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Kære Rikke Madsen
Det er dig, der skal have roserne denne
gang. Du har om nogen kastet dig ind
i foreningsarbejdet med liv og sjæl, du
ejer en dedikation og en oprigtighed i
dit engagement der gør, at man simpelthen bare bliver grebet.
Du var med på en af de allerførste ordblinde
kolonier, og har siden hængt på både som frivillig rådgiver og
bisidder, men også med poster i de forskellige udvalg.
Som forening har vi enorm glæde af din faglige viden, og du
deler den altid glædeligt med os, ligegyldigt om man ringer fra
øst eller vest. Du er begejstret for at lære os om ordblindhed og
sproglige vanskeligheder, og det du ikke ved, det finder du ud af!
I dine poster i foreningen har vi haft stor gavn af din ordentlighed. Du er saglig i dine input, også når det er kritik af ting der
kunne forbedres, og altid opsat på at der skabes vedvarende veje
fremad. Og så er du et politisk menneske. Din vilje til at ville
gennemføre forandringer har du i mange år brugt på Ordblindeforeningen, og selvom du pt. arbejder for at forandre det politiske
vilkår for autismer, så er det jo stadig til gavn hos os også. For
kormorbide vanskeligheder i forbindelse med ordblindhed har din
helt store bevågenhed.
Rikke; Som menneske er du så positiv og glad, en person der
giver til os andre med alt det, du kan byde ind med. Tak fordi du
gør det og har gjort det gennem så lang tid.
■
Anette Rudbeck

Leder og Indhold

Leder

Indhold

Så er sommeren forbi. Det har vejrmæssigt været en ret almindelig sommer i Danmark. Politisk er der sket noget. Vi har fået en ny regering, så
vi venter spændt på, hvad den vil foretage sig på vores område. Der har
været et enkelt initiativ; undervisningsministeren har sløjfet et omstridt
optagelseskrav for gymnasierne. Det drejer sig om optagelsesprøver
for elever fra prøvefri fri- og efterskoler, hvor eleverne skal bestå en
optagelsesprøve for at kunne komme i gymnasiet. Uanset om eleven har
bestået 9. klasses afgangsprøve. Vi har en del elever på vores efterskoler,
som vil nyde godt af ministerens initiativ. Der har i det hele taget været
en del uenighed om de optagelseskrav i forligskredsen, hvilket har givet
en del usikkerhed på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Der bliver
nok flere forhandlinger om test m.m. efter den nye regering er trådt til.
Man er også uenig om de nationale test, både hvilke og hvornår de skal
tages.
FGU uddannelserne starter nu. Det bliver spændende at se, hvorledes
denne nye uddannelse har indflydelse på ordblindeundervisningen. Vi
har et par artikler i bladet om ordblindeundervisningen for voksne, og at
det aldrig er for sent at få hjælp, hvis man er ordblind.
I dette nummer af Ordblindebladet har vi givet en del efterskoler, der
hjælper elever med læse- og skrivevanskeligheder, mulighed for at
fortælle lidt om sig selv. Den 29. september er der efterskolernes dag,
hvor alle efterskoler har åbent hus. Vi har kun kunnet give nogle skoler
mulighed for at præsentere sig, men man kan på nedenstående link finde
frem til alle skolerne. Dette bevirker, at der ikke er blevet plads til så
mange personlige historier. Det lover vi at råde bod på i næste nummer.
https://www.efterskolerne.dk/At_ga_pa_efterskole/Aabent-hus
Ligesom sidste år har der været to feriekolonier i løbet af sommeren. De
har været en stor succes og der er inde i bladet både referater og billeder,
hvor man kan se, hvor dejlig og udbytterig opholdene har været.
Jeg vil gøre opmærksom på, at der i løbet af efteråret vil være en del
arrangementer, som oplyser om ordblindhed. Ordblindeugen har mange
tilbud som kan findes på https://www.ordblinduge40.dk/ . Følg med på
siden og se hvilke arrangementer, der er i dit område.
Vi vil stadig gerne have, at medlemmerne sender indlæg til bladet. Det
kan være kommentarer eller historier, som kan have interesse for andre
medlemmer. Vi kan ikke love at bruge alt, men lover at give besked,
hvis det ikke lykkes at finde plads.
På redaktionen glæder vi os til et spændende efterår.

