersoner, 
landsforeningens bestyrelse og kol-
legaer for nogle vellykkede dage. ■

Medlemsmøder januar 2019



Vores to nye medarbejdere
Kære medlemmer 

Mit navn er Anna Ljungdahl, og som I måske har 
hørt, så er jeg startet som konsulent i Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark, den 1. februar 
2019.
 
De sidste 6 år har jeg arbejdet i den offentlige 
forvaltning og før det, arbejdede jeg i den private 
sektor. Jeg er en atypisk jurist, da jeg er ordblind. 
Inden valget om at uddanne mig til jurist, arbej-
dede jeg 20 år i den private sektor.

Jeg glæder mig meget til, at møde jer og høre om, 
hvad der sker rundt om i de forskellige kredse. 
Alle som har lyst, er meget velkomne til at skrive 
til mig, hvis de har forslag til, hvordan vi kan 
udvikle foreningen eller med idéer til events eller 
kurser. 

Har man lyst til at blive frivillig, lige meget om det 
er for at løse en enkel opgave, deltage på messer 
eller hjælpe til på en af vores kolonier eller events, 
så send en mail til mig, med oplysninger, om, hvad 
du kan hjælpe med og i hvilket omfang. 

Jeg glæder mig til, at vi i fælleskab kan skabe 
bedre muligheder for mennesker med ordblindhed 
og at vi sammen styrker vores fællesskab. 

Kærlig hilsen Konsulent,  
Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark

Anna Ljungdahl

Kære medlemmer 

Mit navn er Anette Rudbeck, og jeg er startet i 
fleksjob som grafiker i Ordblinde/Dysleksiforenin-
gen i Danmark. Jeg er fleksjobber pga.  immun-
sygdommen psoriasisgigt som jeg har haft i mere 
end 20 år. 

Før det har jeg arbejdet som grafisk designer, 
AD’er og i starten af sygdommen indså jeg, at 
jeg måtte uddanne mig på ny. Den pædagogiske 
grunduddannelse, jeg i forvejen havde, blev ud-
bygget med en PD som talepædagogisk assistent. 
Interessen kom både fra de år, jeg har arbejdet i 
indskolingsregi samt fordi min søn, ligesom jeg, 
startede livet med talevanskeligheder. 

Jeg kom kun til PD grundfagene, da jeg overgik 
til fleksjob status. Min eksamensrapport fra den-
gang: “Rumlighed i skolen” er skrevet i samarbej-
de med Stine Ellehammer fra OI, og beskæftiger 
sig netop med udrulning af de nye reformer, som 
skolerne skulle implementere. Rumlighedsbegre-
bet og specialundervisningen skulle overgå til de 
enkelte kommuner (skoler), og et Danmark der 
samtidigt skulle effektivisere den offentlige sektor. 

…behøver jeg sige hvad vi konkluderede?! En 
oplevelse, der kom helt tæt på, da jeg selv fik hjælp 
fra Ordblinde/Dysleksiforeningen bisidderordning 
til min egen søns ordblindesag. Sidste år blev jeg 
selv konstateret ordblind.

Jeg er så glad for at være med, når vores for-
ening skal til at gå ind i ny æra, hvor vi ønsker, at 
gøre os mere synlige i samfundsdebatten. Dette 
afsæt har vi fået af de mange frivillige, der har 
båret foreningen frem de sidste 75 år.

Det betyder også, at vi er i gang med at få et nyt 
design, så vi grafisk også træder mere i karakter,  

og det bliver min 
opgave fremover, at 
passe disse opgaver.
 
Kærlig hilsen Grafiker,  

Ordblinde/Dysleksi-
foreningen i Danmark

Anette Rudbeck

Privatfoto Privatfoto
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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. 14.15-16.00  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 to 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.

Bemærk, at det er muligt at bestille spisning efter årsmødet til dem, som måtte ønske dette. Det koster 199,- kr. 
per person for buffet ekskl. drikkevarer. Tilmelding til sekretariatet inden den 15. april 2019 og betaling via  
Mobile Pay 21094 med info om navn på dem, som spiser.

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

an
m

ar
k

Årsmøde
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“It’s been said that the brave may 
not live forever, 

but the cautious do not live at all”
Courtney Allison Moulton 

Citatet ovenfor er skrevet af Court-
ney Allison Moulton, kommentator 
fra x-games. Hun har kommenteret 
de mange atleter, der hvert år sætter 
livet på spil i verdens mest ekstreme 
konkurrencer på eksempelvis snow-
board og ski. Deltagerne risikerer at 
miste livet under konkurrencerne, 
men lever og ånder for sporten. 

For os på Sjørringvold Efter-
skole ved vi også godt, at kampen 
med ordblindhed kræver at sætte 
livet på spil. Ikke at du risikerer at 
miste det, og dog. At turde satse 
livet kræver mod, masser af mod. 
Det er nemmere at acceptere dine 
nederlag og overbevise dig selv om 
manglende evner. Tænk nu hvis du 
blev til grin eller fejlede. Der sniger 
forsigtigheden sig ind, de mange 
tanker om fremtiden. Hvad kan du?

Det at være ordblind betyder 
ikke, at du behøver at acceptere 
mindre. Det betyder ikke, at man 

skal lade forsigtigheden råde over 
resten af livet. Hvad drømmer du 
om? Hvad brænder du for? 

Vi på Sjørringvold Efterskole 
brænder for dig! Vi brænder for ord-
blinde og vi brænder for at turde. 
Derfor har vi gennem mange år 
holdt efterskole efter det enkle prin-
cip, at vi gennem et skoleår lærer at 
turde sammen. Vi elsker at se vores 
elever vokse med ansvar og kam-
meratskab, at se tilliden blomstre. 

Et skoleår på Sjørringvold 
Efterskole er ikke langt fra et løb på 
snowboard. Måske ser første skole-
dag ikke så halsbrækkende ud som 
at stå på toppen af en superpipe ved 
x-games, men alle mærker nervø-
siteten første skoledag. Mærker de 
svedige håndflader og utrygheden 
for, hvordan det skal gå. Får jeg 
venner? Kan jeg klare det? Synes 
de om mig? 

Når mor og far vinker farvel, 
sætter du af i sneen og kaster dig ud 
i en bedrift, der kræver alt af dig. 
Nogen sætter blødt af og kører ro-
ligt, mens andre tager et hårdt afsæt 
og suser af sted. Hvad gør du?

Nogen gange falder vi. Det er helt 
naturligt, når du udfordrer dig selv. 
Men falder du, rækker vi en hånd, 
samler dig op og prøver igen. Sådan 
bliver vi ved, indtil du når i mål. 
Hvad er dit mål? 

Vi på Sjørringvold Efterskole 
ved, at det kan være svært at ramme 
målet i første forsøg, men bare rolig 
det skal nok gå. Vi tror på dig og 
støtter dig i at tro på dig selv. Så 
kommer modet helt af sig selv. 
Så kom på efterskole, hvis du tør!

Se mere om Sjørringvold Efterskole 
på www.thy-ordblind.dk ■

Sjørringvold Efterskole



Mikael Stensgaard Nielsen 

“Jeg havde ikke gået på en ung-
domssuddannelse, hvis ikke det 
var for Læse- og skriveteknologi”, 
(herefter LST) var det gennemgå-
ende svar, som jeg fik i mødet med 
de unge ordblinde. Unge som alle er 
ordblinde og som alle er lykkedes 
med at klare den svære overgang fra 
grundskole til ungdomsuddannelse. 

LST giver den unge ordblinde 
muligheder som aldrig før, og giver 
et helt nyt perspektiv i forhold til 
at søge og gennemføre den uddan-
nelse, man drømmer om. Alligevel 
viser det sig desværre ofte, at LST 
aldrig bliver en integreret del af den 
unges skolegang, og i nogle tilfælde 
paradoksalt nok nærmest opleves 
som en hæmsko. 

I arbejdet med mit PD-afgangs-
projekt medvirkede unge stude-
rende, som alle har skriftsproglige 
vanskeligheder, og som alle er 
erklæret ordblinde. Nedenstående 
illustrationer præsenterer tre unge 
ordblinde, som er primære kilder. 
De er enten i gang med, eller har 
afsluttet en ungdomsuddannelse. 

De svære overgange
“Det er vigtigt, at vi anerkender, at 
overgangssituationer i tilværelsen 
igen og igen kan underminere en 
dyslektisk persons funktionsniveau 
og fremhæve hans eller hendes van-
skeligheder” (David McLoughlin)
Overgange i uddannelsessystemet 
er vanskelige for den ordblinde. 
Her møder den unge ordblinde 
nye fag, men ofte også en helt ny 
lærersammensætning. Teksttyperne 
ændrer sig, og bliver efterhånden 
mere mangfoldige, fagspecifikke og 
uensartede.

Denne udvikling fortsætter og i 
overgangen fra grundskole til ung-
domsuddannelse bliver det meget 
udtalt. Her bliver teksterne endnu 
mere fagspecifikke og komplekse. 
“Det er bare et højere niveau,” er 
beskrivelsen fra Lene.

“I dansk skal man læse og skrive 
på en hel ny måde,” udtaler Rosa, da 
interviewet handler om selve over-
gangen til ungdomsuddannelse. Anja 
Slåsvikk, som er koordinator på HF 
for ordblinde i Nørre Nissum tilføjer; 
“Den største omvæltning er klart det 
markante skifte i fagsproget”. 

Torben går på HTX og her 
fylder den manglende tid og de 
stigende krav. Torben siger i den 
sammenhæng: “Det er meget mere 
tidskrævende end i folkeskolen. Ved 
afleveringer skal jeg arbejde hårdere 
end de andre”.

De markante overgange og de 
skift den ordblinde møder, stiller 
store krav til brugen af LST. Det 
er derfor nødvendigt, at den unge 
ordblinde klædes på til at kunne 
anvende LST i forhold til nye fag, 
genrer og krav som ungdomsuddan-
nelsen byder på. 

Læse – og skriveteknologi
Fælles for projektets empiri er det 
indgående kendskab disse unge ord-
blinde har til LST og dets anvendel-
sesmuligheder. De ved hvornår og 
hvordan LST kan indgå i de forskel-
lige undervisningssituationer og ser 
LST som en naturlig del af deres 
skolegang.

“Det skal give mening” præ-
ciserer Rosa, når jeg spørger ind 
til hvilke LST-hjælpemidler hun 
bruger. Kendetegnende er, at de 

“Jeg er jo ordblind 
i alle fag”

►

Konsulent ved Kompetencecenter for Læsning i Aarhus og 
gennem en årrække lærer på Gylling Efterskole (efterskole 
for ordblinde). 
PD i Læse – og skriveteknologi for unge ordblinde.
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ordblinde udvælger den LST, der 
passer til netop deres behov:

Lene: “Jeg vælger den LST som 
passer til mine behov.”

Torben: “Min LST er skrædder-
syet til netop mig.”

