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Kære Anders Bredsdorff
Det er dig der skal have roserne denne gang. Det
er i allerhøjeste grad velfortjent, og vi har gjort
vores bedste for at narre dig, for som redaktør
af bladet ser du jo alt hvad der trykkes heri.
Derfor har også trykkeriet været med i hemmeligheden, og vist dig en anden “Roserne
går til” artikel.
Historien lyder Anders, at du en dag mødte vores
tidligere formand, og fik en snak med ham om ordblindhed og
undervisning. Dette møde førte til både et venskab, men også til, at
du blev korrekturlæser på bladet. Ret hurtig påtog du dig opgaven
med også at gennemlæse lovforslag og skrive forslag til høringssvar. Du har virkelig bidraget til at få forbedret forholdene for
ordblinde elevers trivsel. Bl.a. har du deltaget i en følgegruppe, og
givet anbefalinger til Undervisningsministeriet og KL om, hvordan
ordblinde elever kan blive tilgodeset i inkluderende læringsmiljøer.
Du har også skrevet en række velfunderede og faglige artikler om
såvel de faktiske forhold for ordblinde elever i grundskolen, og
om nye tiltag med relevans for ordblinde. En viden du med stor
entusiasme formidler til foreningens medlemmer.
Du har skabt et rigtig godt arbejdsmiljø for bladudvalget, og ingen
er i tvivl om hvilke opgaver, der skal løses. For du er som tidligere
lærer og skoleleder så struktureret, at vi andre nyder godt af det.
Selv os, der ikke kender dig nær så godt, oplever en utrolig varm
og engageret person, der tager sine frivillige opgaver meget seriøst,
en seriøsitet der har en afsmittende effekt på bladets niveau, der
har hævet sig med dig ved roret som redaktør.
Du er gennemført professionel og ret så struktureret, en tilgang
du benytter i flere sammenhænge. Når vi frivillige rådgivere ringer
til dig, er du altid hjælpsom. Du gennemlæser alle dokumenter og
kommer med helt konkrete tilgange til en mulig fremgangsmåde.
Kære Anders; du har sat mange spor og dette lille skriv er ikke
fyldestgørende, men TAK fordi du gør og fortsat vil gøre så stor
en indsats.
■
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Foråret og forsommeren er forbi, og der har været hektisk aktivitet på
alle uddannelsesinstitutioner over hele landet. For mange elever og studerende har det måske været “Det forsømte forår”, hvor læsning til forskellige prøver har taget det meste af tiden. Ordblinde elever har brugt
mere tid end andre for at komme igennem det pensum, som opgives til
prøverne. Jeg håber, at rigtig mange elever med særlig behov har fået
mulighed for at bruge de hjælpemidler, der er tilgængelige. Der har også
i år været mange spørgsmål om hvilke hjælpemidler, der må bruges til
prøverne. Der blev, som nævnt i sidste nummer, udgivet en vejledning
for prøver på særlige vilkår i begyndelsen af året. På de forskellige uddannelsesinstitutioner har det givet en vis usikkerhed, som forhåbentlig
ikke har bredt sig til eleverne. På redaktionen modtager vi både gode og
dårlige oplevelser om elevernes muligheder for at få hjælp. Vi forsøger
at beskrive de forskellige historier, men da vores plads er begrænset, når
vi ikke i hvert nummer hele vejen rundt. Vi vil altid gerne have læsernes
historie, så skriv endelig.
Når dette blad udkommer, har der været valg til både EU og Folketinget.
Det er altid spændende med valg, men vi må nok sige, at for ordblinde
er det specielt spændende med folketingsvalget. Vi har i den sidste
valgperiode oplevet stor interesse for vores sag, og der har været mange
positive tilkendegivelser fra politikerne på Christiansborg. Vi har også
haft en god kontakt til politikere fra forskellige partier. Uanset valgets
resultat, håber vi, at samarbejdet vil fortsætte, for der er stadig brug for
fokus på de usynlige handicap. På voksenområdet starter de nye FGU
uddannelser, hvor det er spændende at se, hvordan OBU kommer til at
forløbe. Foreningen vil følge udviklingen tæt. På grundskoleområdet
håber vi i foreningen, at resultaterne af ordblindetesten og de initiativer,
der følger den, efterhånden kan ses. Tidlig indsats kræver, at der er ressourcer til at hjælpe de elever, der har en funktionsnedsættelse.
Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at vores årsmøde har været afholdt.
Det er vigtigt, at alle beslutninger kommer ud til de enkelte medlemmer,
så vi har i dette nummer bragt både beretningen og et referat af mødet.
Jeg vil ønske alle en god sommer.

■
Anders Bredsdorff
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Årsberetning 2018
Af bestyrelsen for ordblinde/
dysleksiforeningen i Danmark
2018 har været et fornuftigt år for
Ordblindeforeningen.
Foreningen oplever fortsat medlemsfremgang, men vi ser desværre
også en tendens til, at familiemedlemskaber bliver opsagt lige så
snart, forældre har modtaget den
rådgivning, de søgte. Foreningen
skal derfor blive bedre til at synliggøre, hvorfor vores medlemmer skal
forblive medlemmer.
Vores forening er meget mere,
end frivillig rådgivning. Hver dag
udfører vores mange frivillige i
hele landet et stort arbejde for at
skabe bedre vilkår for børn, unge
og voksne ordblinde. Sammen skal
vi blive bedre til at synliggøre det
store arbejde, vores forening udfører, så vores medlemmer forbliver
medlemmer hele livet.
Ved udgangen af 2018 var vi i alt
3775 medlemmer. En fremgang på
556 i 2018.
Vi er en forening for alle dem,
som ønsker at skabe bedre vilkår
for ordblinde. Foreningens mission
er at skabe opmærksomhed om ordblindes problematikker og forbedre
vilkårene for børn, unge og voksne
ordblinde. Hvis det skal lykkes, skal
vi som forening stå sammen om
vores sag, på trods af forskellige
holdninger og synspunkter. Der
skal være plads til meningsforskelle
internt i foreningen, men meningsforskelle og uenigheder må aldrig
blive en stopklods for udførelse af
foreningens arbejde.
Uhensigtsmæssig adfærd forhindrer fremgang og fornyelse i foreningen og er til skade for vores sag/
mission. Samarbejde og fællesånd
skal være omdrejningspunktet for
det frivillige arbejde i foreningen.
I 2018 blev det nødvendigt
for hovedbestyrelsen at drøfte
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eksklusion af to medlemmer. Eksklusion er ikke en nem beslutning,
men hovedbestyrelsen var enige
om, at det var den eneste løsning. I
forbindelse med eksklusionerne er
hovedbestyrelsen blevet opfordret
til at genfremsætte forslag om
eksklusionsparagraf.
Vedtægtsændringen er på dagsorden på årsmødet 2019.
Foreningens regnskab for 2018
viser et bedre resultat end budgetteret. Dog stadigvæk med et alt for
stort underskud.
Der er/vil blive igangsat tiltag,
som gør, at vi forventer overskud i
2020.
Sekretariatet har også i 2018
været presset. Især har økonomi- og
medlemssystemet giver store rynker. Også her er der igangsat tiltag,
som gerne skulle være med til at
gøre arbejdet lettere.
Anna og Anette er nye medarbejdere på sekretariatet. Anna
startede på fuldtid 1. februar 2019
som ordblindekonsulent. Annas
arbejdsområde er blandt andet at
være kontaktperson for frivillige
i foreningen. Anna er uddannet
jurist, hvilket vi drager nytte af i
foreningen.
Anette er uddannet grafiker og
startede 1. december i job som
grafiker 5 timer om ugen.
Anette er i fuld gang med blandt
andet at se på vores logo og brochure materiale.
Der kommer stadigvæk mange
henvendelser, blandt andet vedr.
rådgivning om folkeskolen.
Dette giver øget pres på vores
frivillige rådgivere. Et pres som
desværre gør, at vi ikke nødvendigvis kan give den service, vi gerne
vil til vores medlemmer.
Vi arbejder intens med en ny
rådgiver struktur. En struktur som
vi forventer at have på plads i løbet
af efteråret.

Vi er i god kontakt med politikerne på Christiansborg. De lytter til
os, spørger os til råds og kommer,
når vi ønsker at mødes med dem.
Alt i alt et frugtbart samarbejde, vi
sætter stor pris på.
Der har også i 2018 været deltagelse i temaarrangementer over
det meste af landet. Mange af disse
arrangementer har ikke kunnet
lade sig gøre uden samarbejde med
forskellige aktører på området.
Uge 40 er International ordblindeuge. Igen i 2018 blev den markeret med mange arrangementer.
På en del af disse arrangementer
deltog foreningens ambassadør
Bubber.
Vi har flere kendte ambassadører
på vej. Vi mangler de sidste detaljer,
inden vi kan afsløre navnene.
I forbindelse med foreningens
75-års jubilæum havde to kunstnere
valgt at donere til foreningen. Ken
Denning donerede 60 signeret og
nummererede kunsttryk, samt
motivet til foreningens jubilæumsplakat. Mads Heindorf donerede
100 “ordblid” armbånd, hvor alt
overskud går til vores forening.
Foreningen har stadigvæk kunsttryk og plakater på lager, og dato
for modtagelse af pengedonation fra
Mads Heindorf er ikke fastlagt p.t.
Det er foreningens forventning, at
i slutningen af 2019 vil alle kunsttryk være solgt, og pengedonation
modtaget.
På sidste årsmøde blev der rejst
berettiget kritik af manglende information om foreningens arbejde.
For at imødekomme denne kritik
har vi besluttet at holde to årlige
møder med kredsformænd/kontaktpersoner.
Det første møde blev holdt i
december måned, ikke det bedste
tidspunkt, men der var alligevel
fuldt hus.
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Det blev blandt andet besluttet, at
møder skulle være med deltagelse
af to personer fra hver kreds.
Der er ligeledes holdt to medlemsmøder. Begge møder var godt
besøgt. Der kom en masse gode
forslag frem. Blandt andet forslag
om weekender på ordblindeefterskolerne, så de kommende elever
kan opleve, hvad det vil sige at gå
på ordblindeefterskole. Et godt forslag, som vi sammen med de øvrige
forslag arbejder videre med.
Vi vil ligeledes gøre alt for at
holde medlemsmøder i 2019.
Hovedbestyrelsen har igen i det
forløbne år arbejdet med en 5-årig
handleplan for Ordblindeforeningen.
I år er handleplanen blevet
udarbejdet i samarbejde med DU –
Dysleksi Ungdom. Resultatet bliver
fremlagt på årsmødet.
Politisk og
Arbejdsmarkedspolitisk
udvalg
Begge udvalg har i det forløbne år
behandlet mange forskellige emner
som vedr. børn, unge og voksnes
problemstillinger som ordblinde
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter 1. august
2019, er der brugt en del tid på.
Udvalgene følger den nye uddannelse tæt.
Politisk udvalg har drøftet nogle
af de afgørelser, der er kommet fra
klagenævnet.
Vi må konstatere, at afgørelserne
ikke nødvendigvis bliver efterkommet i kommunerne. Vi vil derfor gå
i dialog med politikerne om, hvad
der kan gøres.
De to udvalg har haft besøg af
folketingsmedlemmerne Anni Matthisen, Venstre og Mattias Tesfaye
og Troels Ravn, Socialdemokratiet.
Nota
Ordblindeforeningen har en plads i
Notas Rådgivende Udvalg.
Der holdes møder fire gange
om året, og udvalget består at
repræsentanter fra organisationer,
der repræsenterer brugere af Nota,

mennesker med ordblindhed, med
synshandicap eller som har et
handicap der gør, at man ikke kan
læse almindelig trykt tekst. Nota
er et bibliotek og videnscenter
for dette område. Det rådgivende
udvalg orienteres om Notas nye
tiltag og tilbud, ligesom der høres
og gives kommentarer. Nota flytter
til Nakskov, og der arbejdes på, at
denne udflytning ikke kommer til
at betyde forringelser for bibliotekets brugere. Lydstuerne vil fortsat
ligge i København. En del af Notas
aktiviteter er også oplysning om
ordblindhed. Der holdes konferencer, kampagner og temadag, hvor
også Ordblindeforeningen deltager.
EDA
Ordblindeforeningen er medlem
af European Dyslexia Association
(Europæisk Dysleksiforening). Der
holdes årsmøde og konference.
Her fortæller forskere fra hele
Europa om den nyeste viden på
ordblindeområdet. Igen i år blev
mødet holdt i München. Førende
forskere fremlagde ny viden fra
deres fagområder. EDA arbejder for
bedre og mere støtte i skole, uddannelse, arbejde og fritid, oplysning
om ordblindhed og internationalt
samarbejde. Lars Sander er valgt
ind i EDAs hovedbestyrelse og er
næstformand.
Skriverprisen
Skriverprisen på 25.000 kr. er
undervisningsministeriets pris til
forfattere, der skriver læsevenligt.
Prisen har til formål at hædre en
særlig bemærkelsesværdig indsats
for den læsevenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne.
Ordblindeforeningen har en repræsentant i bedømmelsesudvalget.
Prisen blev i 2018 uddelt til Troels
Gollander. Han er fagbogsforfatter
og har skrevet mange forskellige
fagbøger til brug i undervisning.
Prisen blev tildelt Troels Gollander
for hele hans forfatterskab, bl.a.
fem fagbogsserier hos forlaget
Gyldendal.