■

Anders Bredsdorff
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HUSK!
Sidste frist for indlevering af indlæg
til Ordblindebladet 4/2019 er:

4. oktober 2019
Forventet udgivelse 6.12.2019
Sidste frist for indlevering af indlæg
til Ordblindebladet 1/2020 er:

6. januar 2020
Forventet udgivelse 20.03.2020
Ordblindebladet modtager gerne
indlæg fra vores læsere og andre
med interesse for ordblindhed.
Meget gerne på e-mail:
kontor@ordblind.org, men selvfølgelig
også indlæg skrevet på maskine, indtalt
på bånd eller håndskrevet.
Husk, at der også gerne må være
illustrationer eller billeder med.
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Præsentationer af efterskolerne

Rågelund Efterskole er en lille hyggelig efterskole, der ligger i smukke
naturskønne omgivelser mellem
skov og marker ca. 8 kilometer fra
Odenses centrum. Skolen har plads
til 94 elever i 8. til 10. årgang og
henvender sig til normaltbegavede
unge med læse- og staveproblemer i
alderen 14 til 18 år.
En af skolens hovedopgaver er
at skabe succesoplevelser for de
unge, hvoraf mange har følt sig
anderledes, fordi de ikke har kunnet
honorere de faglige krav, der stilles
i grundskolen. Efterskolens fællesskab og de gode oplevelser, der
findes i skolens interessefag, gør at
de unge får mere mod på at kaste
sig ud i de faglige udfordringer og
derved står de endnu stærkere, når
de skal i gang med en ungdomsuddannelse eller i gang med et arbejde
eller en læreplads.
Eleverne er i brobygning på
ungdomsuddannelserne, er i erhvervspraktik og skolen tilbyder på
nuværende tidspunkt FP9 og FP10 i
dansk, matematik og engelsk.
En væsentlig del af undervisningen omhandler undervisning og
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vejledning i brug af relevante læse
og skriveteknologier, så eleverne
bliver rutinerede og trygge ved
hjælpemidlerne og dermed godt
klædt på i forhold til at starte på
og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Mange af skolens elever fortsætter på EUD og nogle får en
læreplads efter afslutning på
Rågelund Efterskole. Enkelte elever
går gymnasie- og HF-vejen og
nogle fortsætter i grundskolen enten
hjemme eller på en anden ordblindeefterskole. Ca. 20% af eleverne
vælger at gå på Rågelund Efterskole
i to år.
Fagligheden er i fokus, når man
er elev på Rågelund Efterskole. Dog
på en sådan måde at det ikke går ud
over fællesskabet og den enkeltes
sociale udvikling, som er en stor del
af hverdagen.
Som elev på Rågelund Efterskole
bliver man mødt på ens faglige
niveau og man er ligestillet med ens
kammerater på skolen. Alle har de
samme udfordringer i forhold til
det boglige og det gør, at man som
elev ikke føler sig anderledes eller
ringere end ens kammerater.
Størstedelen af lærerne på skolen er enten uddannede ordblindeundervisere eller er i gang med
uddannelsen. Det betyder at det
faglige niveau er højt, og samtidig med, at der tages hensyn til
den enkelte elevs faglige udfordringer, er der ambitioner om
høj faglig udvikling hos eleverne
– uden at det går ud over kammeratskabet og fællesskabet.
Det særlige pædagogiske
tilbud består af undervisning,
pædagogisk tilrettelagt samvær,
samt hverdagens almindelige

omgang og uformelle samvær mellem eleverne – og mellem elever og
personale. Trivsel og fællesskab er
en stor del af hverdagen og skolen
tager hvert år på flere ture og tager
f.eks. på skitur til Østrig i januar
måned.
Sund livsstil, sport og motion er
vigtige grundsten i skolens hverdag.
Der er obligatorisk motion hver dag
og skolen deltager i flere motionsløb
i løbet af året, hvoraf en lille håndfuld elever deltager i Copenhagen
Marathon
Skolen tilbyder en bred vifte af
valgfag f.eks. cross/motorlære og
hest eller idrætsvalgfag som løb,
badminton, fodbold og yoga. Der er
også mulighed for at arbejde med
det kreative inden for brugskunst,
håndarbejde, udsmykning og madlavning. Der er mulighed outdoor
fag som mountain bike og bushcraft
samt mere personlige udviklingsfag
som Pigeklub og Boyzone.
Rågelund Efterskole begynder
at optage elever til skoleåret 20/21
fra starten af september og ind over
efterskolernes dag søndag den 29.
september 2019, hvor der vil være
mulighed for at besøge skolen,
opleve fagene, opleve hvordan man
bor og hvordan det er at være en del
at fællesskabet på Rågelund Efterskole.
Læs mere på: www.raagelund.com