De interviewede er alle enige 
om, at oplæsningsfunktionen er en 
afgørende hjælp i deres skolegang. 
Flere nævner, at det er i læsningen 
at de føler sig mest på lige fod med 
de ikke ordblinde. Lene fremhæver 
at oplæsningsfunktionen har været 
den afgørende LST-funktion for at 
hun har gennemført en ungdomsud-
dannelse; “Jeg læser hurtigere end 
de andre, og dermed får jeg mere 
tid til de skriftlige opgaver.”

De interviewede ser læsehastig-
heden som dynamisk og regulerer 
den i forhold til teksttype og svær-
hedsgrad; “Når jeg er inde i teksten, 
sætter jeg hastigheden op eller ned 
afhængig af, hvor svær den er.” 
Torben tilføjer: “Det vigtigste ved 
oplæsningen er, når jeg retter. Her 

læser jeg langsomt. Ellers ville jeg 
aldrig have opdaget mine fejl.” Op-
læsningsfunktionen betragtes også 
som værende vigtig i sprogfagene; 
“Jeg bruger det i alle fag – jeg er 
ultraafhængig af det i sprog.”

Ordforslagsfunktionen er ligele-
des en vigtig medspiller i de unges 
skolegang; “Jeg er totalt afhængig 
af ordforslag. Også i sprog,” udtaler 
Torben og tilføjer, at han primært 
bruger ordforslagsfunktionen ved 
skriftlige opgaver, som er tidskræ-
vende.

De adspurgte bruger talegenken-
delse i flere sammenhænge, men 
talegenkendelse bruges især som 
del af de skriftlige opgaver. Lene 
anvender talegenkendelse hver 
gang, hun har en længere skriftlig 
opgave; “Jeg skriver alt det, jeg kan 
og indtaler ordet, når jeg ikke kan 
stave det.” Torben fortæller om den 
øgede tilgængelighed: “Jeg taler 
direkte i Google eller i telefonen. 

Har brugt Dictus, men nu kan man 
jo indtale alle steder”.

Ovenstående fortæller historien 
om en velovervejet og strategisk 
anvendelse af LST, hvor det indivi-
duelle behov for LST er i højsædet. 
Valget af LST må altid tage ud-
gangspunkt i den enkelte ordblinde 
og dennes behov. Er viden om den 
enkeltes behov ufuldkomment, er 
der en fare for, at man vælger de 
forkerte LST-løsninger. 

LST i et bredere perspektiv
“Jeg er jo ordblind i alle fag,” er 
Rosas tilføjelse i samtalen om LST, 
og en sætning hun gerne benytter, 
når hun skal forklare, hvordan man 
bedst hjælper en ung ordblind i 
skolen. Skal LST være et naturligt 
og automatiseret hjælpemiddel, der 
giver mening, er det magtpåliggen-
de, at LST indgår i alle undervis-
ningssituationer. LST vedrører alle 
fag og alle lærere, og det er derfor 

Rosa (R):
Alder: 18 år
Erklæret ordblind: 0.-1. klasse. 
“Det har gjort mig godt, at det 
blev opdaget så tidligt.”
Skolegang: 
0.-9. klasse på vestjysk 
folkeskole
10. klasse i Holstebro
HF for ordblinde i Nørre Nissum
Vigtigste relation: Det er helt 
klart mine forældre, og min 
dansklærer fra 6.-9. klasse.
LST: Oplæsningsfunktionen og 
ordforslag i engelsk har været en 
afgørende støtte.
Største styrke: Min åbenhed 
omkring ordblindheden.
Største udfordring: Det skrift-
lige arbejde er krævende. “Jeg 
er ikke altid lige hurtig på 
tasterne.”
Mit gode råd: “Det vigtigste 
er, at man bliver ved med at 
kæmpe.”

Torben (T):
Alder: 18 år
Erklæret ordblind: 8. klasse. 
“Det var en hjælp at få klarhed.”
Skolegang:
0.-9. klasse på århusiansk 
folkeskole
10. klasse i Aarhus
2. G HTX i Aarhus
Vigtigste relation: Mine foræl-
dre, som stiller krav og en lærer, 
som insisterede på, at jeg skulle 
testes i 8. klasse. 
LST: Min vigtigste LST er uden 
tvivl ordforslagsfunktionen i 
CD-ord. “Jeg er total afhængig 
af ordforslagene på HTX.”
Største styrke: Jeg VIL have en 
uddannelse og jeg er stærk i den 
mundtlige del.
Største udfordring: Skriftlig-
heden på HTX er meget tids- 
krævende.
Mit gode råd: “Man skal accep-
tere, at man skal arbejde lidt 
hårdere.”

Lene (L):
Alder: 20 år
Erklæret ordblind: 7. klasse. 
Min første tanke; “Sikke noget 
pis.”
Skolegang: 
0.-9. klasse i folkeskole STX i 
Aarhus
Enkeltfag i Nanoteknologi på 
Aarhus universitet
Vigtigste relation: Mine foræl-
dre, som har været min moralske 
støtte og “advokat” i forhold 
min rettigheder.
LST: Oplæsningsfunktion i CD-
ord samt “Tale Til Tekst” har 
fået mig igennem STX.
Største styrke: Udpræget 
fightermentalitet og at jeg læser 
hurtigere (med CD-ord) end 
mine klassekammerater.
Største udfordring: De skriftlige 
opgaver og at det tager længere 
tid.
Det gode råd: Brug LST til alt.
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For dig med læse- og stavevanskeligheder
Lær at bruge IT/iPad i undervisningen
og bliv klar til prøverne i 9. og 10. klasse.

Oplev fællesskabet som centrum  
for læring.

Mange forskellige valgfag:
- hest  - landbrug
- idræt  - fodbold
- musik  - kreativ
- madlavning  - træ
- friluft  - praktisk
- kun for piger  - jagt

MEJLBY EFTERSKOLE
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Tlf. 98 65 11 55
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afgørende, at LST præsenteres og 
anvendes i alle fag. 

LST må altså ses i et større 
perspektiv. Et perspektiv, hvor LST 
ikke kun betragtes som teknik og 
enkeltstående strategier. Der vil 
hele tiden dukke nye læse- og skri-
veteknologier op og derfor må man 
fastholde den “didaktiske retning”. 
Man må ikke lade sig forblænde af 
smarte LST-programmer, indbyden-
de devises, men i stedet holde fokus 
på det der “giver mening”.

Ser jeg tilbage på mit første møde 
med LST omkring årtusindeskiftet 
som lærer på Gylling efterskole – 
hvor de unge ordblinde sad tæt i et 
EDB-lokale med stationære com-
putere, en syntetisk oplæsning på 1. 
udviklingstrin og hvor OCR-scan-
ningen bestod af bogbinder Kim og 
en flatbed scanner – og sammen-
ligner jeg med LST-mulighederne 
i dag, er der sket en kæmpe udvik-
ling. En udvikling som gør LST til 
en vigtig og afgørende medspiller 

i at skabe unge ordblinde, der ikke 
lader sig hindre af deres dysleksi, 
men som i højere grad er i stand til 

at gøre drømme om uddannelse og 
fremtidigt job til virkelighed. ■

Mulige tiltag:
• Inddrage de ordblindes LST – erfaringer direkte i undervisningen.

• Erfaringsudveksling på tværs af årgange og institutioner. 

•  Yderligere LST-instruktion når den ordblinde starter på ungdomsud-
dannelse.

• Hurtig tildeling af LST på modtagende skole.

• Grundig overlevering af oplysninger om LST ved UU-vejleder.

• Synlig og vedvarende LST – kontakt på modtagende skole.

• Viden om brug af LST til alle lærere.

• Eksplicit undervisning i strategier i sammenhæng med LST.

• Inddragelse af LST i alle fag.

• Øget samarbejde mellem IT-vejleder, kontaktlærer og læsevejleder.

•  Indsatsen koordineres af en “decideret” ordblindevejleder, som har 
fokus på både dysleksi og LST.

•  Øget fokus på overlevering af testresultater og introduktion af LST, 
med fokus på “hele eleven”. 
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Bubber er ordblind, 
og først i midten 
af 30’erne forstod 
han formålet med 
at lære at læse. Og 
endelig knækkede 
han koden.

Kilde: Media Planet 

Skrevet af Sanne-Maria Bjerno 
Jakobsen 

“Jeg var ikke dydsmønsteret, der 
satte sig på forreste række i klassen. 
Når jeg blev sat til at læse, drev jeg 
væk i dagdrømme. Jeg har hele mit 
liv gjort alt, hvad jeg kunne, for at 
komme uden om at læse.”

I mange år troede jeg, at jeg 
manglede noget, fordi jeg ikke 
kunne læse. Men sådan er det 
jo ikke.

Bubber er ordblind. Det har givet 
ham store udfordringer igennem 
livet, men hans selvtillid og positive 
sind har betydet, at han alligevel har 
skabt sig en flyvende karriere og i 
dag er en af landets mest elskede og 
nyskabende tv-personligheder.

Ikke doven - bare ordblind
Skoletiden var en udfordring for 
den umodne og umotiverede Bub-
ber. Lærerne og forældrene var 
frustrerede over den tilsyneladende 
dovne dreng, der altid lavede bal-
lade. Udover dagdrømmerierne 
havde han flere strategier til at 

komme uden om de krav, der blev 
stillet i skolen.

“Jeg fandt blandt andet ud af, at 
hvis jeg brugte et kvarter af en un-
dervisningstime på at klovne rundt, 
kunne jeg gøre timen kortere – og 
så var der mindre tid til at slås med 
bøgerne,” fortæller Bubber.

Byg videre på sejrene
I 4. klasse fandt man ud af, at han er 
ordblind. Og siden har han arbejdet 
meget med sin selvopfattelse.

“I mange år troede jeg, at jeg 
manglede noget, fordi jeg ikke 
kunne læse. Men sådan er det jo 
ikke. Man må bare stille nogle 
andre krav til sig selv og så bruge 
de styrker, man har. Hvis man som 
ordblind prøver at læse Dostojevski, 
så kan man jo kun fejle. Men hvis 
man i stedet sætter sig som mål at 
kunne læse en Pixibog, kan man i 
stedet få en stor sejr, som man kan 
bygge videre på,” siger han.

Hans charme, selvtillid og krea-
tive sind gjorde ham hurtigt popu-
lær i tv-branchen. I sidste halvdel 
af 1980’erne kunne Bubber bruge 
sine mange talenter på at improvi-
sere sig igennem bl.a. det populære 
børneprogram “Bubbers badekar”. 
Når kolleger foreslog f.eks. cue 
cards til at huske manuskriptet eller 

telepromptere, der viste ham den 
tekst, han skulle læse højt, afviste 
han det med, at han sagtens kunne 
lave tv uden. Og det kunne han.

Blev sværere at holde det 
skjult
Efterhånden, som han fik mere 
og mere ansvar på TV2, blev det 
dog sværere for ham at holde sin 
ordblindhed skjult for kollegerne og 
ledelsen.