Bladudvalget
Bladudvalget har i det sidste år
gennemgået ændringer både i
redaktionen og i organiseringen.
Der er skiftet lidt ud i redaktionen,
og hovedbestyrelsen bad om, at der
blev valgt en formand, som har det
daglige ansvar for bladet. Mogens
forblev ansvarshavende, men deltager ikke i redaktionsmøderne.
Et underudvalg udgav jubilæumsskriftet, hvor vi fik mange gode
bidrag fra både politiske og faglige
forfattere. Vi udgav også et nummer
om bladets udvikling gennem 75 år.
Redaktionen bestræber sig på at
dele indholdet mellem historier om
ordblinde og artikler, der handler
om politiske såvel som faglige initiativer indenfor området. Generelt
er vi godt tilfredse med de blade,
vi har fået lavet i det forløbne år,
og synes at vi har fået mange gode
artikler og historier.
Vi har gennem det sidste år snakket en del om bladets fremtid og om
dets udseende. Vi har ikke lagt os
fast på noget endnu, men skal sammen med hovedbestyrelsen finde
frem til, hvordan vi generelt skal
formidle viden til vores medlemmer.
Vi har haft lidt svigtende annonceindtægter og har derfor ikke helt
kunne leve op til budgettet. Efter
prisjusteringer på annoncerne ser
2019 på nuværende tidspunkt bedre
ud.
Redaktionen vil gerne opfordre
alle medlemmer til at kontakte bladudvalget, hvis de har noget, de vil
have i bladet, det være debatindlæg,
historier mm.
Sekretariatet
Sekretariatet har også i 2018 fået
mange henvendelser fra medlemmer, som ringer eller skriver, fordi
de oplever, at de selv eller deres
børn ikke får den rette støtte i skole,
job, uddannelse eller privatliv. Mange af disse henvendelser går videre
til foreningens frivillige rådgivere,
andre behandles af sekretariatet.
►
Der er fokus på, at vi på sigt har
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uddannet frivillige til at varetage
rådgivningen på alle niveauer.
Vi har oplevet en fortsat stor
medlemsfremgang og et fortsat øget
fokus på ordblindhed, hvilket vi har
imødekommet med åbenhed og stor
interesse.
Derudover har sekretariatet været
med til at understøtte alle de gode
initiativer og møder, som foreningen har holdt i 2018.
Arrangementer
Igen i 2018 har foreningens bestyrelse og frivillige bidraget til rigtig
mange temaarrangementer rundt
om i landet. Til disse arrangementer har der været oplæg om, hvordan man erkender og anerkender
ordblindhed og hvilken type støtte
og hjælpemidler, der findes for både
voksne og børn. Ligeledes har foreningen synliggjort vores arbejde,
og vi har derigennem fået mange
nye medlemmer. Mange af disse
arrangementer har ikke kunnet
lade sig gøre uden samarbejde med
forskellige aktører på området.
Ordblindeugen
En af årets helt store begivenheder
er den internationale Ordblindeuge,
som hvert år finder sted i uge 40.
I denne uge er der arrangementer
over hele landet, og Ordblinde/Dysleksiforeningen har et samarbejde
med mange forskellige aktører.
Ugen blev i 2018 ’løbet i gang’ med
Ordblindeløbet, hvis overskud gik
til CBock Fonden, som administreres af Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark. På Fængslet i Horsens,
hvor løbet sluttede, fandt årets største Ordblindemesse sted. Over 2000
besøgende havde mulighed for at
møde Thomas Blachman og Bubber.
De fik en dag fyldt med inspiration
til, hvordan det kan blive lettere at
klare hverdagen som ordblind.
Ambassadører
Året 2018 har været året, hvor foreningen fyldte 75 år. Dette blev bl.a.
fejret ved at udnævne to personer
som foreningens ambassadører.
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Til jubilæumsfesten i april 2018
blev Bubber udnævnt til foreningens første ambassadør. Bubber
er selv ordblind og har i mange
sammenhænge fortalt levende og
nuanceret om det at være ordblind,
og om hvordan han fandt sin vej i
livet. Bubber er en ligefrem person,
der appellerer stærkt til børn og
unge. Derfor er vi i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark utrolig
glade for og beærede over, at han
har sagt ja til at blive foreningens
første ambassadør.
Kulturnatten den 12. oktober
2018 var en stor dag for foreningen.
Her blev foreningens anden ambassadør Mads Heindorf udnævnt.
Bestyrelsen pegede på Mads, fordi
Mads på kort tid og med åbent
sind og stort hjerte har lagt et stort
arbejde i foreningen. Mads kreerede
det armbånd, som foreningen gav
Kronprinsen i 50 års fødselsdagsgave. Kopier af dette armbånd bliver
solgt i Madsʼ butik på Gothersgade
og alt overskud går til Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark.
Forældrerådgivningen
Foreningens frivillige forældrerådgivere er en værdsat hjælp for
mange af foreningens medlemmer.
Rådgiverne yder et stort stykke
arbejde med at hjælpe og rådgive
forældre, hvis børn ikke får den
rette støtte i grundskolen. Nogle
forældre har brug for et enkelt godt
råd, andre får støtte fra en frivillig
igennem en længere periode.
Igen i år har vi holdt et kursus
for nye frivillige forældrerådgivere.
I år holdt vi kurset første weekend
i marts på Danhostel Vejle. Fokus
på kurset var viden om ordblindhed
samt love og regler for elever med
ordblindhed. Det er fantastisk, at
det hvert år kan lade sig gøre at
finde nye engagerede frivillige, som
ønsker at hjælpe andre forældre i
deres dialog med skolen.
I sommeren 2018 har der været
stort fokus på ordblindhed på privatskoler. Et andet emne, som dukker op igen og igen er, hvordan man

håndterer ordblindhed i hjemmet,
både med hensyn til konkret støtte,
men også den psykiske opbakning.
Således har vi på årets opfølgningskursus drøftet regler og rettigheder
på privatskoler og hvordan, man
som forældre kan give støtte til sit
barn.
Sekretariatet og bestyrelsen
takker de frivillige for deres store
indsats i 2018.
DU-Dysleksi Ungdom
I starten af 2018 blev der afprøvet et
nyt arrangement nemlig “nytårskur",
hvor de unge spiste noget god mad
og skulle have besøg af Hverdagens
Helte, som udeblev med sygdom.
Det var et godt og hyggeligt arrangement, men fordi deltagerne ikke
kendte ordet “nytårskur”, valgte
bestyrelsen, at hvis der skulle være
et lignende arrangement året efter,
skulle det kaldes “julefrokost”.
Teenlejren blev holdt på Fyn,
hvor de unge var i Odense Zoo og
fik lært en masse om reglerne i
forhold til 9. klasses afgangsprøver
af Janne Sabroe.
Ungelejren var igen i år rigtig
hyggelig. Her havde vi også besøg
af to repræsentanter fra Norge og en
fra Finland. Bubber kom og fortalte
sin historie, som blev modtaget
meget positivt og gav de unge håb
for fremtiden.
I slutningen af lejren blev der
holdt generalforsamling, hvor Frede
Bo Simonsen blev stemt ind i bestyrelsen, og Rasmus Madsen blev
valgt som næstformand i to år mere.
De unge frivillige har igen i
år haft fokus på kommunikation
udadtil. De har taget rundt til messer blandt andet i uge 40, hvor de
var repræsenteret både på uddannelsesmessen i Hillerød og Ordblindemessen i Horsens. De unge har
været i tv, radio og skrevne medier
i deres arbejde for ordblindesagen.
Samt været rundt på skoler og holde
foredrag om foreningen og hvilken
stor hjælp en computer kan være,
hvis den bruges korrekt og med
virksomme strategier.

Årsberetning 2018

Feriekoloni uge 30
En skøn velbesøgt uge med deltagere, der bare ønskede at være sammen og få viden fra vores oplægsholdere og hinanden.
Kolonien var en blanding af vidensdeling, ny viden og socialt samvær.
Børneaktiviteter, som var velbesøgt,
var blandt andet med badebassin til
en kølig dukkert i varmen. Det var
der også stor søgning til. De voksne
stod i kø for at holde “øje” med de
badende, for så kunne de selv sidde
med deres tæer i vandet.
De voksne fik tilbudt at blive ordblindetestet. 10 tog imod og 8 af
dem var ordblinde.
Feriekoloni i uge27
I 2018 havde Ordblindeforeningen
for første gang en feriekoloni i uge
27. Grunden til at vi ville have en
koloni mere var, at den i uge 30
meget hurtigt var blevet overtegnet.
Så vi mente, at der var behov for en
koloni mere. Selvom vi var lidt sent
ude med at annoncere, var der 43
der meldte sig.
Feriekolonien foregik på Emmerske Efterskole i Tønder fra onsdag
til lørdag.
Efterskolen var god til formålet
og skolens kok sørgede for, at vi fik
god og rigelig mad.
Vi havde tre gode dage med
hygge, foredrag om ordblindhed,
workshops, festmiddag og festtale
af forfatteren Christina Ramskov.
Der var udflugt for børnene til
Danfoss Universe.
Alle deltagerne var glade for
kolonien, og vi fik en god evaluering. Så vi glæder os til at se nye
deltagere i uge 27 i år.
Nordisk Møde 2018 i Helsinki
– 22/9-23/9 2018
Vi mødtes på Finlands Ordblindeforenings kontor i Helsinki. Temaet
for mødet var nationale tests.
Der var deltagere fra Norge,
Sverige, Færøerne, Finland og
Danmark.

Lørdag fortalte finnerne om deres
skolevæsen og om, at de allerede tester i 1. klasse. Hvis eleven har læsevanskeligheder, bliver de hjulpet på
bedste måde i hele deres skoleforløb.
Finnerne er meget langt fremme
med deres hjælp til ordblinde.
Søndag kom de enkelte lande med
deres indlæg. Der var ingen af de
andre lande, der har en national test,
som vi har her i Danmark, så der var
mange spørgsmål omkring testen.
Norge fortalte om de obligatoriske tests, de bruger. Sverige havde
lignende test, og Færøerne fortalte
om deres ordblindeskole, som har
gode resultater med deres elever.

Vi sluttede af med at blive enige
om at prøve at styrke samarbejdet
og se, om vi kunne få deltagere fra
Grønland til at komme til næste
møde, da vi mener, at grønlænderne
har brug for støtte fra de andre
nordiske lande. I 2019 mødes vi på
Island.
Afslutning på beretning
Til slut vil bestyrelsen sige mange
tak for det store arbejde, der laves i
kredsene, i de forskellige udvalg og
alle de frivillige rådgivere og bisiddere. Uden jer ingen forening.
Der skal lyde en stor tak til jer alle.

n

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
aof.dk
aofdanmark
AOF er en udviklingsorienteret, kvalitetsbevidst og innovativ uddannelses- og kursusvirksomhed. Vi varetager en række uddannelsesmæssige opgaver, herunder opkvalificering af medarbejdere som planlægges
i tæt samarbejde med din virksomhed. Vores spidskompetencer er undervisning i OBU (ordblindeundervisning) og FVU (forberedende voksenundervisning).
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Årsmødet 2019
Ved Karen Hojer Bangert,
konsulent i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Generalforsamlingen startede
med, at vi sang foreningens støttesang ’Alverdens Ord’. Herefter
aflagde formanden Mogens Schmidt
bestyrelsens årsberetning, som blev
taget godt imod af forsamlingen.

8
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Flere kom med gode input til bestyrelsens og sekretariatets fremadrettede arbejde. Efterfølgende
fremlagde foreningens kasserer
og næstformand Christian Bock
foreningens årsregnskab til godkendelse. Foreningen havde i 2018 et
underskud, som dog lå en del under
det forventede underskud. Ligeledes blev foreningens langsigtede
planer og udvikling fremlagt, samt
hvordan dette har indflydelse på den
økonomiske udvikling. Selv om der
er et forventet underskud i 2019,

tegner det godt med de aktiviteter
bestyrelsen har igangsat.
Til afstemning var forslag til foreningens vedtægter fra bestyrelsen
og forslag til vedtægterne fra kredsbestyrelsen på Bornholm. Foreningen har fået vedtaget justeringer i
vedtægternes § 3 om optagelse af
medlemmer. Derudover blev tilføjet
§ 13 vedrørende kontingent samt §
14 vedrørende eksklusion. Vedtægterne kan tilgås
via foreningens
hjemmeside.

Fotos: Erik Kildegaard Rasmussen

Lørdag den 25. maj 2019 holdt
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark årsmøde i Middelfart på
Fyn. Omkring 60 medlemmer var
kommet fra nær og fjern for at høre
om foreningens arbejde og tage stilling til foreningens fremtid.
Inden selve generalforsamlingen
fik alle lidt godt til ganen og Stefan
Pal underholdt forsamlingen med
oplægget ’Så stav da årdenligt’.
Med en sproghistorisk tilgang
til teknologier som tale til tekst,
ordforslag og talegenkendelse fik
Stefan sat spot på, hvorfor vores
sprog spænder ben for udviklingen
af de teknologier, som mennesker
med ordblindhed bruger til dagligt.

Foto: Erik Kildegaard Rasmussen

Årsmødet 2019

Læs mere på vores hjemmeside. Her finder du protokollen, referatet, foreningens årsberetning for 2018,
regnskab for 2018, samt
budgettet for 2019.

Den samlede bestyrelse set fra venstre: Gitte Nielsen – bestyrelsesmedlem, Bente
Kruse – suppleant, Janne Sabroe – suppleant, Mogens Schmidt – formand, Karina
Christensen – bestyrelsesmedlem, Carsten Hansen – bestyrelsesmedlem, Kirsten
Weile – bestyrelsesmedlem, Christian Bock – næstformand, Maj Mortensen –
næstformand og Julie Kirkemann Riisby – bestyrelsesmedlem.

Efterfølgende var der valg til
bestyrelse. Velkommen til Bente
Kruse, som er ny suppleant i bestyrelsen. Derudover blev Mogens
Schmidt genvalgt som formand,

Maj Mortensen blev genvalgt til
næstformand, Carsten Hansen og
Gitte Nielsen blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer og Janne
Sabroe genvalgt som suppleant.

Tillykke med valget. Vi ser frem
til et godt år 2019 for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark. n

HEST E

Vi giver aldrig op

E-SP O RT

Nye venner, ny start

HÅNDVÆR K

Holdstart
Efterår 19 uger (start august 2019)

9. KLASSES PRØVER

Forår 23 uger (start januar 2020)

Brande Højskole Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde
Herningvej 14

7330 Brande

T 9718 4545

brandehs.dk

”HURTIG I JOB”

Ordblindebladet 4 · 2018

9

-

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

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

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

Vi tilbyder
Folkeskolens 9. klasses prøver
(FP9), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af
hverdagen og masser af idræt.