■

Præsentationer af efterskolerne

I den sydvestlige del af Danmark
nær Tøndermarsken og Vadehavet
og tæt på grænsen til Tyskland
ligger Emmerske Efterskole – en
af Danmarks ordblindeefterskoler.
Skolen har plads til 95 elever fordelt
i 8., 9. og 10. klasse.
Fællesskab, trivsel og
succesoplevelser
På et efterskoleophold på Emmerske
Efterskole får du et unikt sammenhold med de øvrige elever, og der
vil blive skabt minder, som du vil
tage med dig i din rygsæk resten af
livet. Du får nye venner, som ofte
har de samme udfordringer, som du
selv har. Her er vi alle i samme båd,
og vi stræber efter succesoplevelser
og at se og fokusere på det positive i
sig selv og andre. Som ordblind har
du måske oplevet en del nederlag i
din skoletid. Vores opgave på skolen
er – sammen med dig – at forvandle
nederlag til succes.
Netop derfor har vi på skolen fuld
fokus på trivsel og arbejder efter
MOT-principperne (MOT er det norske ord for MOD). Her gør vi igennem
øvelser, rollespil, gode fortællinger
og dialog vores elever bevidste om
værdien i at træffe egne valg og at
tage vare på hinanden og vise mod.
På Emmerske Efterskole har vi
fem uddannede MOT-instruktører.
Fokus på faglighed og
undervisning på små hold
På Emmerske Efterskole sætter vi
fagligheden i højsædet, og du får særlig tilrettelagt undervisning på små
hold, hvor vores dygtige lærere altid
tager udgangspunkt i dine potentialer
og varierer undervisningen i forhold
til dit undervisningsbehov. Måske
tester vi dig i dansk og matematik
i starten af dit ophold. Så har vi et

udgangspunkt, og kan se hvad vi skal
arbejde med, og vi kan løbende holde
øje med din faglige udvikling.
Vores undervisning foregår digitalt, og vi anvender it-kompenserende hjælpemidler så som app-writer,
CD ord og Dictus.

valgfag, som du kan fordybe dig i.
For eksempel kan du vælge outdoor,
metal og træværksted, e-sport, krea,
musik, sport og meget mere. Skolen
har særdeles gode værkstedsfaciliteter, som du selvfølgelig også må
benytte dig af i fritiden.

Afgangseksamen / videre til
ungdomsuddannelse
Alle vores elever skal til folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Vi
hjælper dig selvfølgelig godt på vej
og giver dig den hjælp og støtte, du
har brug for. Til gengæld forventer
vi, at du gør det bedste, du kan. Som
ordblind har du til eksamen mulighed for at bruge dine IT hjælpemidler, og du kan også få forlænget tid.
Vi har stor fokus på uddannelse,
og vores opgave er at klæde dig på til
at imødekomme kravene til optagelse
på netop den ungdomsuddannelse,
som du måtte ønske dig. Vores elever
fortsætter typisk på euc-forløb, landbrugsskole, hf eller gymnasium.

Skolekontrakt
Når du starter som elev på Emmerske Efterskole, udfylder vi sammen
med dig og dine forældre en skolekontrakt. Heri skriver vi de faglige
og sociale/personlige mål for dig.
I løbet af året vil der sammen med
din kontaktlærer blive fulgt op på
målene. På den måde sikrer vi din
udvikling i løbet af dit ophold på
skolen.