“Jeg skulle hele tiden lade som 
om, jeg vidste, hvad de andre talte 
om, fordi jeg ikke havde læst de 
referater eller forslag, de diskute-
rede. Jeg måtte bluffe en hel del, 
og det tog meget af mit batteri at 
komme uden om de problemer, det 
medførte,” fortæller Bubber.

Jeg gav ikke op. Jeg kæmpede  
mig igennem det hver dag i 
mange år, og det var med til at 
gøre mig stærk.

Da han i slutningen af 1990’erne 
blev tilbudt rollen som redaktør for 
hele TV2’s børneflade, måtte han 
tage en snak med sin chef.

“Jeg blev jo nødt til at fortælle, 
at jeg er ordblind. Jeg kunne ikke 
skrive et brev eller læse et referat. 
Jeg måtte have hjælp til det, så 

Jeg lærte at læse som 35-årig
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vi måtte ansætte en sekretær, der 
kunne stå for den del.”

Satte sig for at bryde koden
Et par år senere – da han var i mid-
ten af 30’erne – besluttede han dog, 
at han måtte lære at læse.

“Jeg fik sat mig ned og arbejdede 
med det, så jeg endelig kunne bryde 
koden. For det at læse er jo at bryde 
koden til at genkende ordene som 
små billeder og ikke læse hvert bog-
stav. Og hvis jeg var blevet hjulpet 
til at kæmpe mere for det i skolen, 
havde jeg nok lært det allerede den-
gang. Men jeg fik bare lov at sejle, 
og man havde slet ikke de pædagogi-
ske redskaber, man har i dag.”

Han ved, at han aldrig bliver 
hurtiglæser. Men det behøver han 
heller ikke. 

Brug de mange hjælpemidler
Bubber undrer sig over, at mange 
synes, det er snyd, når ordblinde 
f.eks. lytter til en bog i stedet for at 
læse den.

“Når du skal spille fodbold, tager 
du knop-sko på for at stå bedre fast 
på græsset. Det er også et hjælpe-
middel, men det er der ingen, der 
griner ad. Brug dog de muligheder 
der er,” siger han.

Bliv ved med at kæmpe
Troen på sig selv er ifølge Bubber 
afgørende. Og evnen til at blive ved 
med at kæmpe, selvom det er svært.

“Jeg gav ikke op. Jeg kæmpede 
mig igennem det hver dag i mange 
år, og det var med til at gøre mig 
stærk. Enhver kan jo ræse ned ad 
en bakke i medvind, men at cykle 
op ad bakken i modvind, det giver 
styrke.”

Og han ville ikke bytte med 
nogen.

“Den person, jeg er, skyldes min 
ordblindhed. Det har været rigtig 
skidt på nogle punkter, og i perioder 
har det været rigtig hårdt. Men det, 
jeg har opnået, ville ikke have været 
muligt, hvis jeg havde ladet min 
ordblindhed stoppe mig.”  ■

Ring til os på 7361 3333
Find os på VUC Syd i: 
Haderslev, Sønderborg, 
Tønder og Aabenraa

Få styr på ord og tal med 
en personlig læsecoach
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FVU læsning
FVU matematik
Ordblindeundervisning
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Kan du mon finde de 5 fejl?

Det gælder bare om at komme i 
gang med at lede!

Har du lyst til at være med i kon- 
kurrencen om at vinde “to biograf- 

billetter med sodavand og popcorn ,ˮ 
så send svaret samt dit medlems-
nummer til  kontor@ordblind.org 
senest den 1. maj 2019, så trækker 
vi lod blandt de rigtige svar, og du 
kan blive den heldige vinder.

Find fem fejl!
Herunder ser du to næsten ens billeder, men det nederste er lidt anderledes. 

Find fem fejl 
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Af Janne Sabroe
Formand for Politisk Udvalg

I Politisk Udvalg havde vi på vores 
sidste møde den 29. november 
2018 besøg af Anne Matthiesen fra 
Venstre.

Anni Matthiesen er medlem af 
Folketinget, hvor hun er ordfører 
for tre af de områder, som varetager 
lovgivning på vores område. Disse 
områder er Børneordfører, Under-
visningsordfører og Ungdomsud-
dannelsesordfører. Endvidere sidder 
Anni Matthiesen i Beskæftigelses-
udvalget, Kulturudvalget og Lige-
stillingsudvalget.

Nogle af Anni Matthiesens 
mærkesager er, at lovgivningen skal 
gøre hverdagen lettere for danskere 
med et skoletilbud, der understøt-
ter alle elever, så de trives og har 
mulighed for at tage en uddannelse. 
Der skal være plads til frihed og 
forskellighed i vores hverdag. Den 
negative sociale arv skal brydes og 
alle have ret og mulighed for uddan-
nelse, som motiverer folk til aktiv 
deltagelse i samfundet.

Vi havde valgt at tage nogle 
punkter op, som vi mente var meget 
relevante i vores hverdag.

•  Mange forældre oplever, at deres 
børn ikke får den fornødne hjælp i 
folkeskolen.

•  Hvad kan politikerne gøre for at 
tydeliggøre retningslinjerne for 
ordblinde elever i folkeskolen?

•  Hvad kan vi som forening gøre, så 
det præciseres mere tydelige i Fol-
keskoleloven og Inklusionsloven, 
hvad ordblinde elever har krav på?

•  Vi oplever en markant stigning af 
sager i Klagenævnet for Special-
undervisning, hvor forældre får 
medhold i deres sag. Desværre 
er sagsbehandlingstiden lang og 
afgørelsen gælder kun for indevæ-
rende skoleår. På den måde slipper 

skolerne med at give det under-
visningstilbud som Klagenævnet 
finder nødvendigt.

Anni Matthiesen var tydeligt berørt 
af de oplevelser, vi har med hjælpen 
til ordblinde elever i folkeskoleregi. 
På selve mødet kunne Anni Mat-
thiesen ikke love, at der vil ske en 
skærpelse af lovgivningen overfor 
kommunerne, da det er kommuner-
ne, der selv skal finansiere udgif-
terne til supplerende undervisning 
og støtte.

Anni Matthiesen var også for-
undret over den lange sagsbehand-
lingstid, der er i forbindelse med 
klagesager. Det blev bl.a. nævnt at 
én kommune i Danmark har fået 
pålagt tre gange i samme sag, i 
løbet af dette år, at give et relevant 
og dækkende skoletilbud til en elev. 
Kommunen har endnu ikke over-
holdt Klagenævnets afgørelse. 

Vi berørte også lovgivningen 
bag den nye FGU – Forberedende 

Grund Uddannelse, hvor lovgiv-
ningen stiller helt klare retnings-
linjer for undervisning af ordblinde 
elever. Her er der en lovgivning, 
der tager hånd om de ordblinde i 
undervisningen.

Endvidere talte vi om den 
manglende uddannelse hos lærerne 
i undervisning af børn med særlige 
behov. På lærerseminariet kan en 
lærerstuderende vælge mellem 70 
valgfag, det er dog kun tre valgfag, 
der handler om undervisning af 
ordblindeelever.

Anni Matthiesen lovede, at hun 
vil bringe vores bekymringer op i 
de rette udvalg, når der skal disku-
teres nye retningslinjer.

Det var en fornøjelse at have 
Anni Matthiesen på besøg i Politisk 
Udvalg, hvor vi også fik et indblik 
i, hvor hendes grundværdier og 
grundholdninger kommer fra. 

Mange tak for en hyggelig efter-
middag. ■

Besøg af Anni Matthiesen fra Venstre

https://www.ft.dk/da/medlemmer/folketingetsmedlemmer/anni-matthiesen-(v)
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Ordblindhed  
kommer ikke i ‘one size’

Kristian Bjerre er – 
ifølge eget udsagn – så 
ordblind, at selv ikke den 
røde kategori i testska-
laen kan beskrive det. 
Alligevel læser han i dag 
på universitetet. Og det 
kan han blandt andet 
takke en klog beslut-
ning lige før folkesko-
lens prøver for.

Af Bente Egelund Jensen
Vitec MV (MV-Nordic)
bente@www.mv-nordic.com

“Altså, jeg kan overhovedet ikke 
læse,” fortæller Kristian Bjerre 
og placerer uopfordret sig selv på 
farveskalaen fra ordblindetesten: 
“Jeg er i det røde felt, i bunden. Og 
der burde faktisk være sådan et 
lille sort felt – dér er jeg. Katego-
rien eksisterer ikke endnu, men det 
kommer den til,” påstår han med 
smilende overbevisning. “Og fordi 
jeg er så ordblind, som jeg er, så 
måtte jeg tage et valg som meget 
ung: At hvis jeg ville noget med mit 
liv, så skulle jeg gøre noget ved min 
ordblindhed,” fortæller han. Det er 
han lykkedes så godt med, at han i 
dag studerer psykologi på Syddansk 
Universitet på andet år.

Væk fra den sikre taber-vej
Som så mange andre ordblinde kan 
Kristian se tilbage på en skoletid 
med utallige forsøg på at ‘kurere’ 
eller begrænse hans ordblindhed: 
“Jeg havde været på forskellige 

kurser, jeg havde været på talein-
stituttet på et lynkursus, og de var 
virkelig dygtige, men det hjalp mig 
ikke. Så jeg måtte simpelthen tage 
en beslutning om: Hvad gør jeg nu? 
Hvis jeg bliver ved med at spille 
efter de andres præmisser – fordi 
de har en naturlig evne til at læse 
og stave – så er jeg en helt sikker 
taber. Og der er jo en vinder-taber-
kultur, for det handler jo om den dér 
karakter. Og så valgte jeg at sige: 
Jeg bliver nødt til at tage to år på 
efterskole, og så bliver jeg den bed-
ste til de teknologiske hjælpemidler. 
Jeg frasiger mig simpelthen at lære 
at læse og stave,” fortæller han. På 
efterskolen blev han superbruger af 
CD-ORD og Dictus, og dén strategi 
førte ham sikkert igennem HF-
uddannelsen: “Du opnår jo det, der 
er vigtigst: at du får viden.”

Fandt sin egen strategi
Og det er dér, han står i dag: Han 
dikterer til sin Mac, når han vil 
skrive, og får al tekst læst op digi-
talt på computeren. Det har selv-
følgelig sine ulemper ikke at kunne 

læse og skrive traditionelt: Når 
underviseren slår sigende ud med 
armen i retning af sin tæt beskrevne 
PowerPoint. Når pensum skal findes 
på en af bibliotekets uoverskueligt 
mange hylder. Eller når man skal 
diktere hele sin skriftlige eksamen 
i enrum og på tid. “Jeg fik faktisk 
dispensation til min første eksamen, 
for selv de søde eksamensvagter 
kunne se: Jeg kunne ikke diktere 
et eneste psykologisk begreb! Men 
i dag genkender computeren ord 
som Freud, Erikson og interper-
sonelle relationer. Den har fået et 
større ordforråd, og det går stærkt,” 
fortæller han.