Værdier

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

Målsætning

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

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

Af Nikolai Bay Hansen
Jeg husker mine første skoleår som
en god tid, med grin og leg og en
følelse af at høre til. Den følelse
blev hurtigt afløst af en følelse af
ikke at passe ind. Det skyldtes min
ordblindhed, der på dét tidspunkt
ikke var opdaget. I klassen kunne
jeg ikke følge med, jeg blev sorteret
fra, når der var gruppearbejde, og
når der skulle læses højt i klassen,
følte jeg mig især anderledes, da det
dér blev tydeligt, at jeg ikke kunne
det samme som mine klassekammerater.
Jeg begyndte kort tid efter til specialundervisning, hvor jeg sad alene
med en lærer i de timer, hvor mine
klassekammerater havde dansk og
engelsk. Det var her, jeg første gang
stødte på mobning fra nogen af
mine klassekammerater, og især fra
de ældre klasser. Jeg blev mobbet,
fordi jeg gik til specialundervisning, ved bl.a. at blive låst inde på
toiletterne og slået med grene.
Efter to år med specialundervisning, fik min lærer en mistanke
om, at jeg kunne være ordblind, og
jeg blev derfor efterfølgende testet.
Svaret var klart, jeg var stærkt ordblind. I det næste halvandet år blev
jeg fortsat mobbet med min ordblindhed. Da jeg samtidig var langt

fremme i min kropslige udvikling
og fik uren hud, tog mobningen
mere og mere til. Da en af mine
klassekammerater fandt ud af, at jeg
på samme tid som min fem et halvt
år yngre lillesøster læste “Søren og
Mette”, gjorde det ikke ligefrem
situationen bedre. På trods af en
følelse af ikke at høre til, og samtidig blive mobbet, havde jeg det
efter omstændighederne godt, da
jeg blandt mine klassekammerater
havde nogle gode venner, der havde
forståelse og tog hensyn til min ordblindhed. Derfor kom det også som
en chok for mig, da jeg blev præsenteret for skoletilbuddet på Vig
Skole.
Min første dag på Vig Skole var
meget anderledes, end hvad jeg var
vant til. Der var to lærere til seks
elever, og vi startede helt forfra med
at lære alfabetet. Men denne gang
var det ikke kun vokaler og konsonanter, vi lærte: Vi blev præsenteret
for alle alfabetets lyde, og jeg følte,
at en helt ny verden åbnede sig. Den
første tid på Vig Skole, havde jeg
ikke lyst til at være der, jeg ville
tilbage til min gamle klasse, men
hurtigt gik det ikke kun fremad
rent fagligt, men også socialt. Jeg
var pludselig i en klasse, sammen
med folk, der havde det fuldstændig
ligesom mig og med de samme

udfordringer. Jeg havde nu følelsen
af at høre til og være en lige del af
fællesskabet igen. Her forstod jeg
udtrykket “lige børn leger bedst”.
Der kom desværre hurtigt den
udfordring, at jeg boede i Holbæk
og gik i skole i Vig. Jeg mistede
kontakten til de få venner, jeg havde
i Holbæk, mine gamle klassekammerater. Det betød, at jeg ikke
havde nogle venner at være sammen med i Holbæk efter skole. Jeg
begyndte derfor at føle mig ensom,
på trods af, at det gik frem i skolen.
Jeg havde dog et privilegie, som
ikke alle i min klasse havde, jeg
havde en tryg, kærlig, og det man
i dag vil kalde en ressourcestærk,
kernefamilie. Jeg havde masser af
støtte i mine forældre, der gik mere
op i at jeg fik styr på det faglige i
skolen, og at jeg i lige så høj grad
skulle lykkes med det sociale.
Derfor var jeg også et par år forinden startet til håndbold, og her
opdagede jeg for første gang i mit
liv, at der var noget, jeg virkelig var
god til. Jeg var faktisk den bedste.
Jeg skiftede derfor hurtigt klub, og
endte i løbet af årene med at få en
ungdomsprofessionel karriere. Den
succes, jeg fik på håndboldbanen,
samt støtten fra min familie, var
altafgørende for, at det lykkedes
mig at komme igennem det år på
Vig Skole, hvor det lykkes mig at
lære og læse og skrive på lige fod
med andre.
Efter Vig Skole fik jeg et flashback til tiden fra med mit første
møde med folkeskolen. Jeg startede
på det, der dengang hed Absalon
Skolen, hvor jeg blev udstyret med
en it-rygsæk. På trods af viljen fra
lærerne til at støtte mig, kunne det
ikke lykkes. Der manglede ressourcer, og ikke mindst manglende
viden i forhold til håndtering af
►
ordblindeelever. Efter et år uden
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mobning, stødte jeg igen på mobningen, der nu var blevet grovere
i sin karakter. Jeg skiftede derfor
allerede efter få måneder til Tuse
Skole.
På Tuse Skole vidste de heller
ikke så meget om ordblindhed, men
de var rigtig gode til at modtage
nye elever, og jeg fik en god start.
Ikke mindst i faget dansk, hvor
jeg hurtigt kom op på niveau med
mine nye klassekammerater. Et par
år efter lykkes det mig at få en 9.
klasses eksamen med et godt resultat. Efterfølgende startede jeg på
Københavns Idrætsefterskole, hvor
jeg fik indhentet nogle af de fag, jeg
havde forsømt gennem årene pga.
det store fokus på mine læse- og
skrivefærdigheder.
Uddannelsessystemet
Efter et godt år på efterskole, stod
jeg ligesom alle andre unge og
skulle vælge mig en ungdomsuddannelse. Jeg havde egentlig altid
forestillet mig, at jeg skulle have en

Efterskole for
elever med
læse- og stavevanskeligheder
• Mange dansk timer
• Håndværk, praktiske og
kreative fag
• Læse- og skrivestøttende IT
• Oplevelser og udfordringer
• Tryghed, venskab og nye
kammerater
• Modning og udvikling
• Erhvervs- og uddannelsesafklaring
Kontakt os på tlf. 5926 0201
eller www.hjef.dk
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erhvervsuddannelse, fordi jeg havde
svært ved at læse, og herved ikke
kunne tage en gymnasial uddannelse. Dette har altid plaget mig
meget, da jeg er født med ti tommelfingre. Så da min kontaktlærer
på efterskolen fortalte mig, at hun
bestemt mente jeg kunne tage en
gymnasial uddannelse, blev jeg
meget overrasket og lettet. På dette
tidspunkt var min håndboldkarriere
på noget af dets højeste. Jeg valgte
derfor at tage en treårig HF enkelt
fag på VUC, for at få det hele til og
gå op i en højere enhed. Dette valg
viste sig at være afgørende for mig,
både fagligt og menneskeligt. Her
mødte jeg en masse mennesker, der
ligesom mig selv, havde fået noget
modstand gennem livet. Jeg kom
i en god studiegruppe, vi var en
kombination af forskellige sociale
lag, alder og faglighed. Her forstod
jeg virkelig, at hvis man skal udvikle sig fagligt og som menneske,
er det vigtigt, at man har det rigtige
læringsmiljø, en familie som støtter op om én, og ikke mindst gode
sociale rammer.
Indtil da havde jeg opfattet min
ordblindhed som noget negativt,
men opdagede, at det ikke kun var
en ulempe, men at det faktisk også
var en fordel. Min ordblindhed
havde nemlig lærte mig at “et godt
liv skal man kæmpe for”, og at
tingene ikke kommer af sig selv.
Dette har jeg taget med i mit videre
virke siden. Derudover opdagede
jeg, at jeg, ligesom så mange andre
ordblinde, havde andre talenter, der
lige som faglighed er fundamentale
byggesten for at skabe sig et godt
fundament her i livet. Jeg afsluttede
min ungdomsuddannelse på VUC
med et gennemsnit i den høje ende,
til min egen og families overraskelse.
Jeg har senere hen taget mig en
erhvervsakademisk uddannelse i
apoteksvæsnet, har aftjent min værnepligt i den kongelig livgarde, og
er nu til min egen store overraskelse
i gang med at tage en erhvervsuddannelse inde for det præhospitale

område. Det med de ti tommelfingre, viste sig bare at være noget,
der foregik inde i mit eget hoved,
fordi jeg gang på gang havde fået
det påtalt af mine omgivelser.
Forældre
Det var alt afgørende for mig, at jeg
fik det etårige forløb på Vig Skole.
Dette kommunale tilbud var en hård
kamp, en kamp jeg ikke selv kunne
tage da jeg var barn, og det derfor
var op til mine forældre at tage den
for mig. Efter tre års hård kamp
med Holbæk Kommune, lykkedes
det at få bevilget det meget dyre
skoleforløb på Vig Skole. Holbæk
Kommune havde prøvet at spise
mig af med en it-rygsæk, der på
dette tidspunkt var meget nyt. I min
verden skal en it-rygsæk bruges
som et støtteværktøj til den ordblinde, ligesom en dårligt gående
kan anvende krykker. it-rygsækken
skal ikke erstatte den ordblindes
læse- og skrivefærdigheder. Det
skal forstås på den måde, at den
ordblinde selv skal læse og skrive
til et minimum, så han eller hun
kan klare sig i hverdagen, og kun
anvender it-rygsækken i forbindelse
med uddannelse og skolegang. Alt
andet vil svare til at give en dårligt
gående en rullestol, men hvorfor
give ham en rullestol, hvis man kan
lære ham og gå med krykker eller
helt uden?!
Jeg ved godt, at dette ikke kan
lykkes for alle ordblinde, men det er
min opfattelse, at det med den rette
hjælp, kan lykkes for langt de fleste.
Glemte alt om ordblindheden
I en del år glemte jeg faktisk, at
jeg var ordblind, lige indtil jeg i
sommeren 2016 mødte en gammel klassekammerat fra min tid
før Vig Skole. Det viste sig, at han
også var ordblind, og havde sloges
med mange af det samme ting som
mig. Han havde ikke fået tilbudt
et skoleforløb på Vig Skole, han
havde ikke fået samme hjælp, og
kom ikke fra en familie med samme
ressourcer som jeg. Han stod nu, og
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kunne stadig ikke læse og skrive,
han havde ikke fået sig en uddannelse og var nu på kontanthjælp, og
fortvivlet over fremtiden. Her gik
det op for mig, hvor privilegeret jeg
egentlig havde været, derfor følte
jeg en forpligtigelse til og sørge
for, at andre ordblinde i fremtiden
kan få samme muligheder, som jeg

havde, uanset familiære og økonomiske forhold. Det gik hurtigt op
for mig, at jeg måtte gå den politiske vej for at påvirke ordblindepolitikken i den kommune, jeg selv bor
og er opvokset i.
I sommeren 2017 gik jeg ind i
kampen for en ny borgmester, som
i den grad kunne se vigtigheden

i og få skabt en ordentlig ordblindepolitik for Holbæk Kommune.
Det lykkedes at få valgt Danmarks
yngste borgmester! I den forbindelse mødte jeg en lærer, som
underviser ordblinde, vi blev meget
hurtigt enige om at sætte gang i
hele den proces, som omhandler
ordblindhed. Jeg er ikke ekspert,
og derfor er jeg kommet i kontakt
med forskellige personer, som har
forskellige erfaringer og forskellig
faglig indsigt i ordblindhed. Det er
min klare ambition at få lavet en
klar ordblindepolitik, og forbedre
forholdene for ordblinde i hele Holbæk Kommune. Jeg har derfor efter
endt uddannelse i 2020, et ønske
om at blive gjort valgbar til kommunalvalget i Holbæk kommune i
2021 for Socialdemokratiet, for at
få større indflydelse for den ordblindepolitik, vi skal føre i Holbæk
kommune.
n

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

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

· 5 niveauer i dansk, engelsk og

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

·
·
·
·
·

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)

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

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

Vi kan bl.a.