Udfordringer vendt til 
kompetencer
Til gengæld giver strategierne ham 
så andre kompetencer: Diktering 
gør ham f.eks. god til at sætte sine 
tanker i struktur og formulere dem 
hurtigt, tydeligt og præcist – en 
evne, som han trækker på, når han 
skal fremlægge for sit hold og i sit 
arbejde som underviser og fore-
dragsholder (og rollemodel) for 
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ordblinde børn i regi af Kompeten-
cecenter for Ordblinde. “Og jeg kan 
nå at lytte langt mere, end andre 
folk kan nå at læse – jeg har jo 
trænet mit øre til at høre den maksi-
male hastighed, så jeg kører jo bare 
derudad, hvis det er på dansk. Hvis 
det er på engelsk, og med engelske 
fagord, skruer jeg lige lidt ned,” 
fortæller han.
 

”Jeg kan nå at lytte langt 
mere, end andre folk kan 
nå at læse – jeg har jo 
trænet mit øre til at høre 
den maksimale hastighed, 
så jeg kører jo bare der-
udad, hvis det er på dansk. 
Hvis det er på engelsk, 
og med engelske fagord, 
skruer jeg lige lidt ned

Kristian Bjerre

Se den enkeltes behov
Men det er ikke kun teknologien, 
der har gjort en forskel. Kristian 
stiller sig gerne i front for en ‘revo-
lution’, hvor man begynder at kigge 
mere på det enkelte menneskes 
kompetencer end på karaktererne. 
Og selv om ordblindetesten mangler 
et sort felt, er den et første skridt på 
vejen: “Før kiggede man bare på: 
Er du ordblind eller ikke ordblind? 
Der kiggede man slet ikke på, hvor 
ordblind man egentlig er, for det gør 
faktisk en stor forskel”, fortæller 
han: “Grunden til at én som mig, 
der er så ordblind og i universitets-
mæssig sammenhæng så dårligt 
stillet, alligevel har klaret det så 
godt – det er jo også, at der har 
været nogle fyrtårne i mit liv. Der 
har været nogle ansvarlige voksne 
– mine forældre, min hjælpelærer 

Lene, lærerne på Gyllling Efter-
skole og på HF Nørre Nissum – der 
ligesom kunne se: Kristian kan godt 
noget.”

Ikke et ‘issue’ for mine 
børnebørn
Og det kan kun blive nemmere at 
være ordblind i fremtiden: “Jeg 
tror ikke, ordblindhed er et issue 
for mine børnebørn,” forudser han: 
“Fordi man er født med en anden 
tilgang til verden, så tænker man 
også på alternative metoder til at 
løse problemer. Og i en global ver-
den er der enorm efterspørgsel på 
at være unik, anderledes, proaktiv. 
Og dér er ordblinde specielle. For 
hver gang man hører om ordblinde, 
hører man også, at hver ordblind 
har deres egen unikke strategi til 
at løse et problem. De er gode til at 
kompensere.”

Kristians 3 gode råd
Der er fart på Kristian Bjerre, som 
kan skrive psykologistuderende, 
kunstner, foredragsholder og under-
viser på visitkortet.

Han har gjort det til en dyd at 
være åben om sin ordblindhed – og 
giver disse råd til andre ordblinde 
studerende:

Vær åben om din 
ordblindhed
Hvis folk kender dig og ved, 
hvor du har brug for hjælp, vil 
de gerne hjælpe.

Sørg for, at du er 
‘digital uafhængig’
Digitale hjælpemidler gør dig 
uafhængig af læreren, og de bli-
ver hele tiden bedre. Følg med 
og udnyt mulighederne.

Husk at slappe af
Du er på mentalt overarbejde, 
når du skal lære. Kristian slap-
per af på Facebook eller You-
Tube og maler (så godt, at han 
kan sælge billederne). ■

https://www.mv-nordic.com/dk/ 
bloggen/artikel/kristian-bjerre- 
uddannelse/

Film & Foto
Landbrug & Gartneri
Krop & Stil
Tømrer
Pædagogik
Mekaniker
Køkken & Bageri
Metal

Hobro Efterskole
Ordblindeefterskole med eksamen og 
mange erhversrettede værksteder.

På Hobro Efterskole får du et fedt efterskoleår, hvor du både bliver 
bedre fagligt og finder ud af, hvilke andre kompetencer du har, når 
du skal vælge uddannelse, arbejde og fremtid. 
Derfor gør vi rigtig meget for at give dig de værktøjer, du får brug 
for, for at vælge den rigtige uddannelse.

Vores elever kan noget, 
vil noget og bliver til noget.

www.hobroefterskole.dk tlf. 98 555 255 Find os på : Facebook &  Instagram
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Resume Teenlejr 
Skrevet af Emma Sabroe 

Aktiviteter: Zoo, filmaften, oplæg af Mathilde, 
Janne Sabroe med hjælp til selvhjælp. 

Teenlejren blev afholdt i september med en masse 
friske unge mennesker. De ankom om fredagen, 
hvor alle fandt en seng, hvorefter vi gennemgik 
programmet for weekenden. Om lørdagen tog 
vi i Odense Zoo og havde en hyggelig dag med 
at kigge på dyr og spise is. Om aften afholdt vi 
filmaften med slik, sodavand og masser af hygge.

Søndagen stod på, at Mathilde fortalte om sit liv 
som ordblind, og hvordan hun har arbejde med 
det. Janne Sabroe var også forbi og talte om hjælp 
til selvhjælp, og hvordan de selv kan gøre det let-
tere for dem selv som ordblinde.

Resume Ungelejr
Skrevet af Emma Sabroe 

Aktiviteter: Bubber, hverdagens helte, bumber 
balls, filmaften, generalforsamling – gæster.  

Ungelejren blev afholdt i november af DU-besty-
relsen. Under denne lejr havde vi også besøg af 
nogen fra Finland og Norge. I løbet af weekenden 
fik vi besøg af Bubber, hverdagens helte var begge  
med til at give en forståelse, indblik og hjælpe alle 
på hver deres måde. Vi fik også den fede mulighed 
for at spille bumber balls fodbold, alle havde det 
vildt sjovt, og det er, hvad vi i bestyrelsen godt 
kunne finde på at gøre igen. Om aftenen så vi film 
og hyggede. 

Søndagen stod på oprydning og generalforsam-
ling, hvor vi havde besøg fra SUMH, som var med 
til at afholde generalforsamlingen.

Hvem skal modtage  
Ordblindeprisen i 2019?

Ordblindeprisen gives til et firma eller en institution, der har gjort noget 
ekstraordinært for de ordblinde. Den kan også gives til en ordblind person som 
har haft mod og vilje til at nå drømmen trods udfordringer.

Prisen uddeles for 1 år ad gangen. Forslag med begrundelse bedes sendt til 
kontoret senest den den 1. maj 2019.
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Transportmedarbejdere takkede 
straks ja til ordblindeundervisning
Af Kirsten Floris,
Netværkslokomotivet
Foto: Søren Hytting

Hos transportvirksom-
heden J. Nørgaard Pe-
tersen A/S i Taastrup 
sagde fem chauffører 
og en terminalarbejder 
straks ja til tilbud om 
ordblindeundervisning.

Et kendetegn hos transportvirk-
somheden J. Nørgaard Petersen 
A/S i Taastrup er en åben kultur og 
omgangstone, hvor medarbejderne 
trygt kan drøfte deres udfordrin-
ger – også med ordblindhed. Det 
viste sig at give bonus, da ledelsen 
inviterede medarbejderne på et 
ordblindekursus.

- Vi tog det op på et morgen-
møde, og inden mødet var færdigt, 
havde de to første meldt sig, og 
resten meldte sig hurtigt derefter, 
fortæller HR-chef Bolette Nørgaard.

Sammen med transportchef Brian 
Jensen peger Bolette Nørgaard på, 
at det at skabe fælles forståelse 
blandt kollegerne om at støtte op 
om ordblindekurset, også ved at 
give en ekstra hånd med i driften – 
er helt afgørende for at få det til at 
lykkes.

Hensyn til driften
Virksomheden gennemførte i 2017-
2018 et ordblindekursus på virk-
somheden for seks medarbejdere 
– fem chauffører og en medarbejder 
fra terminalen – i samarbejde med 
Vestegnen HF & VUC.

Undervisningen strakte sig over 
60 timer og foregik hver mandag 
kl. 7-10, fra september 2017 til 
marts 2018. Dog med undtagelse af 
december måned, som er en travl 
måned hos J. Nørgaard Petersen 
A/S.

Mandagen blev valgt, fordi den 
ikke har helt samme pres i morgen-
timerne som resten af ugens dage. - 
Omrokering af opgaver og hjælp fra 
kollegerne med at læsse bilerne fik 
øvelsen til at lykkes, fortæller trans-
portchef Brian Jensen, og HR-chef 
Bolette Nørgaard supplerer. - Der er 
tre ting, som har stor betydning for 
os: at undervisningen tilrettelægges 
under hensyn til driften, foregår i 
arbejdstiden og på virksomheden.

Ordblindekursus giver et godt 
fundament
J. Nørgaard Petersen A/S har som 
en større virksomhed med 110 
ansatte brug for at kommunikere på 
skrift. Chaufførerne arbejder i hver-
dagen meget selvstændigt og skal 
håndtere mange forskellige fragt-
breve, forstå skriftlig information 
om opgaverne på jobbet, og de skal 
læse og forstå materialer, når de 
er på kursus i for eksempel farligt 

gods. - Der tales i disse år meget 
om, at ufaglærte skal uddanne sig 
til faglærte. Men for at kunne gå 
videre ad den vej, skal grundlaget 
være i orden, og det er at kunne 
skrive, læse og regne, siger Bolette 
Nørgaard.

Gode værktøjer
En af deltagerne i ordblindekurset 
er Steen Jørgensen. Han er en erfa-
ren chauffør og kender til tidligere 
at have haft svært ved vejnavne og 
udfyldelse af fragtbreve. Han har 
også skjult sin ordblindhed, indtil 
kørselsdisponenten en dag for flere 
år siden fandt ud af det. Nu er han 
åben omkring det og ved efter kur-
set, hvordan han kan bruge apps, 
ligesom han også har fået hjælpe-
programmet CD-ord installeret på 
sin computer.

- Nu læser jeg nyheder på PC og 
tekst-TV, fortæller han, og HR-chef 
Bolette Nørgaard supplerer.

- Det er mit indtryk, at deltagerne 
nu ved mere om egne udfordringer 
og har fået nogle gode værktøjer, så 
de kan klare sig bedre i hverdagen. 
Og de deler ud af erfaringer med 
brug af apps. En hjælper endda en 
anden kollegas søn. ■

Transportvirksomheden J. Nørgaard Petersen A/S i Taastrup har haft stor suc-
ces med at invitere deres medarbejdere på ordblindekursus. Seks ansatte har 
været af sted og fået værktøjer, så de kan klare sig bedre i hverdagen.
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EGMONT RAPPORTEN 2018

LET VEJEN  
– til uddannelse for ordblinde børn og unge

Af Anders Bredsdorff
 
Egmont rapporten tager udgangs-
punkt i to nye undersøgelser fra 
Epinion. Begge undersøgelser 
omfatter ordblinde medlemmer 
af Nota. Registerundersøgelsen 
omfatter unge, der i dag er 25-26 år 
og dermed har nået en alder, hvor 
man forventes at have afsluttet en 
ungdomsuddannelse. Surveyunder-
søgelsen omfatter ordblinde unge i 
alderen 14-22 år. Der er indsamlet 
1.024 besvarelser blandt børn og 
unge med ordblindhed, heraf 860, 
som ved undersøgelsestidspunk-
tet gik i skole. Yderligere er der 
indsamlet 204 besvarelser blandt 
en tilfældig udvalgt repræsentativ 
gruppe børn og unge, der benyttes 
som sammenligningsgruppe. Un-
dersøgelsen er gennemført i perio-
den maj-juli 2018.

Egmont rapporten indeholder også 
refleksioner fra Fondens børnepa-
nel og børnetopmøde. Desuden har 
Fonden fremsat en erklæring om 
fokus på ordblinde:

“Egmont Fonden arbejder for, at 
alle børn og unge skal være i stand 
til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse – selvfølgelig også de 
ordblinde unge. Derfor har Egmont 
Fonden øremærket 20 millioner 
kroner til området og opstillet tre 
mål, som vi vil invitere til et bredt 
samarbejde om at nå:

•  Alle ordblinde børn skal opspores 
– så tidligt som muligt

•  Karakterforskellene i grund-
skolen mellem ordblinde børn og 
andre børn skal minimeres

•  Den sociale baggrunds betyd-
ning for, om ordblinde unge gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, 
skal minimeres.”

Første del af rapporten indeholder 
en række artikler, der tager stilling 
til de resultater, som undersøgelser-
ne viser. Det er både konstateringer 
af de enkelte resultater, men lige så 
vigtigt kommentarer til, hvad der 
kan være årsagen til undersøgelsens 
resultat.  

Et af resultaterne i Registerun-
dersøgelsen er: 

“Selv om de ordblinde 
elever både afslutter 
grundskolen og påbegynder 
en ungdomsuddannelse i 
lige så høj grad som andre 
unge, falder mange fra 
undervejs. Blandt de ord-
blinde, der er 25-26 år i dag 
(årgang ’92), har kun 69 
pct. afsluttet en ungdoms-
uddannelse. Blandt deres 
jævnaldrende er andelen 
81 pct., og det politiske 
mål er, at 90 pct. af en 
årgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse.”

Der er mange citater i 
rapporten fra børnepa-
nelet og de siger ofte 
mere end resultaterne.

13-årige Hera: 
“Som ordblind skal man knokle 
mere end andre for at klare sig godt 
i skolen og for at få en uddannelse. 
Det er som at være med i et mara-
tonløb, hvor ordblinde har en ti kilo 
tung rygsæk på ryggen.”

Og her 16-årige Mikkel:  
“Man er ikke kun ordblind i dansk-
timerne – det er man også i mate-
matik og andre fag. At tro det, er en 
klassisk fejl, mange lærere laver.”

Surveyundersøgelsen rummer også 
en del opmuntrende resultater, når 
det gælder trivsel i skolen:

EGMONT RAPPORTEN 2018

LET VEJEN 
– TIL UDDANNELSE FOR ORDBLINDE  

BØRN OG UNGE
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“De ordblinde 14-24-årige føler sig 
lige så accepterede, som andre børn 
gør, og oplever i lige så høj grad, at 
de hører til i skolen. De er generelt 
glade for deres skole og klasse og 
oplever sig heller ikke mere mob-
bet, til grin eller ensomme i skolen 
end andre børn og vurderer deres 
klassekammerater som venlige og 
hjælpsomme. Men samtidig siger 
halvdelen af de ordblinde unge, 
at det “ofte er en kamp at være 
ordblind. Kampen kan både refe-
rere til faglige og følelsesmæssige 
udfordringer.”

Anden del af rapporten består af 
forskellige afsnit, hvor der ud fra 
undersøgelsernes resultater kommer 
med forskellige forslag til hvordan 
der kan arbejdes med at hjælpe ord- 
blinde. Der er indlæg med forslag 
og kommentarer fra Fredensborg 
kommune, Carsten Elbro, børne-
panelet, børnetopmøde, forbedret 
læreruddannelse, om it-rygsækken, 
Smidstrup-Skærup skole, forældre 
støtte mm.

I alle afsnittene er der gode for-
slag og der er mange citater fra både 
børn og voksne. Jeg vil afslutte med 
et par citater fra rapporten.

Læringskonsulent i Unde-
risningsministeriet Trine 
Nobelius: 
“- Der er sket utroligt meget 
godt på feltet de senere år. Især 
er det blevet meget lettere at 
afklare, om børn er ordblinde, 
fordi der nu er udviklet forsk-
ningsbaserede og standardise-
rede test, som skolerne gratis 
kan bruge.” (se artikel andet sted 
i bladet)

“- Det er ikke nok, at skolerne 
er gode til tidligt at afdække, 
hvilke elever der er ordblinde. 
De skal også handle på afdæk-
ningen, men mange skoler er 
usikre på, hvad det kræver af 
dem,”

Hera 13 år:
“Ordblindhed er en hård kamp, 
fordi man ikke starter med at 

få at vide, hvad man er. Det var 
en lettelse at få at vide, at jeg ikke 
er dum, men at det bare er et lille 
handicap. Så hjælp os, vi findes!” ■

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens 9. klasses prøver 

(FP9), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af 

hverdagen og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk

Vi tilbyder specialundervisning til elever 
med læse- og skrivevanskeligheder eller 
matematikvanskeligheder.

Vores profil fag er bl.a.:
  Outdoor   Idræt 
  Design og håndværk   Spiludvikling
  Stil på dit liv

Desuden tilbyder vi forskellige valgfag. 
Se mere på www.lystruphave.dk

Hos os lærer du på den måde
der er bedst for dig

Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup
Tlf.  7575 6300

Hos os lærer du på den måde
Ordblind – talblind
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At a skal være a giver 
ikke mening

Af Joel Goodstein 
Foto: Lars Møller

Ansvar for kvalitetskontrol
I dag er Christian Vinther Ernst 
kvalitetsingeniør hos Grundfos. 
Han er ansvarlig for kvalitetskon-
trollen på to produktionslinjer, der 
laver rotorhylstre. “Jeg var tidligere 
på et kraftværk, men det blev lidt 
kedeligt. Så så jeg et ledigt job hos 
Grundfos, hvor jeg havde lavet 
bachelorprojekt. Det var en god ind-
gang, at de kendte mig på forhånd. 
Jeg skrev en ansøgning med min 
fars hjælp, for man kan ikke afleve-
re en jobansøgning med fejl. Da jeg 
kom til samtale, forklarede jeg dem 
om min dysleksi, og at jeg af den 
grund nok altid havde arbejdet lidt 
hårdere end andre for at kompen-
sere for ordblindheden. Det forstod 
de heldigvis godt, så jeg fik tilbudt 
jobbet,” siger han. 

Nu er han daglig ansvarlig for 
kvalitetskontrollen på to produk-
tionslinjer, som fremstiller rotor-
hylstre. “Vi er underleverandører 
til andre Grundfos-fabrikker, der 
producerer cirkulationspumper, så 
vores kunder er kollegaer på andre 
Grundfos-sites. Vi skal sørge for, 
at kvaliteten af rotorhylstrene er i 
orden. Vi producerer cirka et hylster 
per sekund, så hvis der opstår en 
fejl, kan der hurtigt nå at blive 
produceret mange emner med fejl 

på. Det er vores opgave hele tiden 
at optimere produktionen og prøve 
at eliminere eller reducere antallet 
af fejl og undgå, at de samme fejl 
opstår igen og igen. Ideelt set er vi 
så dygtige, at vi kan forhindre fej-
lene, inden de opstår, men sådan er 
virkeligheden desværre ikke altid,” 
siger han. 

Nødvendig 
mailkorrespondance
Hans job indebærer daglig kommu-
nikation med Grundfos-kollegaer 
i flere forskellige lande. Meget af 
kommunikationen foregår på e-mail 
og på engelsk. “At skrive engelsk 
er en stor udfordring for mig, men 
vi har kollegaer på fabrikker i hele 
verden, og engelsk er koncernsprog, 
så jeg skal skrive mails på engelsk 
til kollegaer, som jeg ikke har mødt, 
og som derfor ikke har det fulde bil-
lede af mig. Hvis jeg har mulighe-
den, kommunikerer jeg direkte med 
kollegaer, som jeg kan gøre det på 
vores produktionslinjer her i Bjer-
ringbro, men det kan jeg ikke med 
kollegaer i Serbien, Tyskland, Eng-
land eller Kina. Nogle gange ringer 
jeg til dem i stedet for at skrive en 
mail, fordi det tager så lang tid for 
mig, og jeg er ikke så tålmodig, 
når det handler om at skrive,” siger 
Christian Vinther Ernst. 

Udenlandske kollegaer kan godt 
blive lidt overrasket over at blive 

ringet op, fordi de er vant til, at 
kommunikation med kollegaer i 
andre lande primært foregår med e-
mail. “Mail er godt, når aftaler skal 
kunne dokumenteres, men nogle 
gange kan man måske hurtigere 
løse en problemstilling ved at ringe, 
og så sender jeg eventuelt en kortere 
mail bagefter for at bekræfte det, vi 
har aftalt,” siger han. 

Vende udfordring til styrke 
Hans chef er kvalitetsleder Berit 
Hald Rasmussen, som også var med 
til at ansætte ham hos Grundfos. 
“Ved ansættelsessamtalen var vi 
imponeret af hans forløb, og hvor-
dan han havde klaret studiet. Han 
havde formået at vende sin udfor-
dring til en styrke. Vi fik indtryk-
ket af en person, som ikke giver 
op, men giver den ekstra skalle i 
stedet for. Det indtryk har Christian 
bekræftet i sit job,” siger Berit Hald 
Rasmussen. 

Hun fremhæver også hans åben-
hed om dysleksien. “Det er vigtigt, 
hvis man kommer med en særlig 
udfordring, at man gør sine kolle-
gaer opmærksom på det, så alle ved 
det fra starten. På den måde skaber 
man bedre accept, hvis der skulle 
dukke nogle ting op undervejs, som 
for eksempel sproglig korrekthed 
i korrespondancen med kollegaer. 
Når man lærer ham at kende, finder 
man ud af, at han kan kompensere 

 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. 

2. del
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for de sproglige udfordringer med 
sin indstilling. Han finder sin måde 
at gøre tingene på, for eksempel 
bruger han nok telefonen mere end 
andre kollegaer til at kommunikere 
og sender lidt færre mails, fordi 
det er der, hans store udfordring 
ligger. Nogle gange kan det også 
være en fordel at ringe, fordi man 
løser problemerne hurtigere, men 
andre gange er det selvfølgelig 
nødvendigt, at man bruger mail som 
dokumentation,” siger Berit Hald 
Rasmussen. 