Læs mere om os på WWW.RAAGELUND.COM

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
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Definition af ordblindhed

Definition af ordblindhed
Her kan du læse om, hvad ordblindhed er.
Det grundlæggende princip i det danske skriftsprog er lydprincippet. Princippet består i, at bogstaverne står for det talte sprogs enkelte, betydningsadskillende lyde.
For eksempel er der fire bogstaver i ordet juni, fordi der er fire sproglyde “j”, “u”, “n”,
“i”, i udtalen af ordet. Hvis lyden “n” erstattes med “l” får vi et ord med en anden
betydning nemlig juli, og bogstavet erstattes også.
Verdens førende forskere, ordblindeorganisationer og uddannelsesinstitutioner er enige om, at det
centrale problem i ordblindhed er,
at eleverne har svært ved at lære at
udnytte skriftens lydprincip. Det
er veldokumenteret i såvel internationale som danske undersøgelser,
hvor man har fulgt læseudviklingen
blandt elever med store afkodningsvanskeligheder. Den internationale
ordblindeforening (International
Dyslexia Association, IDA) definerer ordblindhed på følgende måde:
“Ordblindhed er en specifik
indlæringsvanskelighed af neurobiologisk oprindelse. Ordblindhed
er kendetegnet ved vanskeligheder
med sikker og/eller hurtig ordafkodning, stavevanskeligheder og
vanskeligheder med at forbinde de
enkelte bogstaver og bogstavfølger
med deres konventionelle lyde.
Disse vanskeligheder stammer
typisk fra en forstyrrelse i den fonologiske komponent i de sproglige
færdigheder og er ofte uventede set
i forhold til andre kognitive færdigheder og den undervisning, eleven
har modtaget. Sekundære konsekvenser kan være vanskeligheder
med læseforståelse og reduceret
læseerfaring, som kan begrænse
væksten i ordforråd og baggrundsviden” (Lyon, mfl. 2003).
I det følgende bliver definitionens
centrale nøglebegreber beskrevet
for at give indsigt i de referencer
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og undersøgelser, der underbygger
definitionen.
Arv og miljø
Definitionen beskriver, at ordblindhed har et neurobiologisk grundlag.
Det vil sige, at ordblindhed har
et biologisk grundlag i hjernens
funktion. Det er almindeligt anerkendt, at flere drenge end piger er
berørt af ordblindhed. Ordblindhed
er meget mere almindeligt i nogle
familier end i andre. Det tyder på, at
miljøfaktorer i familien kan føre til
læsevanskeligheder, og at de genetiske faktorer kan få betydning for, at
læsevanskelighederne opstår.
Denne middelstærke arvelige
faktor gør det ekstra vigtigt, at
ordblinde får særlig støtte i miljøet
(ikke mindst i skoleforløbet), så
man kan modvirke, at en arvelig
disposition fører til alvorlig ordblindhed.
Ordafkodning
Kernen i ordblindhed er, at eleven
har vanskeligheder med at lære sig
at udnytte skriftens lydprincip, og
at det derfor er svært at udvikle
sikker og flydende ordlæsning og
sikker og flydende stavefærdighed.
Tegnene på ordblindhed er altså
både knyttet til, hvor præcist man
afkoder (den sikre afkodning),
og hvor hurtigt man afkoder (den
flydende afkodning). Når man har
afkodet et ord og dele af et ord

tilstrækkeligt mange gange, så
genkender man orddelene umiddelbart, fordi man ved, hvordan orddelenes bogstavfølger skal udtales,
og så behøver man ikke længere
tænke så meget over, hvordan man
gør. Ordblinde elever skal i langt
højere grad end deres kammerater
træne for at nå til det punkt, hvor
bogstavlydforbindelserne aflæses
automatisk. Deres store udfordring
er at nå til dette punkt, hvor de ikke
skal bruge store mentale ressourcer,
hver gang de støder på ord.
Sproglig årsag
Definitionen beskriver, at læsevanskelighederne typisk kommer af
en forstyrrelse i forarbejdningen af
sproglyd. Det betyder, at ordblindhed er en sproglig vanskelighed, og
at man blandt ordblinde elever kan
finde nogle, som også har (visse)
vanskeligheder med det talte sprog.
Uventede vanskeligheder
Når en elevs læsevanskeligheder
er uventede set i forhold til, hvad
eleven ellers kan, er der tale om et
misforhold. En elev med ordblindhed har meget sværere ved at lære
at læse ord, end man skulle forvente ud fra hans eller hendes andre
færdigheder. Tidligere anså man
ordblindhed for at være en specifik
læsevanskelighed, der kun berørte
de elever, hvis læsefærdighed var
langt fra, hvad man forventede på

Definition af ordblindhed

baggrund af deres alder og intelligensscore. Man vurderede, at
eleven skulle have normal begavelse
for at være ordblind. Men den ovenstående definition kræver ikke, at
der er et misforhold i forhold til IQ.
Den siger bare, at der ofte er sådan
et misforhold. Det er således ikke
nødvendigt at undersøge elevens IQ
for at kunne beskrive eleven som
ordblind. Generelt har det vist sig,
at IQ ikke har noget med afkodningsvanskeligheder at gøre, men
at den kan spille ind på sprogforståelsen (Vellutino m.fl., 2004; Siegel,
1989; Stanovich, 1991).
Andre læsevanskeligheder
end ordblindhed
Der findes også andre slags læsevanskeligheder, der skyldes noget
andet end ordblindhed. Nogle elever
har specifikke vanskeligheder med
sprogforståelsen i læsning, der giver
dem problemer med at forstå de
ord og tekster, de møder. En anden
gruppe elever har en hørenedsættelse, der betyder, at de har svært ved
at opfange ordenes udtale. Vanskeligheder med synet kan også skabe
vanskeligheder for nogle elevers
læsning.
Dette inspirationsmateriale
fokuserer kun på de vanskeligheder,
der kommer af ordblindhed.
Mangelfuld undervisning
En utilstrækkelig læseundervisning
kan være årsag til læsevanskeligheder. Hvis en elev for eksempel
skifter skole mange gange og
opholder sig i mange forskellige
klasser i de første skoleår, er der
sandsynlighed for, at eleven ikke
har fået en systematisk læseundervisning. Denne elev oplever at have
læsevanskeligheder, men i dette
tilfælde er der ikke umiddelbart tale
om ordblindhed.
Sekundære følger
I definitionen står der som afslutning, at ordafkodningsvanskeligheder kan få konsekvenser for læseforståelsen. Hvis eleven bruger en

stor del af sin energi på at afkode de
enkelte ord i teksten, kan han/hun
miste overblikket over indholdet og
kan ikke forholde sig aktivt til selve
teksten. På den måde kan ordblinde
elever få problemer med tekstforståelsen. Det bliver besværligt at læse,
de mister lysten til at læse, og deres
ordforråd og generelle tilegnelse af
viden risikerer at blive mindre. Derfor kommer de ofte bagud i forhold
til deres jævnaldrende kammerater,
og ordblindheden bliver i disse tilfælde til et alvorligt problem. Denne
negative spiral skal så vidt muligt
stoppes og forebygges, det gør man
ved at tilbyde en systematisk og
målrettet indsats (Stanovich, 1986).
Omfang
Omfanget af ordblindheden kommer an på, hvilke kriterier man
bruger til at udrede ordblindhed og
til at stille diagnosen. Det tidligere
Dansk Videnscenter for Ordblindhed vurderede, at 2-5 procent af

befolkningen er ordblinde, alt efter
hvor man sætter grænsen for ordblindhed. Socialstyrelsen angiver,
at 2-5 procent af befolkningen er
ordblinde, alt efter hvor man sætter
grænsen for ordblindhed. Ordblindeforeningen skriver på deres
hjemmeside, at udenlandske undersøgelser vurderer, at 3-7 procent
af befolkningen er ordblinde, alt
efter hvor man sætter grænsen for
ordblindhed. På Undervisningsministeriets nationale ordblindetest,
Ordblindetesten, er grænseværdien
for ordblindhed sat ved 8-percentilen, hvilket betyder, at 8 procent
af den danske befolkning ville
blive fundet ordblinde ved test med
Ordblindetesten.
Kreditering
Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup
Thomsen og Trine Nobelius
n
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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
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Debatindlæg

Hvad vil regeringen gøre for at
udvikle ordblindeområdet
“normale” elever, som ordblinde
elever har behov for. Desto mere
lærerne ved om ordblindhed, jo hurtigere kan de finde ud af, om en elev
er ordblind og hjælpe eleven til den
rigtige undervisning.
Jeg tror, at hvis regeringen sætter
mere fokus på ordblindhed, og støtter større viden om udfordringerne,
hjælpemidlerne og den indsats, der
kan ydes, vil det samlet set betyde
meget for mange elever, men også
for at anvende ressourcerne bedre i
skoleregi.

Af Johannes Andersen
Hvis det er muligt at teste elever
tidligere – især for at undgå, at de
oplever nederlag og at de føler sig
dumme – synes jeg, at grænsen for
at blive testet for ordblindehed skal
sættes ned fra 4. klasse ned til 0.
klasse.
Socialdemokratiet prøver lige nu
at få ændret grænsen fra 4. klasse
helt ned til institutionsalderen. Det
synes jeg måske er lidt for tidligt,
fordi elever udvikler sig forskelligt, og det derfor kan være svært at
finde ud af, om det er ordblindhed
eller f.eks. umodenhed. Jeg tror,
at det ville være bedre at starte
med at støtte mulige ordblinde fra
0. klasse til og med 3. klasse ved
undervisning, hvor man lærte de
rigtige fonetiske metoder til at læse
og skrive. Når eleverne så kommer
i 4. klasse, og fortsat er ordblinde,
kunne de få en it-rygsæk. Ud fra
mine egne erfaringer tror jeg nemlig, at man først kan forstå og bruge
en it-rygsæk rigtigt, når man er
omkring 10 år.
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Et af de forslag, som regeringen
er kommet med, er at indføre
undervisning om ordblindhed på
læreruddannelserne. Lige nu er det
kun tre ud af de 15 steder, som har
et specialiseringsmodul, hvor de
lærerstuderende bliver undervist i
ordblindhed. Socialdemokratiets
undervisningsordfører Annette
Lind, er heldigvis også enig i, at
ordblindhed skal på alle læreruddannelsesstedernes skemaer. “Det
vil være meget på sin plads,” vurderer hun.
Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, kalder
det også “oplagt”.
Det ville være til gavn for alle
parter, – elever som lærerne, at lærerne vidste mere om ordblindhed.
Så ville læreren blive bedre rustet
i undervisningen til at hjælpe en
ordblind elev, og eleverne ville ikke
kræve nær så meget støtte samlet
set, hvis de fik støtten fra begyndelsen. En generel større bevidsthed om, at det ikke er de samme
metoder, som lærerne bruger til

Uvidenhed er klart den største
udfordring, og er grunden til at
ordblindhed fortsat er et tabu for de
fleste. Så hvis regeringen fremover
sætter mere fokus på området, kommer skolen måske helt væk fra at
mene, at ordblindhed er lig elever,
der er dumme, dovne og uintelligente. Viden om og erkendelsen
af at disse elever reelt har et handicap, ville være et stort skridt i den
rigtige retning. Forklaringen om, at
elever sagtens kan have et handicap,
som man ikke kan se, bør udbredes.
Ordblindhed er meget udbredt og
bør, på grund af de mange typiske
konsekvenser, anerkendes som et
psykisk handicap, et handicap som
man ikke kan se, på lige fod med
angst, depression og anoreksi.
Budskabet om at det er okay at være
ordblind, bør spredes på mange forskellige måder. Måske bør der laves
et rejsehold, som kommer ud til alle
skoler, og forklare hvad ordblindhed
er, hvordan man kan finde ud af, om
man er ordblind, og også tale med
dem der er ordblinde. 
n

Boganbefaling

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 brobygningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning)

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-eerskole.dk
Alle mine morgener på jorden
Boganbefaling af Anne-Marie Blenstrup Sørensen
Bogen er skrevet af Troels Kløvedal
Denne bog fås på NOTA/ E-17
Dette er en meget spændende og
god bog. Den er skrevet på en
måde, så man følger udviklingen,
fra idé til virkelighed.
Bogen kommer også med Troels’
fortælling om sejladsens historie
og fortællinger om barndomstiden
i KBH, Lolland og afslutningen på
Djursland og hvordan sygdommen
kommer tættere på. Bogen er en
rejse gennem tiden, biografi-agtigt
skrevet.
Vi hører om, hvordan kollektivet,
hvor Troels boede i sin ungdom
og idéen om båden udsprang. Og

videre om købet og istandsættelsen.
Der er tilbageblik helt tilbage
fra barndommen, læretiden på
Helsingør skibsværft. De første
sejladser, hvor det var narkomaner, der var med som besætning
og frem til de mange film om
Nordkaperens jordomsejlinger.
Vi hører også om, hvordan og
hvorfra navnet Troels Kløvedal
kommer fra. Der kommes kort
ind på de forskellige ægteskaber han har haft. Der er også
uddrag fra forskellige ture og
mange steder i bogen er der
billeder fra de mange oplevelser. Og mødet med kongehuset, samt mange spændende
kulturmøder.
■
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Klummen

Klummen
Skrevet af Erik K. Rasmussen

Så fat det dog
Er det nu også nødvendigt med en
Ordblindeforening? “Der bliver
jo gjort så meget i folkeskolen, på
ordblindeefterskoler og på VUC
for mennesker med ordblindhed.
Næsten hver dag bliver der skrevet i pressen om ordblindhed, så
hvad er problemet?” Sådan siger
mange, som ikke kender nok til
ordblindhed.
Der er bestemt behov for en
forening, der varetager de ordblindes behov! Der er stadig mange,
der blander ordblindhed sammen
med en svag intelligens. I marts
måned tilsvinede Pia Kjærsgaard en
politisk modstander, idet hun sagde:
“Det hedder fæstNe… så fat det dog
Stine Bosse, og andre, der ikke kan
stave.” Nu kender jeg ikke sammenhængen, men ordet kan både
staves fæste og at fæstne alt efter
betydning. Pia Kærsgård bruger
ikke alene et tarveligt trick til at
nedsable en politisk modstander
ved at gå efter hendes stavefejl. Hun
antyder også, at andre, der laver
stavefejl ikke kan fatte noget. Det er
simpelthen langt under niveau for
en person, der har landets højeste
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stilling. Folk, der ikke staver godt,
har også ret og pligt til at deltage i
debatten.
Ordblinde møder den slags
udsagn mange gange, men det er
spild af tid at have dårlig samvittighed eller mindreværd, fordi man
ikke kan stave. I stedet for skal
man gøre en indsats for at udvikle
de andre evner, man har. Blachman siger, at han har udviklet sine
talenter, fordi han har ordblindhed.
En undersøgelse i London viste,
at 40 procent af de selvstændige
erhvervsledere var ordblinde. I
Ordblindeforeningen er der mange,
som har fået et godt liv med et godt
erhverv. Jeg kender en ung mand,
der ikke kunne skrive sit eget navn,
men som sled i det med IT, og i dag
er han IT-chef på et gymnasium og
tjener over 50.000 om måneden.
Det er et menneske, der har valgt
det hårde arbejde.
Når man bliver konstateret
ordblind, kan det ikke nytte, at
man sætter sig tilbage og piver.
En ordblinde-diagnose kræver
aktiv handling. Det kræver, at man
udvikler andre talenter som f. eks.
Blachman gjorde. Det kræver, at
man uddanner sig i IT-hjælpemidler
og træner læsning og skrivning
efter en videnskabelig metode.
Der er mange, som føler skam,
og ofte kan skam være en bremse
for personlig udviklingen. Skam
og mindreværd fører ikke til noget
godt. Ordblinde skal frigøre sig. De
skal ikke vende skammen indad
eller udad i form af vrede. Man skal
være stolt af sine andre talenter.
Når eliten håner folk, der ikke kan
stave, så vend Pia Kjærsgaards
sætning lidt om: Så fat det dog elite,
og andre, der ikke har forståelse for
ordblindhed.
Derfor er det nødvendigt med
en Ordblindeforening. Den skal
bekæmpe de fordomme, der stadig er blandt folk. Den skal støtte

medlemmerne til mere selvværd
og vejlede medlemmerne til bedre
undervisning.
I Information var der den
05.04.19 et interview med Jamaika,
som er udråbt til “dansk raps største
håb”. Han siger: “Alt det her, det er
selvlærd. Bare fordi, du er skoledum, så betyder det ikke, du er
uintelligent. Du kan være intelligent
på en masse punkter.”
Vi skal alle være stolte af os selv,
ofte skammer man sig uden grund.
Find de gode egenskaber du har og
arbejd på at udvikle dem, så godt du
kan. Så vil du få et mentalt velbefindende. En sætning skrevet med
stavefejl er lige så gyldig som en
uden stavefejl. Så fat det dog.
■
Klummen er udtryk for
fortatterens egen holdning

Støt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Køb til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Køb foreningens 75-årige
jubilæumsplakat til støtte for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark

Køb awareness-krus til støtte for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

1. stk. plakat 175,- DKK

Støt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks
awareness-kampagne.