Engelsk er koncernsprog 
Engelsk er koncernsprog i Grund-
fos, og alle medarbejdere forventes 
at beherske engelsk mundtligt og 
skriftligt på et niveau, der sva-
rer til deres arbejdsområde. I sin 
mailsignatur har Christian Vinther 
Ernst skrevet, at han er ordblind, så 
kollegaer der ikke kender ham, får 
forklaring på, hvorfor hans mails 
måske ikke altid er 100 procent 
sprogligt korrekte. “Hvis han er 
i tvivl om noget, han skal skrive, 
kommer han nogle gange og spør-
ger mig eller kollegaer til råds, men 
der er ikke nogen, som fast læser 
korrektur på hans mails. Jeg tror 
faktisk også, at han er blevet bedre 
til det skriftlige, mens han har 
været her og har lært vores termi-
nologi at kende,” siger Berit Hald 
Rasmussen. 

“Jeg har ikke hørt om kollegaer, 
der opfatter Christians ordblindhed 
som et problem. Der har været 
nogen som i starten spurgte om, det 
kunne være et problem, men efter 
de har lært ham at kende og fundet 
ud af, hvor fagligt dygtig han er, 
har det ikke været et problem. Hvis 
der har været fordomme, tror jeg, 
Christian har vist, at der ikke har 
været grund til bekymring, fordi 
hans øvrige faglighed er så stærk,” 
siger Berit Hald Rasmussen. 

Den rigtige indstilling 
Hun mener, at Christian Vinther 
Ernst undervejs til jobbet har kæm-
pet mere end andre, som måske er 

kommet lettere til tingene. “Hvis 
man er vant til at kæmpe for tingene 
og har gåpåmod, så er det et rigtigt 
godt udgangspunkt for det job med 
kvalitetssikring, som Christian har 
i dag. I det job skal man hele tiden 
arbejde for at gøre tingene bedre, og 
jeg synes, Christian kommer med 
den helt rigtige indstilling til det 
job, fordi det har været 
nødvendigt for ham at 
gøre noget ekstra for 
at nå hertil. Jeg ved, at 
han har brugt fritid på 
at læse bøger om nogle 
faglige problemstillinger, 
og det synes jeg er et 
klart tegn på, at han ikke 
bare læner sig tilbage, 
men er en meget dedike-
ret medarbejder, når man 
ved, at netop læsning har 
været en af hans store 
udfordringer,” siger Berit 
Hald Rasmussen. 

“Hvis du som ar-
bejdsgiver ansætter 
en medarbejder med 
ordblindhed, så får du 
en medarbejder, som 
garanteret har arbejdet 
hårdere end nogen af 
sine medstuderende, og 
du får en medarbejder, 
som er topmotiveret til 

at vise, at ordblindhed ikke er en 
hindring for, at de kan udføre deres 
job. Så jeg vil opfordre til, at man 
ikke vælger ordblinde jobansøgere 
fra, bare fordi de er ordblinde. Så 
kan man gå glip af virkelig dygtig 
og meget motiveret arbejdskraft, 
som er vant til at knokle,” siger 
Christian Vinther Ernst. ■

Det må gerne være sjovt
at gå i 8. 9. eller 10. klasse

Besøg os på www.thy-ordblind.dk
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Hvor meget bruges den 
nationale ordblindetest

Af Anders Bredsdorff

10 procent af eleverne i folkeskolens 3.-10. klasse er 
testet med Ordblindetesten.

I november 2018 offentliggjorde undervisningsministe-
riet en analyse af brugen af den nationale ordblindetest 
kaldet Ordblindetesten.

Undersøgelsen viser, at alle kommuner bruger Ord-
blindetesten, men den viser ikke noget om, der bruges 
andre test, da kommunerne selv bestemmer, hvordan de 

udreder folkeskoleelever for ordblindhed og kan derfor 
anvende andre testredskaber end Ordblindetesten. 
Anvendelsen af andre testredskaber er ikke indeholdt i 
opgørelsen, og resultaterne kan derfor ikke konkludere 
på udbredelsen af ordblindetest i folkeskolen generelt 
eller på antallet af ordblinde elever i folkeskolen.

Undersøgelsen viser, at 10% af eleverne er blevet 
testet og der er 60% af disse, der er ordblinde. Det vil 
sige, at der i 6% ordblinde i folkeskolen. Der kan være 
flere som er fundet ved andre test og som derfor ikke er 
medregnet.

 

Testede elever2

Ikke testede 
elever Ordblind

Usikker 
fonologisk 
kodning¹ Ikke ordblind Total Total

Klassetrin Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.³

3. klasse 53.976 96 1.451 3 722 1 271 0 2.444 4 56.420 100

4. klasse 50.739 92 2.635 5 1.341 2 593 1 4.569 8 55.308 100

5. klasse 50.311 90 3.563 6 1.628 3 635 1 5.826 10 56.137 100

6. klasse 48.143 88 3.824   7  1.807 3 701 1 6.332 12 54.475 100

7. klasse 47.234 88 3.930 7 1.605 3 745 1 6.280 12 53.514 100

8. klasse 46.172 89 3.757 7 1.319 3 730 1 5.806 11 51.978 100

9. klasse 40.249 90 3.035 7 916 2 586 1 4.537 10 44.786 100

10. klasse 7.821 84 1.090 12 259 3 165 2 1.514 16 9.335 100

Total 344.645 90 23.285 6 9.597 3 4.426 1 37.308 10 381.953 100

Tabel 1. Anvendelse af Ordblindetesten på de enkelte klassetrin

¹ ’Usikker fonologisk kodning’ vil sige, at resultatet ligger i et område mellem ordblindhed og upåfaldende fonologisk kodning. 

²  Angiver andelen af testede elever opgjort på elevernes klassetrin i skoleåret 2017/2018, uafhængigt af det klassetrin Ordblinde-
testen er gennemført på. 

³ Afrundet sumprocent.
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Af tabel 1 fremgår det, at lidt over 37.000 af ele-
verne, som gik i folkeskolens 3.-10. klasse i skoleåret 
2017/2018 har på et tidspunkt i deres skoleforløb gen-
nemført Ordblindetesten, siden den blev præsenteret for 
tre et halvt år siden og frem til august i år (2018).

Af kortet figur 1 kan man se, at det er forskelligt, 
hvor meget de enkelte kommuner har testet eleverne. 
Andelen af elever, der på et tidspunkt i deres skolefor-
løb mellem 3. og 10. klasse har gennemført Ordblinde-
testen, siden testen blev præsenteret for tre et halvt år 
siden, spænder fra 3 procent af folkeskoleeleverne i en 
kommune til 20 procent anden. Region Hovedstaden 
adskiller sig ved, at en mindre andel af folkeskoleele-
verne har gennemført Ordblindetesten end i resten af 
Danmark.
 
Jeg synes, det er en god udvikling, folkeskolen er inde i 
efter Ordblindetesten er kommet. Det der nu er spæn-
dende at se, er om kommunerne/skolerne også følger op 
med handleplaner for de elever, der bliver testet. Der-
udover kan man i debatten se, at der er nogle problemer 
med privatskolerne, som ikke har nok uddannet perso-
nale til at tage Ordblindetesten, og de er forpligtiget til 
at følge friskoleloven, og der er de ikke underlagt krav 
om tests.

I notatet fra Undervisningsministeriet har man skre-
vet nedenstående fakta om Ordblindetsten. 

Jeg venter spændt på, at der laves en undersøgelse 
af brugen af Ordblinderisikotesten, så der kan sættes 
tidligt ind overfor elever med læsevanskeligheder.  ■

Fakta om Ordblindetesten
Mennesker med ordblindhed har vanskeligheder med at lære at læse 
skrevne ord, fordi de har svært ved at afkode ord ved at forbinde 
bogstaver med deres lyde. 

Læsevanskeligheder kan skyldes vanskeligheder med afkodning 
(ordblindhed), vanskeligheder med sprogforståelse eller vanskelighe-
der med både afkodning og sprogforståelse. Ordblindetesten afdæk-
ker ordblindhed og ikke andre læsevanskeligheder.

Ordblindetesten er it-baseret og selvscorende og indeholder et 
spørgeskema om læsefærdigheder og tre test; én test, der undersøger 
elevens færdigheder i at koble bogstav og lyd, én test, der undersøger 
elevens færdigheder i at koble lyd og bogstav, og én test, der under-
søger elevens basale ordforråd.

Ordblindetesten udregner en samlet ordblindetestscore for hver 
elev. På basis af resultatet på Ordblindetesten inddeles de testede 
elever i tre kategorier: ordblind, usikker fonologisk kodning, ikke-
ordblind.

Ordblindetesten er udviklet af Undervisningsministeriet i sam-
arbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Køben-
havns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus 
Universitet.

Med virkning fra skoleåret 2017/2018 blev der indført pligt til at 
tilbyde en ordblindetest til elever i folkeskolen med læsevanskelighe-
der, der kan skyldes ordblindhed. Alle forældre til børn med læse-
vanskeligheder har krav på én gang i skoleforløbet at få foretaget en 
ordblindetest af deres barn, hvis forældrene ønsker dette. 

Figur 1. Andelen af test med Ordblindetesten fordelt på 
kommuner
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Det er heldigt, 
jeg også er deprimeret 
– og ikke bare ordblind

Kilde: Information den 9.1.2019

Af Julie Riisby

Jeg sidder hos studievejlederen med 
fugtige håndflader, knuder i maven 
og koldsved. Jeg er dumpet anden 
gang til en eksamen.

Jeg er hos studievej-
lederen for at spørge til 
mine muligheder, hvis jeg 
er så uheldig at dumpe en 
tredje gang. Vejlederen 
fortæller mig, at jeg enten 
bliver smidt ud eller kan 
søge om et fjerde forsøg.

Jeg fortæller, at jeg er 
ordblind og spørger, om 
det kan bruges som grund 
i en dispensationsansøg-
ning. Hun svarer, at hvis 
jeg har en computer med ordblin-
deprogrammer på, er det ikke en 
gyldig grund, men et dødsfald i 
familien eller sygdom kan bruges. 
Jeg kigger op på hende og siger:

“Så er det heldigt, at jeg lige er 
gået ned med stress og har fået kon-
stateret en middelsvær depression.”

Det skete for mig i september 
2016, fordi man mener, at en såkaldt 

it-rygsæk ligestiller ordblinde med 
alle andre på uddannelserne. Det 
mener jeg ikke, at en it-rygsæk gør.

En it-rygsæk er et hjælpemiddel, 
som ordblinde kan søge gennem 
SPS (Specialpædagogisk Støtte, 
red.).

I it-rygsækken er der typisk et 
program, som kan læse digitale 
tekster højt samt et program, som 
kommer med ordforslag for at 
hjælpe med stavningen. Man kan 
også diktere tekster ind på compu-
teren. Uden disse hjælpemidler ville 
det for mange ordblinde være umu-
ligt at gennemføre en uddannelse, 

men det er kun hjælpemidler, ikke 
mirakelmidler.

Bare fordi jeg har en computer, 
der kan læse op med en syntetisk 
stemme, og et program, der kan 
gætte, hvad det er, jeg prøver at 
stave, kan jeg ikke studere lige så 

effektivt som mine studie-
kammerater.

Jeg er formand i 
DU-Dysleksi Ungdom, 
hvorigennem jeg snakker 
med mange andre unge 
med dysleksi.

De fleste nøjes med en 
kortere uddannelse end 
den, de drømmer om, 
fordi de ikke mener, de 
kan blive til andet. Fordi 
de er ordblinde. Andre har 
været nødt til at droppe 

deres drømmestudium, fordi de er 
gået ned med stress – fordi man i 
vores præstationssamfund ikke kan 
tillade, at de unge bruger længere 
tid på at uddanne sig.

Belastet hukommelse
På Københavns Universitets hjem-
meside står der, at ordblindhed 
blandt andet er “vanskeligheder ved 

Mit handicap var ikke en gyldig 
grund til at få et fjerde eksamens-
forsøg, men det var den middel-
svære depression, jeg lige havde 
fået konstateret. 
Ordblindhed bør give dispensations-
muligheder på uddannelserne.
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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

at holde sætninger i hovedet, mens 
du skriver dem ned. Vanskelighe-
der ved at formulere komplicerede 
sammenhænge skriftligt”. For at 
afhjælpe dette gives et ordforslags-
program, så stavningen lettes.

Men ifølge en undersøgelse fra 
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse, Aarhus Universitet, 
tyder det på, at ordforslagsprogram-
mer overbelaster arbejdshukom-
melsen.

Ordblinde har i forvejen svært 
ved at holde sætninger i hovedet, 
samtidig er et af hjælpemidlerne 
med til at belaste selv samme ar-
bejdshukommelse. I stedet for at 
bruge ordforslagsprogrammet kan 
tekster dikteres.

Det fungerer dog ikke med nye 
fagord, som er svære at udtale, da 
programmet så ikke forstår, hvad 
den ordblinde prøver at skrive.

Ordblinde kan ikke afkode 
korrekt, da de ikke kan tilgå det 
fonologiske center i hjernen. Det 
betyder, at ordblinde ikke kan sætte 
den rigtige lyd på bogstaverne og 
dermed udtale ord korrekt.

Jeg mener ikke, at der skal tages 
specielle hensyn til ordblinde i 
hverdagen, men jeg synes heller 
ikke, man kan sige, at ordblinde 
er fuldt kompenseret, fordi de har 
fået nogle it-programmer stillet til 
rådighed.

Grund til dispensation
Jeg læser til dyrlæge på Køben-
havns Universitet. Inden jeg blev 
syg, brugte jeg omkring 70 timer 
om ugen på at studere.

Gennem mit frivillige arbejde har 
jeg nu lært nogle alternative studie-
strategier ved at snakke med andre 
unge ordblinde og arrangere kurser 
i foreningen.

Jeg studerer nu ved hjælp af et 
program, som optager forelæsnin-
gerne. Dette er helt centralt for min 
læring, da jeg ellers bruger alt for 
meget energi på at stave, samtidig 
med at jeg lytter og lærer. Største-
delen af min stavning ligger i min 
hukommelse.

Til forelæsninger skal min 
hukommelse bruges til nyt stof og 
ikke til stavning. Så når jeg kom-
mer hjem fra en forelæsning med 
min optagelse, sætter jeg mig ned 
og laver en tegning eller to, hvori-
gennem det nye stof er beskrevet.

På den måde undgår jeg at skrive 
undervejs i forelæsningen og spilde 
energi.

Ordblinde kan og skal kunne tage 
en uddannelse, men vi kan ikke 
ligestilles med vores studiekam-
merater, bare fordi vi har nogle 
it-programmer til rådighed. Vores 
arbejdshukommelse bliver ikke 
bedre af en computer, og vores 
fonologiske vanskeligheder forsvin-
der ikke.

Derfor synes jeg, at ordblind-
hed skal være en gyldig grund til 
dispensation i form af ekstra forsøg 
til eksaminerne og længere tid til 
at gennemføre studiet, for vi har 
altså nogle udfordringer, som vores 
medstuderende ikke har. ■

Julie Kirkemann Riisby,  
dyrlægestuderende og formand i  

DU - Dysleksi Ungdom

Debat i Information den 9/1 2019  
 

Privatfoto: Julie Riisby
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Skrevet af Anette Rudbeck

Jeg undrer mig… 

Det er faktuelt, at ordblindhed er en 
livsvarig funktionsnedsættelse, som 
man til dels kan kompenseres for. 
Men der er meget langt derfra og så 
til at tale om reel ligestilling. 

Jeg taler selvfølgelig om min 
undren over, at ordblinde unge på 
videregående studier ikke kan få 
handicaptillæg. Et af SU Styrel-
sens egne argumenter herfor er, at 
selvom ordblinde bruger væsentlig 
længere tid på studiet og udtræt-
tes, ikke forhindrer dem i at tage 
et arbejde, der ikke kræver særlige 
læse- og skrivefærdigheder, og der-
for ikke udfordrer deres handicap. 
I så fald kan SU Styrelsen sige det 
samme til den blinde/lamme stude-
rende, at deres funktionsnedsættelse 
ikke forhindrer dem i, at tage job 
ved siden af studiet, bare det ikke 
udfordrer deres handicap. 

På styrelsens side under punktet: 
Sådan vurderer vi ansøgninger om 
handicaptillæg, står der at: Det ind-
går desuden i vurderingen, om du 
har bivirkninger eksempelvis i form 

af vedvarende smerter, udmatning, 
nedsat immunforsvar, rystelser eller 
koncentrationsbesvær.

Betyder udtrætning ikke det 
samme som udmatning? Og er kon-
centrationsbesvær ikke netop det 
mange ordblinde oplever, fordi et 
studium vedholdende kræver, at der 
skal tilegnes nyt læsestof, fagter-
mer, opgaveskrivning, sammenfat-
ning/strukturering af informationer 
er  netop det, der udfordrer dysleksi-
ens grundkerne, udmatter ordblinde 
og giver koncentrationsbesvær, da 
de er på “hjerne overarbejde”.

På styrelsen side står der: Det er 
Styrelsen for Institutioner og Ud-
dannelsesstøtte, der vurderer, om 
du vil være i stand til at påtage dig 
et erhvervsarbejde med de ressour-
cer, du har.

Egmont Fondens rapport kon-
kluderer, at der er væsentlig færre 
ordblinde, der gennemfører en 
længerevarende uddannelse. En rap-
port fra De studerendes fællesråd 
“Vi er jo ikke en del af Universite-
tets bevidsthed – en undersøgelse af 
barrierer for studerende med han-
dicap på den lange videregående 
uddannelser” fra 2008, konkluderer 
at 60% af de handicappede føler, 
at deres handicap har en negativ 
indflydelse på deres evne til at 
gennemføre studiet, eks. melder de 
fra til de sociale arrangementer pga. 
deres funktionsnedsættelse, for de 
ikke kan overkomme det ved  siden 
af studiet. Dette afspejler sig igen 
i evnen til at påtage sig erhvervs-
arbejde og eller studierelateret job 
ved siden af. Der er flere artikler 
omkring unge ordblinde på lange 
videregående uddannelser, og de 
nævner alle, hvor meget de dagligt 
må studere ekstra, minimum 50% 
mere tid på de daglige opgaver plus 
de eksamener, der skal læses op i 
ferierne.

Jeg har svært ved at se, hvor-
for ordblinde ikke lever op til 

Styrelsens egen målgruppe defini-
tion for modtagere af SU handicap-
tillæg.

FN konvention om handicappedes 
rettigheder på uddannelsesområdet 
artikel 24 stk. 5:

“Regeringerne skal sørge for, at 
mennesker med handicap, på lige 
fod med andre, er i stand til at gøre 
brug af almindelig videregående 
skoleuddannelse, erhvervsuddan-
nelse, voksenundervisning og livs-
lang læring uden diskrimination.”
 ■

Klummen er udtryk for  
fortatterens egen holdning

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

Privatfoto: Anette Rudbeck
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Niels Jørgen er ord- og talblind: 
“Jeg blev altid sat bagerst i klassen”
Kilde: GoVarde 

Af Kim Schou 14. december 2018

Det har været hårdt at komme gen-
nem livet for den nu 58-årige Niels 
Jørgen Kruse fra Tistrup.

Som barn havde han problemer 
med at lære tal og bogstaver. Så 
meget at han blev erklæret ord- og 
talblind.

Jeg blev altid sat ned bagerst i 
klassen på Sct. Jacobi Skole, hvor 
jeg gik. Det gjorde man dengang. 
Det var et mareridt. Min mor hjalp 
mig godt nok med mine lektier, 
men nogle gange snød jeg også. Set 
i bakspejlet var det nok lidt dumt, 
men hvad gjorde man ikke, for at 
kunne følge bare en smule med de 
andre, fortæller Niels Jørgen Kruse, 
som gik ud af skolen før de andre i 
klassen.

Efter skoletiden arbejdede han 
blandt andet nogle år ved landbru-
get, inden han blev tilkendt pension. 

I dag er han også fleksjobber hos 
Michaels Automobiler.

Det er jeg godt tilfreds med. Det 
er et dejligt job, hvor jeg hver dag 
arbejder fra kl. 09-14.

Her har jeg en masse søde kolle-
ger, som hjælper mig, hvis jeg ikke 

kan læse, hvad der står eller kende 
tallene, fortæller han.

Startede for snart ti år siden
Det er snart 10 år siden, jeg spurgte 
Michael Mathiasen, om ikke han 
kunne bruge mig, og det er jeg glad 
for. Jeg nyder at komme på job hver 
dag, fortæller han.

I dag læser Niels Jørgen lidt 
bedre end i skoletiden. Dog går det 
meget langsomt.

Jeg skal have min tid til det, men 
det går bedre. Jeg har haft en iPad, 
men i dag nøjes jeg med at spille 
lidt på min telefon.

Hos Michaels Automobiler hjæl-
per Niels Jørgen til med mange ting.

Jeg skruer, laver bremser, pil-
ler kofangere af, for blot at nævne 
noget af det, jeg laver.

Jeg er ikke uddannet mekaniker 
og tror heller ikke jeg kunne blive 
det i dag. Der er for meget med tal 
og mekanik til, at jeg ville kunne 
klare den uddannelse.

Men hvad gør det. Jeg er tilfreds 
med min tilværelse og glæder mig 
til at køre på arbejde hver dag.

For kørekort det har han.
Min kørelærer øvede altid lidt 

ekstra med mig, før de andre kom, 
så jeg fik mit kørekort. Han kunne 
godt mærke, at jeg kunne finde ud 
af at køre. Jeg havde jo kørt traktor 
før, smiler Niels Jørgen.