Ved køb af vores jubilæumsplakat støtter du Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og vores arbejde for at skabe større opmærksomhed omkring
ordblindhed og de udfordringer, som mennesker
med ordblindhed stilles over for.
Plakaten er en gengivelse af foreningens gave til
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som
er et oliemaleri skabt af kunstmaler Ken Denning
og et armbånd skabt af smykkekunstner Mads
Heindorf. Begge kunstnere har doneret deres
kunstværk til foreningen.
Med jubilæumsplakaten giver Denning og
Heindorf deres bidrag til arbejdet for at skabe
opmærksomhed omkring ordblindhed. Overskuddet af salget går ubeskåret til
foreningen.
Du kan købe plakaten ved at
kontakte vores sekretariat via
mail: kontor@ordblind.org
* de 175,- DKK er uden
fragt.

Køb eksklusivt, signeret og nummereret
kunsttryk af Ken Denning til støtte for
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
1 stk. signeret og nummereret kunsttryk –
Giclée print 85 x 54 cm 2.018,- DKK
Ken Dennings oliemaleri “Ordblid” var foreningens gave til Hans Kongelige Højhed Kronprins
Frederik i anledningen af hans 50-års fødselsdag
og danner grundlag for dette smukke kunsttryk.
Med dette kunsttryk giver Denning sit bidrag til
arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring
ordblindhed.
Overskuddet af salget går ubeskåret til foreningen. Der findes kun 60 eksemplar af dette kunsttryk.
Du kan købe kunsttrykket ved at kontakte vores
sekretariat via mail på: kontor@ordblind.org
* de 2.018,- DKK er uden fragt.

1. stk. 75,00 DKK

Ved køb af awareness-krus støtter du Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark og vores arbejde
for at skabe større opmærksomhed omkring ordblindhed og de udfordringer, som mennesker med
ordblindhed stilles over for.
Kruset har påtrykt vinderteksterne fra vores
awareness-kampagne.
Du kan købe kruset ved at kontakte vores sekretariat via mail: kontor@ordblind.org.
* de 75,00 DKK er uden fragt.

Køb eksklusivt armbånd af Mads
Heindorf til støtte for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
1. stk. armbånd i sølv med læderrem
2.018,- DKK
Smykkedesigner Mads Heindorf har skabt et unikt
armbånd, som kun sælges til fordel for foreningen.
Støttearmbåndet udspringer af foreningens gave
til kronprinsen, da han fyldte 50 år – et armbånd
udformet, designet og doneret af Heindorf til foreningen. Med dette smukke armbånd giver Mads
Heindorf sit helt unikke bidrag til arbejdet for at
skabe opmærksomhed omkring ordblindhed. Støttearmbåndet findes i begrænset oplag.
Al overskuddet fra salget går ubeskåret til
foreningen.
Støttearmbåndet kan købes i Heindorfs butik,
Gothersgade 105, 1123 København eller via hans
hjemmeside www.madsheindorf.com
* de 2.018,- DKK er uden fragt.
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Vi skal have alle med!

VI SKAL HAVE
ALLE MED!

Thisted Kommune har et godt ordblindetilbud, idet fælles visioner og langsigtet
tænkning gør, at stort set alle ordblinde elever i kommunens folkeskoler bliver
diagnosticeret og optaget på Kompetencecenter for læsning. Kommunens vision
er at løfte den faglige kvalitet i folkeskolerne i forhold til at inkludere og undervise
samtlige ordblinde elever i klasserne, sådan at de kan blive så dygtige, som de kan.
Ca. 270 ordblinde elever får hvert år kursus på deres egen skole.
Kilde: www.kclthisted.dk
Kompetencecenteret blev oprettet
i 2007 på baggrund af en retssag i
kommunen.
Centerets tilbud var at have to
hold elever á 12 i ti uger pr. hold.
Ordblinde elever fik stillet en itrygsæk til rådighed og fik undervisning i at anvende it-redskaberne. Vi
oplevede, at transferværdien af det
lærte blev meget lille. Vi manglede,
at komme tættere på både lærernes
og elevernes hverdag. Antallet af
ansøgere steg år for år. Vi måtte
sortere ordblinde elever fra, fordi
der ikke var plads til dem på holdet.
Det var derfor tid til at tænke nye
tanker!
Ændring af tilbuddet og
langsigtet tænkning
I Thisted Kommune er der i fællesskab blev tænkt langsigtet og
visionært på flere planer.
En fælles digital it-strategi, der
betyder, at alle folkeskoleelever får
udleveret deres egen device. Fra 0.
til 2. klasse får de en iPad, og fra
3. til 9. klasse får de en Chromebook. De ordblinde elever bliver
ikke længere udstillet ved at sidde
med en it-rygsæk, da de har samme
device som deres klassekammerater. Kommunen valgte at anvende
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Google Apps for Education som
onlineplatform og indkøbte cloudbaseret læse- og skriveteknologi (LST)
til alle elever. Alle skoler har samme
kopimaskine med OCR-behandlingsprogrammet AutoStore installeret, så mulighederne for at arbejde
digitalt er blevet meget nemmere.
En fælles læsepolitik blev vedtaget,
hvilket betyder ens testprocedurer
fra 0. til 9. klasse.
Et fælles læsevejledernetværk.
Fælles møder giver et stærkt netværk, der løfter den daglige indsats
for de ordblinde elever. Kompetencecenteret faciliterer dette netværk.
Et fælles Kompetencecenter for
læsning. Der er ansat tre konsulenter. Base på Koldby Skole.

Konsulenten følger eleven fra 4.
klasse til og med 8. klasse.
• Forældrene har samme
kontaktperson
• Konsulenten bliver et kendt ansigt
på lærerværelserne.
• Transferværdien af det intensive
kursus øges.
• Eleven er stadig en del af klassen
og det sociale liv, da frikvarterer
og lign. afholdes sammen med
klassekammeraterne.

De 16 skoler er fordelt mellem
konsulenterne:

Læsevejleder, klasselærer og forældre udfylder ansøgningsskemaet
og vedlægger dokumentation for

Figur 1.
Antal optagne elever. Fra skoleåret
2016-2017 fik alle
elever udleveret
en device, hvilket
forklarer den eksplosive stigning
i antal elever på
kursus.
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Selve forløbet for en ordblind
elev
Når en elev i slutningen af 3. klasse
diagnosticeres ordblind, ansøges der
om plads i Kompetencecenter for
læsning.

Vi skal have alle med!

tidligere indsatser (se fig. 2). Kompetencecenteret forestår visitationen,
og eleven tilbydes kursus i løbet
af 4. klasse. Der kan være op til 4
elever på holdet.
Grundkurset i 4. klasse består af
en blanding af observation, samtale
om erkendelse, styrker og udfordringer, intensivt kursus på lille hold i,
hvordan eleven kan anvende kompenserende it, så eleven kan arbejde
med de samme opgaver og materialer som resten af klassen. Kurset har
en varighed af tre uger.
De to første kursusdage er afsat
til at observere eleven i den daglige
undervisning. På andendagen afholdes et møde med klasselæreren/
teamlærerne, hvor disse observationer drøftes og sammenholdes
med et skema, lærerne har udfyldt,
over elevens styrker, udfordringer,
it-kompetencer og faglige kompetencer. Herudfra besluttes tiltag, og
det aftales, hvilke materialer der
under kurset arbejdes med i klassen,
så eleven kan arbejde i de samme
materialer på kurset. På baggrund
af dette møde tilrettelægges et

intensivt kursusforløb af ni dages
varighed, hvor eleven modtager
undervisning i fem lektioner på et
lille hold uden for klassen. På kurset
læres de grundlæggende teknikker
inden for LST såsom oplæsning,
læsehastighed, ordforslag, ordbog
osv. Eleven introduceres også for
muligheden for tale-til-tekst, der
anvendes skriveskabeloner, eleven
lyttelæser bøger på NOTA, der
arbejdes på en grundlæggende
fortrolighed med Chromebooken, og
elevens smartphone inddrages som
et værktøj både i og uden for skolen.
Der arbejdes både på læringsplatforme og i elevens skolebøger, som
vi på kurset henter ned digitalt fra
NOTA eller materialebasen.
Efter de ni kursusdage er konsulenten med på klassen i to dage,
hvor fokus er på at hjælpe eleven
med at anvende hjælpemidlerne i
forskellige undervisningssituationer.
Konsulenten tager en snak med
klassen om, hvad det vil sige at være
ordblind, og hvordan de som kammerater kan hjælpe og støtte.

På næstsidste dag afholdes der et
afslutningsmøde med klasselæreren/
teamlærerne. Samme eftermiddag
inviteres forældrene til et afslutningsmøde sammen med deres barn,
hvor barnet viser, hvordan han/hun
nu arbejder ud fra de lærte teknikker og strategier. Her er der er plads
til, at forældrene kan stille spørgsmål og blive vejledt i, hvordan de
bedst kan understøtte deres barn ud
fra barnets udfordringer.
I løbet af de tre uger konsulenten
er på skolen, afholdes et lærerkursus
af 1½ times varighed for alle de
lærere, der er tilknyttet eleven.
Sidst på skoleåret besøger konsulenten eleven en enkelt dag for at
følge op på grundkurset.
I slutningen af 5. klasse er der i det
todages kursus fokus på, om eleven
stadig er godt i gang med at anvende
sine hjælpeværktøjer i hverdagen.
Nye indstillinger, programmer og
lign. gennemgås.
I starten af 7. klasse er der igen et
todages kursus, hvor mange af vores
elever har skiftet fra grundskole til

Udfyldning af ansøgningsskema udarbejdet af
Kompetencecenter for læsning
Klasselæreren/læsevejlederen og forældrene beskriver eleven og
indsatser der indtil nu har været sat i værk.
Underskrift fra forældre, læsevejleder og skoleleder
Følgende test skal vedlægges ansøgningen:







Resultat af risikotest for ordblindhed i hhv. slutningen af
0. kl., medio 1. kl. og slutningen af 1. kl. (fra årgang 2012
og frem)
Resultat af DVO-screening
Resultat af Testbatteriet
Resultat af National test i dansk i 2. klasse
Resultat af Ordblindetesten

Figur 3. Oversigt over kursusforløb fra 4. til 8. klasse.

Følgende må gerne vedlægges:





Børnehaveklasselederens opgørelse af sprogvurderingen
i børnehaveklassen
Resultatet af Tidlig LæseHjælp
Bogstavkendskab
Seneste Nationale matematiktest

Andet som skolen finder relevant

Figur 2.
Oversigt over indhold i ansøgning om optagelse af elev.

Figur 4. Oversigt over kursusforløb for elever, der ikke har været
på grundforløbet i 4. klasse.
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overbygningsskole. Det medfører
nye klassekammerater og lærere, og
det er vigtigt, at eleven helt fra skoleårets start får hjælp til at italesætte
sin ordblindhed her. Ud over dette
får eleven et todages kursus i de
udvidede funktioner såsom fagordlister, lave lydfil fra tekst osv. Der
arbejdes med ordblindhed i fremmedsprogene og den generelle øgede
mængde fag og krav, der følger
med at være elev i overbygningen.
Alle elevens lærere skal samtidig
på kursus, som tilrettelægges alt
efter, om der er behov for en teknisk
gennemgang af programmerne og/
eller en didaktisk drøftelse i forhold
til at skabe en mere ordblindevenlig
undervisning.
På opfølgningskurset i 8. klasse
gennemgås elevens rettigheder i
forhold til at gå til afgangsprøve på
særlige vilkår. Eleven gennemarbejder en læse- og retskrivningsprøve,
hvor teknikker og strategier til
at klare opgaverne bedst muligt
udvikles.
Kurset afholdes inden terminsprøverne, så eleven kan afvikle en
terminsprøve, der afspejler den reelle afgangsprøve så vidt muligt. I 8.
klasse tilbydes lærerteamet ligeledes
kursus, såfremt de ønsker det.

Trods den ensartede testprocedure og det fælles arbejde om at være
opmærksomme på tegn på ordblindhed kan der være elever, der først
opdages senere end 3. klasse. Disse
elever tilbydes et kursusforløb à to
dages varighed i 5. eller 6. klasse.
Herefter følger de kursusforløbet i 7.
og 8. klasse. (se fig. 4).
Forældremøder
I starten af skoleåret afholdes der to
forældremøder:
• Et møde for forældrene til de
elever, der er optaget på grundforløbet i 4. klasse, hvor forældrene informeres om grundkursets
forløb og får en beskrivelse af det
kontinuerlige arbejde frem mod
9. klasse. På forældremødet deles
forældrene op i små grupper, hvor
de med udgangspunkt i en struktureret samtale får mulighed for
at få italesat og delt deres tanker
og bekymringer med ligesindede
forældre i samme situation. Forældrene tilbydes i forlængelse af
forældremødet et teknisk kursus.
• Et møde for forældrene til eleverne
i 7. klasse, hvor der informeres om
rettigheder og regler for elever,
der går til prøve på særlige vilkår,

og hvor der ligeledes tilbydes et
teknisk kursus.
Alle kursusforløb afsluttes med et
kursusbevis for den enkelte elev.
Nye tiltag
Tilbuddet fra kompetencecenteret er et foranderligt tilbud, som
løbende finjusteres og rettes til. Vi
har nu fundet en stærk form, der
sikrer, at stort set alle ordblinde
elever opdages og bliver optaget
på Kompetencecenter for læsning.
Transferværdien af kurset er høj,
idet vi nu er ude på elevens skole og
er tæt på hverdagen og ikke mindst
på lærerne.
Med den nye sprogvurdering og
risikotest for ordblindhed i børnehaveklassen, der kan styrke tidlig
identifikation af ordblindhed, vil en
tidlig forebyggende indsats i indskolingen give rigtig god mening.
Derudover har der fra skoleledernes
side været et ønske om sparring og
støtte i forhold til elever i specialklasserne, der ud over deres andre
diagnoser også er ordblinde. Det er
derfor besluttet, at der skal ansættes
en fjerde konsulent i Kompetencecenteret til foråret 2019. 
n

Animationsfilm hjælper ordblinde
'Ordblindhed – Sammen kæmper vi for dine drømme'
hedder en ny animationsfilm, som blev lanceret på
Viborg Rådhus den 26.marts 2019.
Når et ungt menneske lige har fået at vide, at det
er ordblindt, kan det være svært at overskue, hvad
det betyder – både her og nu og for fremtidsdrømmene. Filmen fortæller på en letforståelig måde, hvad
ordblindhed er. Samtidig fortæller den, at med hårdt
arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af
alle de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i
dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.
Filmen er udviklet af Viborg Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune, Herning Kommune,
Århus Kommune, Mariagerfjord Kommune og
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
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Filmen er produceret af Animationsfirmaet Ox and
Bird i Viborg. Find filmen på foreningens hjemmeside
og på Youtube:
https://www.ordblindeforeningen.dk/viden_om.asp

Fra begrænsninger og frustration til muligheder og glæde

Fra begrænsninger og frustration

til muligheder og glæde
Af Gitte Lund Frederiksen

Der er en, som står mig rigtigt nær,
som indtalte en klumme i dansk 9.
klasse. Hun kaldte klummen “Det
sorte Rum”. Den handlede om de
følelser, hun går og tumler med som
16 årige og ordblind. Samtidig er
der en anden person, som også står
mig meget nær, som nogle gange
sender mig en sms, hvor der står
“det er alt for svært mor”. Han går
i 7. klasse. Begge Vores børn er
ordblinde.
Vi har siden Josephine gik i 4.
klasse vidst. der var noget, som
var svært for hende fagligt. Faktisk
havde vi det allerede på fornemmelsen i 2.-3. klasse. Hun blev testet
ordblind i 5. klasse 2012. Når vi
læser Josephines papir fra børnehaven, kan vi nu se en sammenhæng.
Hvis vi som forældre bare vidste det
dengang som vi gør nu. Jeppe blev
testet ordblind i slutningen af 4.
klasse 2016. Det var hans held, at vi

vidste mere om ordblindhed, da han
blev testet.
Siden Josephine blev testet
ordblind i 2012, har vi som forældre
måtte sætte os ind i mange ting omkring en ordblindes læring. Dette
har blandt andet været med til, at
vi i dag har to selvkørende børn i
forhold til it redskaber og deres læringsmuligheder. Vores to børn har
også været så heldige at komme et
år på et læsehold i Faaborg – Midtfyn hvor de fra bunden har lært at
bruge it redskaber og hvilke Apps,
der var bedst. Samt de flyttede til en
folkeskole som 100% bakker op om
ordblinde og deres måde at lære på.
Det har været en lang rejse for
vores familie, at nå til hvor vi er
nu. Denne rejse har blandt andet
betydet, atvi som forældre også
har været nødt til at sætte os ind i,
hvad det vil sige at være ordblind og
hvilke muligheder, der er.
Vi har mødt skolelærere, som
ikke har vidst noget om ordblindes
læring og dette har betydet, at vi
som forældre har måtte kæmpe. Vi
har holdt utallige møder med PPR
og uden PPR, kun med klasselærerne. Dette har betydet, at vi hele
tiden har måtte undersøge og finde
info om, hvad det vil sige at være
ordblind, hvorfor man er ordblind,
ordblindes læringsmuligheder,
hvordan computeren virkede med
de forskellige apps, hvilke apps var
gode, vi har læst bøger – ja vi har
brugt mange timer på at google, at
læse og reflektere. Samtidig betyder
det også for os, at vi nu ser det som
et fælles ansvar for skole og hjem
at løfte opgaven for vores ordblinde
børn. Jeg syntes vores rolle og

ansvar som forældre til ordblinde
børn er stor. Når jeg snakker med
forældre til ordblinde børn i dag,
tænker jeg tit over vores “rejse”
som familie. I bund og grund er det
vores børn, vores tilgang til skolen
og vores viden om, hvordan vi hjælper, støtter og motiverer, der er lige
så vigtigt for vores børns læring,
faglig udvikling og sociale trivsel,
som det er skolens ansvar. Hvis
vi ser tilbage på de første skoleår
for Josephine, så kan vi se, at den
tid hvor vi ikke vidste noget om
ordblindhed, der var vi bare fyldt
op af frustrationer, hjælpeløshed
og kun så begrænsninger. Det har
været med til at, gøre de første fem ►

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

Vi tilbyder specialundervisning til elever
med læse- og skrivevanskeligheder eller
matematikvanskeligheder.
Vores profil fag er bl.a.:
Outdoor
Design og håndværk
Stil på dit liv

Idræt
Spiludvikling

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

Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup

Tlf. 7575 6300
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skoleår sværere for hende, sværere
end de havde behøves at være.
Vi har fundet ud af, at jo mere vi
selv opsøgte mulighederne, dialog,
samarbejde og respekt for hinanden
“skole og hjem” har hjulpet vores
børn til at blive lige så fagligdygtige
som alle andre.
Det betyder for os, at vi som
forældre ikke hele tiden peger finger
af det, som vores børn ikke har fået

eller har krav på. Vi har sammen
med klasselærere, skolens ledelse
og læsevejledere fælles fundet ud
af, hvordan vi fælles kunne hjælpe
vores børn. Hvis der var noget, vi
var i tvivl om eller vores børn ikke
kunne finde ud af, så vi det ikke
som kun et problem, skolen skulle
løse, men et fælles problem som,
vi alle skulle finde en løsning på.
Lektier er ikke et problem længere.
Det vi som forældre kan hjælpe med
hjemme, dansk, matematik, engelsk
o.s.v forgår på computeren og det
har vi også måtte sætte os ind i. Det
har ikke været nemt, men for os er
det med til at følge med i vores børn
faglige udvikling og hverdag.

For at vi som forældre er nået
til, hvor vi er nu, har vi også mødt
fagpersoner fra PPR og skolelærere,
som har hjulpet og støttet os som
forældre. Vi er blevet mødt i vores
sårbarhed samtidig med, at vi har
fået hjælp til at se virkeligheden,
som den er for et ordblindt barn. Vi
har fået støtte til at se muligheder,
have høje forventninger fagligt til
vores børn, men realistiske og det
vigtigste af alt for vores familie. Vi
har lært at takle vores børns svære
følelser når det er allermest svært
både fagligt og socialt. Vi har aldrig
fortrudt vi har sagt “ja tak” til
hjælp. Det har kun været med til at
gøre vores familie stærkere og mere
robust. 
n

Vinderen af konkurrencen “Find Fem Fejl” i blad nr. 1 er:
Rikke Aarup fra København medlemsnr. 1300661 – STORT TILLYKKE.
Vi kontakter dig i forbindelse med gavekortet.

Få styr på ord og tal med
en personlig læsecoach

FVU Start
FVU læsning
FVU matematik
Ordblindeundervisning

Ring til os på 7361 3333
Find os på VUC Syd i:
Haderslev, Sønderborg,
Tønder og Aabenraa
Ordblindebladet 175x125.indd 3
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Pressemeddelelse fra NOTA

Godt digitalt nyt til ordblinde
Omkring 400.000 danskere lever med ordblindhed. Et nyt digitalt system fra Nota
skærer adgangen til hjælpemidler ned fra tre uger til få minutter. Forbedringen kan
få stor betydning for unge.
adgang til Notas værktøjer, kan
droppe underskrevne blanketter,
stempler og gammeldags post. Tre
ugers procestid med papirer, der
forsvinder i børns skoletasker, er
således erstattet af få minutters
skærmtid. 
n
Adgang til de rigtige hjælpemidler
er for ordblinde nøglen til at have
samme uddannelses- og jobmuligheder som andre. Med en ny digital
løsning har Nota, som er bibliotek
for folk med læsevanskeligheder,
forkortet adgangen til det vigtige
materiale fra tre uger til få minutter.
“Det er et vigtigt fremskridt. Især
for unge, som er vant til øjeblikkelig adgang til alt på nettet. Jo
længere tid, der går, før en ung
ordblind får adgang til hjælpeværktøjer, desto større er risikoen for at
tabe vedkommende. Det gør det til
en vigtig forbedring,” siger direktør
i Nota, Michael Wright.

Udviklingen af den nye indmeldelse
har været kompleks, bl.a. fordi man
som ordblind skal gennemgå en
test og visiteres af en fagperson,
før man må få adgang til den store
mængde materiale. I praksis betyder
det, at indmeldelsessystemet skal
tale med både NemID, UNI-login
og CPR-registreret. Først og fremmest har Nota dog haft fokus på,
at systemet skulle være nemt at
tale med for det fagpersonale, som
bruger det.

Nota er i forvejen nået langt med
digitalisering og har i dag materialer
tilgængelige “on demand” på forskellige platforme. I det lys har det været
vigtigt også at tilpasse selve indmeldelsen til en digital virkelighed, hvor
folk forventer et højt tempo.

“I forhold til at udbrede vores
services blandt ordblinde er vi dybt
afhængige af læsevejledere og andet
specialiseret personale på skoler
og uddannelser, så det var der, vi
startede. I alt har vi haft 75 fagpersoner med i processen. Vi vidste,
at hvis det ikke blev nemmere for
dem, ville vi risikere en maveplasker. Men missionen er lykkedes,
og nu er systemet i fuld drift,” siger
Michael Wright.

“Hidtil har ekspeditionstiden for
indmeldelse i spidsbelastninger
været på op til tre uger. Med det nye
system taler vi om minutter, og brugerne får adgang til Nota med det
samme,” forklarer Michael Wright.

Nota optager cirka 20.000 ordblinde medlemmer om året, så det
er en stor gruppe mennesker, der
får hurtigere adgang. Den løsning,
Nota netop har lanceret, gør, at de
fagpersoner, som giver ordblinde

Om Nota
• Nota er nationalt bibliotek og
videnscenter for mennesker
med læsevanskeligheder
• Man kan blive medlem af
Nota, når man har et dokumenteret læsehandicap som
eksempelvis ordblindhed,
synshandicap eller ADHD
• Medlemskab er gratis
• Medlemmer af Nota har
adgang til en stor mængde
materiale, herunder e-bøger
og lydbøger. Der produceres
tillige forskellige former for
specialmateriale til studie- og
eksamensbrug
• Som videnscenter samler
Nota den nyeste viden om
læsevanskeligheder
• Nota har jævnligt besøg fra
udenlandske delegationer, som
ønsker at trække på Notas
erfaringer med digitalisering
• Se mere på www.nota.dk
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Ungelejr og generalforsamling 2019

Ungelejr og
generalforsamling
2019
Ungelejr
Vi har glædet os hele året til, at vi
igen kan invitere vores dejlige DU
– Dysleksi Ungdom medlemmer
(16-30 år) til endnu en fantastisk
ungelejr. Vi har både planlagt fagligt indhold og så selvfølgelig også
noget sjov og ballede, så vi rigtig
kan lære hinanden at kende.
Vi glæder os rigtig meget til at se
eller gense jer og håber, at I vil
være med til at gøre denne lejr til
endnu et fantastisk og hyggeligt
arrangement.
Sæt kryds i kalenderen

x

Tidspunkt: Fredag den 8. november kl. 17.00 – søndag den 10.
november kl. 12.30
Sted: Danehofhytten, Kappendrupvej 25B, 5550 Langeskov (ved
Odense)
Pris: Vi dækker kost og logi. Dog
ikke transport og evt. lommepenge.
Tilmelding: Nærmere info om tilmelding sendes ud via nyhedsbrev
og hjemmeside.
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Generalforsamling
I forlængelse af vores ungelejr
holder vi generalforsamling:
Søndag den 10. november
kl. 12.30-14.30

Danehofhytten, Kappendrupvej 25B, 5550 Langeskov (ved
Odense).
Dagsorden til
generalforsamlingen 2019:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. V
 alg af referent (jf. § 4. stk. 6)
og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens
årsberetning
4. Orientering om kommende
arrangementer og andre
medlemstilbud

5. Behandling af indkomne
forslag*
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.
OBS: Husk at tilmelde dig senest
den 21. oktober 2019, hvis du
ønsker stemmeret.
*) Forslag, der ønskes behandlet
på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20
dage før generalforsamlingen –
dvs. den 21. oktober 2019.
Tilmelding sker til sekretariatet
på kontor@ordblind.org eller på
telefon 36 75 10 88.
n

DEBATINDLÆG

Debatindlæg

Hvis du Jeg er dyslektiker –
vil vide ikke dum!
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn
Kongevejen
256 A