I dag bor Niels Jørgen Kruse med 
sin kone midt i Tistrup sammen 
med deres to hunde. ■

Niels Jørgen Kruse har snart været 
10 år hos Michaels Automobiler. 
Foto: Kim Schou

Hos Michaels Automobiler hjælper 
Niels Jørgen Kruse til med mange 
ting.
Foto: Kim Schou

Niels Jørgen er ord- og talblind
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Ordblindetesten er 
ikke en naturviden-
skabelig måling
Af Anders Bredsdorff

Overskriften henviser til en udta-
lelse, som læsekonsulent Anette 
Høj Madsen har skrevet. Jeg har 
undersøgt nærmere, hvad der ligger 
bag udtalelsen. Det har jeg gjort ved 
at stille nogle spørgsmål til Anette, 
som hun har svaret på.

Hvad indebærer det, at testen ikke 
er en naturvidenskabelig måling?

Det er en test som alle andre test, 
som skal indgå i en helhedsvur-
dering. Det vil sige, at testen er 
afhængig af en kyndig fagperson, 
som kan gennemføre og fortolke re-
sultatet. Især fordi elever kan havne 
i den røde kategori uden at være 
ordblinde, og elever kan havne i den 
gule kategori og være ordblinde. 

Kan du give nogle eksempler på, at 
en elev kan havne i det røde om-
råde uden at være ordblind?

Det kan være en elev, som ikke har 
modtaget tilstrækkelig kvalificeret 
undervisning i skriftens lydprin-
cip - altså hvordan man sætte lyd 
på bogstaverne. En klasse kan være 
udsat for mange lærerskift og sam-
tidig have mange udfordringer. Det 
kan påvirke klassens faglige niveau, 
og få nogle af eleverne til at fremstå 
som ordblinde uden, at de nødven-
digvis er det. 

Ordblindhed er kendetegnet 
ved, at man har vanskeligheder 
med at lære at forbinde bogstaver 
med deres lyde, derfor må der 

nødvendigvis også have fundet en 
undervisning sted, før man kan tale 
om ordblindhed. 

Det kan også være en elev, som 
generelt er en meget langsom 
opgaveløser, da man kan bone* 
ud i testen som ordblind alene på 
grund af hastigheden. Hastigheden 
er en af de parameter, der måles på i 
Ordblindetesten. I sådan et tilfælde 
er langsommeligheden ikke knyt-
tet til fonologien, så derfor kan det 
være misvisende at kalde eleven 
ordblind.

Hvordan kan vi undgå, at elever 
kommer i den forkerte gruppe, da 
jeg går ud fra, at elever også kan 
komme i den gule gruppe uden 
egentlig at høre til der?

Der er ikke noget forkert ved at 
havne i Ordblindetestens røde 
og gule gruppe, men det er selve 
fortolkning af det, som kan være 
forkert. 

Elever, der havner i den gule 
kategori, kan også være ordblinde. 
En gul elev kan godt have så store 
vanskeligheder med at følge med i 
undervisningen, at det er rimeligt 
at bruge betegnelsen ordblindhed. 
Det må bero på en faglig vurdering. 
Især fordi der også kan være andre 
årsager til, at man havner i den gule 
gruppe. Det er ikke alle gule elever, 
der er ordblinde. 

Vi er derfor nødt til at kende 
elevens historik og inddrage andre 
typer af evalueringer, som beskriver 
elevens læsning og læsevanskelig-
heder. Ordblindetesten kan ikke stå 
alene. For at være sikre på, at det er 
de rigtige elever, som får diagnosen 

ordblindhed, er vi nødt til at holde 
fast i, at der skal være foretaget en 
grundig afdækning forud for Ord-
blindetesten, så vi ikke bare tester 
løs uden kendskab til eleven. 

Det er hurtigt og nemt at anvende 
Ordblindetesten. Men Ordblin-
detesten fortæller ikke noget om, 
hvordan eleven læser og staver. To 
elever med samme score i Ordblin-
detesten kan være meget forskellige 
steder i deres læse- og staveudvik-
ling. De kan derfor have brug for 
forskellige indsatser. Den indleden-
de afdækning danner derfor også 
grundlag for at kunne iværksætte en 
kvalificeret indsats, der er målrettet 
den pågældende elev, så eleven kan 
forbedre sig fagligt. 

Om eleven er i rød eller gul gruppe 
har nogle konsekvenser for de hjæl-
pemidler eleverne får og om de har 
en funktionsnedsættelse, der giver 
dem mulighed for at gå op til prøve 
på særlige vilkår. Hvorledes ser du 
Ordblindetestens rolle i forbindelse 
med diagnosen ordblind?

Vi har fået et rigtig godt redskab til 
at afdække ordblindhed. Men det 
er et problem, hvis diagnosen ikke 
længere stilles af kyndige fagfolk, 
men alene på baggrund af Ordblin-
detestens farveskala. Hvis vi bruger 
Ordblindetesten som et objektivt 
måleinstrument, hvor de gule elever 

* - vise sig, give udslag i, resultere i.
(Indsat af redaktionen)
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kategorisk afvises som ordblinde, 
kan det få store konsekvenser i 
praksis.

Her er min største bekymring 
ikke, at den gule elev ikke er beret-
tiget til at aflægge prøve på særlig 
vilkår, men mere den gule elevs ud-
sigt til en ”ikke-diagnose”. Vi ved, 
det har stor betydning i forhold til 
elevens egen selvforståelse, idet en 
ordblindediagnose giver mulighed 
for at adskille læsevanskelighederne 
fra resten af ens personlighed og 
kunnen. - En afklaringen og forstå-
else af, at man er ordblind, og der er 
en forklaring på, hvorfor man skal 
kæmpe ekstra hårdt med læsning og 
stavning. Det kan godt være, at man 

’kun’ er lettere ordblind til sam-
menligning med andre jævnaldrene, 
men det er underordnet. Diagnosen 
har stor betydning for den enkelte. 
Derfor skal vi også stille diagnosen 
ordblindhed hos de gule elever, når 
det har sin berettigelse.

Jeg er også bekymret for, hvilke 
konsekvenser “ikke-diagnosen” 
kan få for de gule elever, som bør 
have et ordblindetilbud og fx ønsker 
at komme på ordblindeefterskole. 
Forsvinder denne mulighed?

Grænseværdierne er jo politisk be-
stemte. Hvordan ser du muligheden 
for at tage hensyn til den enkeltes 
situation?

Ordblindediagnosen skal stilles på 
baggrund af en helhedsvurdering, 
der tager udgangspunkt i den enkel-
te elev. Længere er den ikke. - Selv-
følgelig er der en fare for, at vi ikke 
har en fælles praksis, når vi foreta-
ger denne helhedsvurdering, men 
løsningen er ikke bare at indsnævre 
det professionelle råderum. I stedet 
bør man have mere fokus på at op-
timere brugen af Ordblindetesten. 
Man kan ikke lave en vejledning, 
hvor alt er udpenslet, men måske 
kan man lave nogle guidelines for, 
hvad en helhedsvurdering er, som 
de testansvarlige kan have glæde af. 
Ministeriets fokus bør derfor ligge 
et helt andet sted. ■

AOF er en udviklingsorienteret, kvalitetsbevidst og innovativ uddannelses- og kursusvirksomhed. Vi vare-
tager en række uddannelsesmæssige opgaver, herunder opkvalificering af medarbejdere som planlægges 
i tæt samarbejde med din virksomhed. Vores spidskompetencer er undervisning i  OBU (ordblindeunder-

visning) og FVU (forberedende voksenundervisning).

aof.dk
aofdanmark

Er du ordblind, hjælper vi dig med

- at blive bedre til at læse og skrive

- at blive bedre til at bruge din
computer og smartphone

- at blive bedre til at bruge dit eget IT udstyr,
hvad enten det er Apple eller Windows baseret

- at blive bedre til at anvende de
computerprogrammer og apps,

der gør det nemmere for dig at læse og skrive

Find din lokale AOF afdeling
på aof.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 ansøg-
ninger 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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Information

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

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse.

På Magleby Fri- og Efterskole 
 tror vi på:  

- at hvert enkelt menneske er unikt og rummer mange muligheder for udvikling. 
- at du kan udvikle dig personligt og fagligt. Vi støtter dig gerne! 

- du kan yde et vigtigt bidrag til vores lille skole og vores fællesskab her.  
 

 
  

www.mafe.dk 

 

EN NY CHANCE!
Succes • Bliv bedre til at læse 
og skrive • Oplevelser • Bliv 
fagligt dygtigere • Læring •  
Venskaber for livet • Idrætsfag 
(fx. motorcross, klatring, 
fodbold, ridning, maratonløb) 
• Kreative fag (fx. billedkunst, 
glasmaling, smykkefremstilling)

Læs mere om os på   WWW.RAAGELUND.COM
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Boganbefaling af Birte Jensen
Skrevet af Jens Andersen 

Kim Larsen, der døde den 30. september 2018, var i 
gang med en erindringsbog.

Bogen er skrevet af forfatteren Jens Andersen og 
Kim Larsen har fortalt om sit liv, sin slægt, sine rød-
der og sin barndom og ungdom.

Bogen har en masse gode billeder og tegninger af 
Kim Larsen.

Bogen er lidt svær at læse, men det er værd at gøre 
et forsøg. Bogen ligger på Nota, som e-bog.

Politikkens forlag. ■

Boganbefaling af Birte Jensen

Til minde om hele Danmarks spillemand Kim Larsen 
1945-2018.

Det er en slags billedbog.
Lavet af Forlaget Heatherhill.
Denne bog er også værd at fremhæve. ■

Mine unge år – 
om Kim Larsen

This is My Life

BOGKONKURRENCE: Hvad står der?

DE 3 VINDERE ER:

• Birgitte Flydal – 2000907
• Jette Thorndal Madsen – 8000415
• Bente Hansen - 6000418

Stort tillykke til de 3 vindere – bogen afsendes med posten  
i uge 13
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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 ordblin-
de, 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

Ordblinde
D

ysleksiforenin gen i D
an

m
ar

k

Bliv medlem og støt mennesker med ordblindhed!
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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 
Karina Christensen 
Ellipsen 46, 7000 Fredericia 
Tlf.: 40 41 03 98 
E-mail: kchr0272@gmail.com

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

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 
Anette Rudbeck 
Grith Ejstrup 
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 
Anette Rudbeck 
Laila Boye 
 
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 
Bente Stengaard Kruse 
 
Ungelejr udvalg 
Julie Riisby, formand for udvalget 
Emma Sabroe 
Rikke Riisby 

Sekretariatet
Karen Hojer Bangert / koordinator
Nina Lundberg Dohm / sekretær
Anna Ljungdahl / konsulent
Anette Rudbeck / grafiker

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 rådgivning/
bisidder, kan du på vores hjemmeside klikke på 
danmarkskortet, hvor du bor, og derefter klikke 
på »rådgiver- og bisidderkorps«. Det kræver et 
medlemskab at kunne få udvidet rådgivning.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
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Ordblind?
VUC kan hjælpe
Kontakt vores ordblindeafdeling på: 

tlf. 62 65 65 09
eller skriv til os på:

obu@vucfyn.dk

vucfyn.dk/ordblind

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