Af Ella Yar

Socialstyrelsen
2830 Virum
Telefon: 45
Edisonsvej
18,11
1. 41
sal 81
E-mail:
dvo@dvo.dk
5000 Odense C
www.dvo.dk
Telefon:
72 42 37 00
E-mail:
Lisbeth
Tuxen
Undervisningsministeriet
list@socialstyrelsen.dk
Frederiksholms Kanal 2
www.socialstyrelsen.dk/
1220 København K
handicap/ordblindhed
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Ministeriet for
Danmarks
Børn og Undervisning
(DBB)
Blindebibliotek
og
Ligestilling37
Teglværksgade

2100 København
Ø 12
Frederiksholms
Kanal
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HVAD ER DYSLEKSI, tænker du?
Ja, i hverdagssprog kalder nogle
det ordblindhed. Ikke jeg. Jeg er så
heldig at være i besiddelse af et perfekt syn, derfor er jeg ikke ordblind.
Dyslektiker, tak. Søvnløse nætter,
glemte bogstaver og skæve sætninger har været min hverdag fra
barnsben. Usammenhængende ord,
som aldrig gav mening, navne, som
aldrig kunne udtales, og vendinger,
som aldrig kunne læres. Hver dag
skulle en ekstra kamp kæmpes for
at modbevise dem, som tvivlede
på mig og mine evner. Jeg troede
blot, at jeg havde det svært og måtte
kæmpe lidt ekstra, selv om det kostede mig både psykisk og fysisk.
Det tungeste var følelsen af dumhed. Den generelle reaktion i min
omgangskreds afspejler den samfundsmæssige holdning til dysleksi;
at personer med dysleksi er mindre
begavede. “Hvordan kan du være
ordblind, det er du for klog til,”
sagde folk, da jeg bragte dem nyheden. Sådan hænger det ikke sammen, venner. Jeg er ikke for klog til
at være dyslektiker. Var Niels Bohr

eller Albert Einstein for kloge til at
være dyslektikere? Nej, det tror jeg
ikke. Dysleksi og intelligens hænger
ikke sammen. Punktum.
Takket være min folkeskoles og
mit gymnasiums forsømmelser fik
jeg ikke opdaget min dysleksi, og
derved følte jeg mig mindre begavet. Men er jeg det? Nej. Det var
ikke før min universitetstid, jeg
var 22 somre og i gang med mit
femte semester, at min dysleksi
blev opdaget. En tilfældig eksamensopgave var den afgørende og
manglende brik i det puslespil, som
har dannet rammerne for hele min
uddannelsestid, og jeg er langtfra
den eneste. Min skarpe underviser opfangede en anden elev med
dysleksi på mit hold. Præcis den
samme eksamensopgave afslørede
hende. Men hvordan skal jeg kunne
bebrejde mine lærere, når kun 3 ud
af de 15 læreruddannelser i landet
tilbyder kurser, som skal gøre dem
i stand til at forstå en dyslektikers
fantasifulde, farverige og forunderlige verden?

DYSLEKSIUNDERVISNING bør
gøres obligatorisk på alle lærer- og
gymnasieuddannelser, herunder
tests af alle børn i 1. klasse med
fortsat testning gennem hele folkeskoletiden. Således kan vi opdage
dem, som er dyslektikere. Jeg som
dyslektiker er mester i kamuflage,
og mine kompensationsstrategier er
enestående. Jeg blender ind i mængden, men indeni kæmper jeg, som
ingen anden gør. Frygtløs beskriver
mig bedst. Når jeg fejler, rejser jeg
mig endnu stærkere end før. Mindre
begavet eller dum beskriver mig
mindst. Jeg er dyslektiker.
n
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Specialpædagogisk støtte virker
DH Nyhedsbrev 14-3-19

er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut for UndervisningsmiSidste år kunne man læse om Line
nisteriet.
i Politiken. Line er ordblind, men
Undersøgelsen har særligt fokus
det blev ikke opdaget før hun gik
på elever, der har modtaget SPS
på universitetet. Derfor måtte Line
på baggrund af ordblindhed eller
klare sig igennem folkeskolen og
psykiske vanskeligheder.
gymnasiet uden støtte og hjælpeUndersøgelsen viser, at elever,
midler. I et debatindlæg skriver
der har modtaget SPS generelt
Line, at hun “… gennem folkeskoklarer sig næsten lige så godt som
len, gymnasietiden og mit første
elever, der ikke har modtaget SPS.
semester utallige gange har grædt
Elever, der har modtaget SPS på de
min selvtillid ud i troen på, at jeg
gymnasiale uddannelser, har samme
var dum.”
eller lidt større sandsynlighed for at
Da Lines ordblindhed blev opdaovergå til videregående uddannelse,
get, fik hun bevilget specialpædasammenlignet med elever, der ikke
gogisk støtte, også kaldet SPS. Det
har modtaget SPS, hvis man tager
betød, at Line oplevede at lære langt højde for relevante baggrundsfakmere på sit universitetsstudie.
torer som f.eks. forældres uddanLines historie er et eksempel på,
nelsesniveau.
hvad en ny evaluering af SPSElever, der har modtaget SPS, har
ordningen også viser: Støtteordninmindre eller samme sandsynlighed
gerne virker og har stor betydning
for frafald, sammenlignet med
for unge med handicap på ungelever, der ikke har modtaget SPS.
domsuddannelserne. Evalueringen
Elever, der har modtaget SPS på
baggrund af ordblindhed,
har en markant lavere
frafaldssandsynlighed.
SPS-ordningen er altså
en god investering, der
hjælper med at kompensere
for handicap og fastholder
elever med handicap i
uddannelse. Det er vigtigt,
at andre undersøgelser har
slået fast, at uddannelse
er ekstra afgørende for, at
mennesker med handicap
senere kommer i job.
Undersøgelsen viser dog
også, at SPS-modtagere på
erhvervsuddannelserne har
lidt større sandsynlighed
for at komme i skolepraktik og lidt mindre sandsynlighed for at komme
Det må gerne være sjovt
i beskæftigelse efter endt
at gå i 8. 9. eller 10. klasse
EUD. Det tyder på, at der
er behov for at nedbryde
Besøg os på www.thy-ordblind.dk fordomme og formidle
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Hvad er Specialpædagogisk støtte, SPS
SPS er en individuel kompenserende støtteordning, der skal
sikre, at elever og studerende
med funktionsnedsættelser har
mulighed for at uddanne sig på
lige fod med andre.
SPS kan ydes i form af forskellige støtteformer, herunder:
• Hjælpemidler og instruktion i
brug heraf
• Personlig assistance og
sekretærhjælp
• Tegnsprogstolkning og
skrivetolkning
• Særligt udformede
undervisningsmaterialer
• Støttetimer
viden om handicap til virksomhederne.
Der er forskel på, hvordan SPSmodtagere klarer sig, afhængigt
af deres handicap. Generelt klarer
elever, der har modtaget SPS på
baggrund af ordblindhed, sig bedre
end elever, der har modtaget SPS på
baggrund af psykiske vanskeligheder.
Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor evalueringen
også kan findes.
n

Live is a bitch and than you die

Live is a bitch and than you die
Af Bibi Myrhøj

Jeg syntes ikke, det er noget nemt
liv med handicappet ordblind. Især
ikke i vores teknologiske verden,
med digitalisering, e-Boks, NemID,
nedskæringer af personale og tastselv automater. Hvad nu hvis, man
ikke kan læse instruktionerne og
der ikke er et menneske i nærheden,
som kan hjælpe en, så er man på
Herrens mark. Eller de stakler, der
kommer i kontakt med jobcentrene
eller sygedagpenge kontoret, hvor
der bliver stillet utrolig mange krav
om skriftlighed.
Hvad med os som ikke staver,
skriver og/eller læser perfekt,
hvor er der plads til os?
I mange tilfælde skal vi kæmpe
mere for at få vores plads i samfundet, og ikke blive stigmatiseret som
dumme, bare fordi vi er ordblinde.
Der findes ingen perfekte mennesker, for vi har alle sammen vores
små personlige fejl og mangler. Heldigvis for det, ellers ville menneskeligheden godt nok være kedelige.

Men det at være ordblind er svært
at skjule i længere tid og vores
handicap bliver synligt. F.eks. når vi
skal skrive til en offentlig myndighed, og skrivelsen ikke er stavet
korrekt, eller er lidt sjovt formuleret, bliver vi så taget seriøst eller vi
så betegnet som små dumme.
Mit liv som ordblind
Jeg voksede op i en kærnefamilie i
Hareskoven. Begge mine forældre
voksede op under 2. verdenskrig
og tiden derefter prægede dem, på
den måde at frihed, var noget man
skulle værne om, og man skulle
kæmpe for sin ret og meninger. Jeg
var ret åbent mundet, havde mine
egne meninger om ret og uret og jeg
var ikke bange for at sige, hvad jeg
mente og tænkte højt.
Jeg vil begynde med min skolegang. Jeg gik i folkeskolen i tresserne, og på det tidspunkt var ordblindhed ikke anerkendt, og man tog
derfor ikke hensyn til de elever, som
have svært ved at læse og stave. Min
skolegang var et helvede, og nogle af
lærerne var små sadister. Det, at jeg
have svært ved at stave og regne blev
af lærerne tolket som stædighed og
trods mod at modtage læring.
Den dag i dag 2019 kan jeg
nærmest få et angstanfald, hvis der
er nogle som vil have mig op til en
tavle og stave foran andre mennesker. Op til 8. klasse brugte jeg
min energi på at lave ballade, drille
lærerne og jeg tilbragte en del af
min skoletid udenfor døren.
Jeg blev smidt ud af skolen i 7.
klasse og tvangsflyttet over til en
anden folkeskole i nabobyen. Når
man først var stemplet som ballademager, var det svært at få lov til at
være i fred.
Den første dag jeg satte mine
ben på den nye skole, kom lærerne
og spurgte om jeg var hende fra
Hareskoven. Jeg fik heldigvis en

lærer, som hed Gregersen. Han var
lidt flippet, men et utrolig dejligt
menneske, som godt kunne rumme
mig og mit handicap.
Jeg kom på efterskole i 8. klasse
og det var absolut det bedste skoleår
for mig. Lærerne var på skolen af
lyst og fordi de brændte for at undervise. Herefter kom jeg tilbage på
folkeskole og afsluttede 10. klasse.
Som 16-årig, fik jeg et arbejde på
en plastikfabrik og fandt hurtigt ud
af, det ikke var noget for mig. Jeg
arbejdede herefter forskellige steder
som pædagogmedhjælper, indtil jeg
søgte ind på pædagogseminarium.
Det var først her, man fandt ud af,
jeg var ordblind. Jeg klarede studiet
bl.a, fordi vi arbejdede meget i
grupper og andre skrev vores
opgaver rene.
I halvfjerdserne skulle man som
pædagog ikke skrive så meget, så
det fag passede godt til mig. Jeg
havde / har en udpræget forståelse
for børn og unge med særlige vanskeligheder, nok fordi jeg på egen
krop har prøvet at blive stigmatiseret og fastholdt i en uhensigtsmæssig rolle.
Jeg begyndte at arbejde i Kriminalforsorgen, som pædagog på
en ungdomspension og det var lige
noget for mig. Jeg var meget glad
for mit arbejde, på trods af en del
skrivearbejde, men mine kollegaer
og ledelsen have forståelse for mit
handicap.
Efter jeg havde arbejdet som
pædagog en del år, kom jeg til at
arbejde sammen med nogle socialrådgivere og fik lyst til at uddanne
mig til socialrådgiver. Jeg kom ind
på uddannelsen i 1991 og færdiguddannet i 1994. På det tidspunkt var
der ikke noget der hed it-rygsæk, og
det var derfor svært at klare alt det
skriftlige arbejde. Den eneste hjælp
jeg fik, var lidt længere tid til eksamenerne, så jeg klarede kun lige ►
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uddannelsen. Når jeg tænker tilbage
på min uddannelsestid, ville jeg nok
have kunne klare mig væsentlig
bedre på uddannelsen, hvis der have
været de samme hjælpemidler, som
man kan få i dag.
Efterfølgende fik jeg arbejde i
Den Fri Kriminalforsorg. Her havde
vi sekretærer til at skrive for os. Vi
dikterede ind på en diktafon, og
så blev det skrevet ind i sagerne.
Det gik fint i mange år, så kom
IT systemet og vi skulle selv til at
skrive en masse. Det gav mig en del
udfordringer, fordi udtalelser til retten, personundersøgelse, m.m. skal
være skrevet korrekt.
Heldigvis bor jeg i Albertslunds
kommune, som bevilligede mig en
personlig assistent 15-20 timer om
ugen, til at skrive for mig. Jeg er
aktiv inden for fagbevægelse, samt
tillidsrepræsentant for område-og
samarbejdsudvalg og for Dansk
socialrådgiver forening. Jeg har
altid haft samme sagsstamme som
mine kollegaer og ind imellem
mere arbejde, ud over det faglige
arbejde. Set i bagspejlet haltede jeg
altid bagud i det skriftlige arbejde,
fordi det tager længere tid at skulle
diktere næsten alt ind på en diktafon. Jeg opfandt min egen metode

i samarbejde med mine personlige
hjælpere og det gik lige, indtil jeg
fik en afdelingsleder, som begyndte
at blande sig i, hvordan jeg skulle
arbejde med min personlige assistent. Hun krævede, at jeg skulle
diktere alt ind i sagerne, på trods af,
at nogle af de personlige oplysninger omkring mine klienter, allerede
var journalførte. Det kunne kun
lade sig gøre, hvis min sagsstamme
var 10 og ikke 50, men det vender
jeg tilbage til.
Så gik det galt
Jeg havde en personlig assistent,
som jeg ikke var tilfreds med, men
på trods af, at jeg flere gange havde
givet udtryk for det til den lokale
ledelse, blev der ikke gjort noget
ved det. Mit skriftlige arbejde blev
ikke færdigt til tiden, og der opstod
flere fejl. Jeg kom til tjenstlig samtale omkring mit arbejde, hvilket
var ydmygende, nedværdigende og
uretfærdigt, da jeg arbejdede som
en hest. Det endte med, at jeg selv
tog affære og 10 uger inden hendes
1-årige kontrakt udløb, sagde jeg
til hende, at jeg ikke ville forlænge
kontrakten yderligere. Hun blev meget skuffet og vred, så hun stoppede
med det samme.

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.

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

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

www.hobroefterskole.dk

30

Ordblindebladet 2 · 2019

tlf. 98 555 255

Find os på : Facebook & Instagram

Ledelsen blev meget fortørnede
over, at jeg selv tog affære, og enhedslederen råbte og skreg af mig.
Der gik 10 uger inden jeg fik en
praktikant fra jobcentret en måned,
på trods af at jeg gentagende gange
fortalte ledelsen, både skriftligt og
mundtligt, at jeg ikke kunne passe
mit arbejde, når jeg ikke havde en
personlig assistent.
Det gik helt galt og jeg måtte
til sidst sygemelde mig på grund
af stress, chikane og mobning fra
ledelsen side. Status er pt. at jeg forsat er sygemeldt og har problemer
med at få chikane og mobning fra
ledelsen anerkendt som en arbejdsskade. Sagen er ligeledes forelagt
ligebehandlingsnævnet.
Livet som ordblind er ikke nemt,
jeg bruger nok en del energi på, at
skjule det over for mennesker, jeg
ikke kender. Det ligger dybt i mig,
at det jeg skriver, skal være korrekt. Om det er ar på sjælen fra min
folkeskoletid eller samfundets fokus
på perfektionisme, ved jeg ikke.
Men hvor ville jeg ønske, at jeg når
dertil med mig selv, hvor jeg føler
det er okay, at jeg er uperfekt.
Jeg syntes, det er pinligt og
irriterende ikke at kunne stave
korrekt, især inden for mit fag som
socialrådgiver. Så kan man tænke
hvorfor, vælger jeg så det erhverv.
Det gør jeg, fordi jeg ikke vil lade
mit handicap dikterer, hvilket erhverv jeg skal have og, fordi jeg har
empati og forståelse over for mine
klienter, der er kommet i klemme
og lidt på afveje i samfundet.
Det kræver sin mand/kvinde
at leve et aktivt arbejdsliv som
ordblind. Det at jeg nu står frem
og skriver noget af min historie til
Ordblindebladet er lidt grænseoverskridende for mig, men forhåbentligt også til gavn for ligestillede.
I skal ikke lade jeres handicap
diktere hvilket erhverv, I skal
vælge. Vælg det I gerne vil, på trods
af de knubs og bump I vil møde på
jeres vej.
n
Forkortet af redaktionen

x
Info om teenlejr

Teenlejr 2019
Igen i år arrangerer DU-Dysleksi
Ungdom teenlejr for unge medlemmer (uden forældre) mellem
13-15 år. På lejren vil der være
både faglige og underholdende
arrangementer.
Sæt kryds i kalenderen og glæd
dig til en hel weekend i godt selskab
med andre unge mennesker med
ordblindhed.

Tidspunkt: Fredag den 13. september kl. 17.00 – søndag den 15.
september kl. 14.30
Sted: Ravnedam, Kelstrupskovvej
49, 5492 Vissenbjerg
Pris: 200 kr. i deltagergebyr. Derudover sørger I selv for transport til
lejren + lommepenge.

Tilmelding: Nærmere info om tilmelding sendes ud via nyhedsbrev
og hjemmeside. 
n
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Ordheltene

Det skal være sjovt at lære at læse!
Af Nanna Maria Møller, cand.
mag. i dansk og kul-turforståelse,
som har skrevet speciale om
ordblindhed.
Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven. Det er de tre helte, som
du kan møde i Ordskoven i det nye
digitale læremiddel til ordblinde,
læsesvage og nye læsere. Men
Ordheltene kan andet end bare at
bekæmpe onde monstre og ond
magi. Ordheltene træner barnet i
tre læsestrategier kendt fra VAKSsystemet: Lyd for lyd, Rim og
Vokalalarm på en motiverende og
underholdende måde. Om så det er i
klasselokalet eller i hjemmet.
Idéen om et spil blomstrer
Det motiverende læremiddel er
udviklet af Søren Bolvig Poulsen,
Nikolaj Hyldig og Kasper Hurwitz
under virksomheden Progression
Park. Tre forskere og undervisere
fra Aalborg Universitet, som har
ekspertise inden for design af digitale medier og spil. Idéen om et motiverende læremiddel til ordblinde og
nye læsere blomstrede efter Nikolajs
ansættelse hos Ericssons forskningsog innovationscenter i Irland. Som
Nikolaj selv udtaler: “Her fik jeg
nye perspektiver på motivation, og
hvordan digitale medier kan bruges
til at motivere handling.” Spørgsmålet blev nu, hvordan denne nye viden
kunne bruges i Danmark.
I Sørens stue
De tre udviklere startede med at
idégenere hjemme i Sørens stue.
Her havde de allieret sig med deres
spilproducent og en læseforsker.
Kasper nævner i den forbindelse
vigtigheden af at være involverende
og ydmyg i tilgangen til opgaven
– eksempelvis ved at inddrage
eksperter på området. Som Kasper formulerer det: “Hvad er vi
gode til, og hvad er vi ikke gode
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til?” Herefter lød startskuddet til
Ordheltene og materialiseringen af
de tre læsestrategier. Læremidlet
blev en realitet med en pulje fra
Undervisningsministeriet.
Spillet henter inspiration fra
flere animerede serier – heriblandt
universet fra Adventure Time.
“Læremidlet er derfor en blanding
af at være kunstnerisk inspireret i
andre universer, samtidig med det
bliver holdt op mod læsestrategier,”
forklarer Søren. Det er med til at
gøre læsestrategierne nemmere at
huske for den ordblinde.
Læring skal være en leg
Læsestrategier er meget abstrakte
og kan som sagt være svære at
forstå og huske – især for ordblinde.
Derfor er der i Ordheltene lagt vægt
på at personificere strategierne for
at gøre dem mere håndgribelige og
motiverende. “Det er målet, at vi
sniger læringen ind ad bagvejen.
Hvis de ikke opfatter det som et
læremiddel og associerer det med
alt det kedelige fra skolen, så er det
nemmere at holde dem fast,” uddyber Nikolaj. Det er én af grundene
til, at de tre udviklere i Progression
Park har lavet et godt produkt til
ordblinde: De læsetræner nemlig,
imens de har det sjovt.

Vi giver dem en frisk start
I modsætning til hjælpemidler til
ordblinde, så som programmer der
hjælper med at omdanne tekst til
tale, så er fokus lagt på læringen i
Ordheltene. Spillet er et læremiddel,
der styrker elevernes egne evner,
og på den måde bliver bedre i stand
til at håndtere de udfordringer, de
møder, forklarer Nikolaj. Men det
at være ordblind handler ikke kun
om evnen til at kunne afkode eller
skrive ord. Det påvirker hele lysten
til at lære at læse. Så hvis Progression Park kan være med til at skabe
små forandringer i børnenes tilgang
til læring tidligt i deres skoleliv, så
kan det påvirke dem for livet, lyder
det fra Søren. Men allerede nu har
de tre udviklere oplevet, hvordan de
med Ordheltene er med til at give
ordblinde børn en frisk start: “Vi
har haft forældre der har skrevet,
at hvor de tidligere har haft svært
ved at trække børnene hen til bøger
på iPad, så har de nu svært ved at
trække iPaden fra dem, når de skal
i seng. Det er klart vores force, at
hvor de tidligere har haft nederlag,
så giver vi dem en frisk start. Dét
at skabe små forandringer i børnenes tilgang til læring og at kunne
give dem en frisk start er derfor
en stor drivkraft til at udvikle et

Ordheltene

læremiddel som Ordheltene,” fortæller Søren med et smil.
En lys fremtid
Lærere og ordblinde børn har allerede taget godt imod læremidlet.
Nikolaj fortæller om én af de succeshistorier, som deres produkt har
været med til at give. En 12-årig
dreng, der spurgte på Facebook,
hvorfor Ordheltene kostede penge.
Han havde nemlig prøvet spillet i
skolen, og kunne godt tænke sig at
spille det derhjemme. Efterfølgende
fik drengen spillet installeret, og
hans lærer bemærkede hurtigt en
tydelig forskel. “Dagen efter skrev
læreren tilbage, at drengen lyste op
hele dagen,” tilføjer han.
Historier som denne viser, hvordan digitale medier som læremiddel
har flere fordele – især hvad angår
barnets motivation. Men Nikolaj

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.

uddyber, hvordan læring via digitale
medier har været undervejs længe:
“Det vi ser inden for læring nu er,
at digitale medier har været på vej
i lang tid. Der er særlige fordele
i digitale medier – eksempelvis
set ud fra et træningspsykologisk
per-spektiv.” Både Søren, Nikolaj

og Kasper er enige i, at vi kun vil se
mere af denne udvikling fremover.
Og Ordheltene skal skrives ind i
den udvikling. “Det er noget af det,
vi har klare ambitioner om at blive
ved med at udvikle og gøre bedre,”
siger Nikolaj afslutningsvis. 
n

Støt mennesker med ordblindhed
Giv et bidrag på 200 kr. til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

Når du støtter Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark med et bidrag,
går pengene til at skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed.
Foreningens arbejde varetages af frivillige i bestyrelsen og i de lokale
kredse rundt om i Danmark, og det gør de ved at:
• Udbrede kendskabet til ordblindhed og de problematikker som følger
med
• Arbejde politisk for at forbedre vilkår for mennesker med ordblindhed
• Vejlede og rådgive mennesker med ordblindhed og deres pårørende
• Afholde og planlægge aktiviteter og arrangementer for mennesker
med ordblindhed og deres familie
Når du støtter Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, er du med til
at skabe beder vilkår for mennesker med ordblindhed og du sikrer, at
bidragsgiverne fremadrettet kan trække deres bidrag fra i skat.
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks skal modtage mindst 100
bidrag á 200 kr. om året for at blive godkendt som almennyttig forening
og dermed blive fradragsberettiget. Et bidrag har derfor en stor betydning.
Hvis du ønsker at give et bidrag kan du indbetale beløbet via Mobile
Pay eller vores konto i Nordea. Derudover er det nødvendigt, at du
sender os en mail med navn, adresseoplysninger, e-mail og gavebeløb,
da vi skal kunne dokumentere, hvem der har givet gavebidragene. Alle
bidrag er med til at gøre en forskel for mennesker med ordblindhed.
Mobile Pay: 21094
Registreringsnummer: 2251 · Kontonummer: 9743 916 134
Mail: kontor@ordblind.org. Husk at skrive støtte i emnefeltet!
Ordblindebladet 2 · 2019
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Bliv medlem og støt mennesker med ordblindhed!

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

dblinde
Or
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Vidste du, at ca. 8% af den danske befolkning er ordblinde, og at mange ordblinde ikke
får den hjælp, de har brug for?

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 ordblindhed. Det er lige meget, om du selv er ordblind, kender en ordblind eller bare ønsker at støtte os. Dit medlemskab er med til at gøre en stor forskel for mennesker med ordblindhed.
MEDLEMSFORDELE
• Du modtager fire gange om året vores medlemsblad, hvor du kan holde dig ajour med udviklingen på
ordblindeområdet
• Du kan deltage i foreningens kurser og arrangementer i de lokale kredse
• Du kan benytte foreningens bisiddere og andre kontaktpersoner
• Du kan få gratis vejledning og rådgivning vedr. skole, uddannelse og arbejde
• Du kan få kontakt med ligestillede
• Du kan få adgang til mange sociale og faglige aktiviteter i de lokale kredse, herunder ungelejr, teenlejr, feriekoloni
og foredrag
• Du får 25% rabat hos MV-Nordic

MELD DIG IND
• Et almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året.
• Et medlemskab for unge ml. 16-30 år koster 200 kr. om året.
• Et familiemedlemskab (dækker hele familien) koster 480 kr. om året.
Du kan melde dig ind online på vores hjemmeside www.ordblindeforeningen.dk under fanen
medlemskab (eller scan QR-koden til højre) eller på telefon: 36 75 10 88, som er åben mellem
10:00-11:30 og 12:30-15:00 – dog ikke om onsdagen. Endeligt kan du også skrive til os på: kontor@ordblind.org.

Sammen skaber vi bedre vilkår for mennesker med ordblindhed!
Formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Mogens Schmidt
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Bestyrelsen og lokale formænd

Udvalg

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

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 K. Rasmussen

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 Kirkemann Rissby
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
E-mail: angel.julie.92@gmail.com
1. suppleant
Bente Stengaard Kruse
Rolighedsvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 61 66 14 57
Mail: Bente.stengaard@gmail.com
2. suppleant
Janne Sabroe
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 26 84 18 96
Mail: janne@ordblind.org
Ungeafdeling
DU – Dysleksi Ungdom
Formand
Julie Kirkemann Riisby
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
Mail: angel.julie.92@gmail.com

Lokale formænd
Bornholm – Formand
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

Politisk udvalg
Janne Sabroe, formand for udvalget
Charlotte Rafn
Birte Jensen
Mogens Schmidt
Christian Bock
Mette Elsig
Hans Christian Andersen
Rasmus Lerbak
Anette Rudbeck
Laila Boye
Inge Zeisner
Arbejdsmarkedsudvalg
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 / konsulent
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. Bemærk at Vejledningen
har åbent for telefoner fra kl. 12.30-14.30 alle
dage undtagen onsdag.
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.
Ordblindebladet 2 · 2019
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Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Ordblind?
VUCORDBLIN
kan hjælpe
D?
Kontakt vores ordblindeafdeling på:

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

obu@vucfyn.dk

vucfyn.dk/ordblind