Brobygningsforløb
Som elev på Emmerske Efterskole i
10. kl. kan du vælge et brobygningsforløb i samarbejde med EUC-syd i
Tønder. Her undervises eleverne på
EUC-syd en gang ugentligt i dansk på
F niveau. Desuden erhverves hygiejnebevis, førstehjælpsbevis, og man
følger forløbet “Mad til mennesker”,
som er et praktisk forløb i køkkenet.
Lærerne fra EUC-syd er ansvarlige
for selve indholdet og tilrettelæggelsen af den del af undervisningen, der
sikrer, at eleverne kommer igennem
det pensum, der kræves. Lærerne fra
efterskolen følger hjemme på skolen
op på undervisningen fra EUC-syd
og tilrettelægger undervisningen på
holdet, så den understøtter de krav,
der stilles fra EUC-syd side.
Valgfag
På Emmerske Efterskole kan du
vælge imellem en masse forskellige

Weekender og arrangementer
i løbet af året
På Emmerske Efterskole kommer
du ikke til at kede dig. Her sker
altid noget, og vi har i løbet af året
en del arrangementer. Bl.a. har vi
dreng/pige dag, Stafet for livet,
Tønder stævne, Tønder festival, tur
til Rømø, uddannelsesmesse, juletur
med teater, e-sport turnering og
meget mere. Vi har kun et par bliveweekender i løbet af året, men der er
altid elever på skolen i weekenderne.
Lejrskole
En gang om året tager alle vores
elever på lejrskole. Nogle gange
tager vi på skitur til Østrig, andre
gange tager vi til Berlin, Prag eller
til en anden storby, eller vi tager på
adventure-tur. Vores lejrskole har
ikke kun et fagligt formål. Lejrskolen er også med til at give større
fælleskab og er også fuld af succesoplevelser. Måske lærer du at stå på
ski, eller du udfordrer dig selv ved
rappelling eller rafting.
Besøg os
Har du lyst til at se skolen og høre
mere, er du velkommen til at komme
og besøge os. Du kan besøge os til
efterskolernes dag den 29. september
2019, eller du kan ringe til os på tlf.
7472 4433 og aftale et tidspunkt. ■
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Præsentationer af efterskolerne

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:

Nislevvej 11

· 5 niveauer i dansk, engelsk og

. 5450 Otterup

– Ordblindeefterskole med masser af idræt
Undervisningen foregår på mindre
niveaudelte hold. Vi har maks. 8
elever på skolens danskhold, masser
af idræt og fokus på brug af IT i
undervisningen.

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

·
·
·
·
·

Vi tilbyder folkeskolen 9. klasses
afgangsprøver (FP9) til elever i 9.
og 10. klasse.

Nislevgård Efterskole er en efterskole for normaltbegavede unge
med læse- og skriveproblemer.
Skolen ligger ca. 15 km nord for
Odense.
Vi har plads til 90 elever fordelt på
8., 9. og 10. klasse.

Kære unge ordblinde og jeres
forældre!
Nislevgård Efterskole er til for jer!
Vi gør alt for, at det unge menneske fagligt og menneskeligt bliver
i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
■

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

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

Vi kan bl.a.

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik
-to-lærerordning i de obligatoriske fag
-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

-10. årgang med brobygning
-spændende og afvekslende valgfag

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE
-lejrskoler

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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Præsentationer af efterskolerne

Sjørringvold Efterskole
“It’s been said that the brave may not live forever,
but the cautious do not live at all.”
Courtney Allison Moulton

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

snowboard. Måske ser første skoledag ikke så halsbrækkende ud som
at stå på toppen af en superpipe ved
x-games, men alle mærker nervøsiteten første skoledag. Mærker de
svedige håndflader og utrygheden
for, hvordan det skal gå. Får jeg
venner? Kan jeg klare det? Synes
de om mig?

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

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

samler dig op og prøver igen. Sådan
bliver vi ved, indtil du når i mål.
Hvad er dit mål?
Vi på Sjørringvold Efterskole ved,
at det kan være svært at ramme
målet i første forsøg, men bare rolig
det skal nok gå. Vi tror på dig og
støtter dig i at tro på dig selv. Så
kommer modet helt af sig selv.
Så kom på efterskole, hvis du tør!
Se mere om Sjørringvold efterskole
på www.thy-ordblind.dk
■

Nogen gange falder vi. Det er helt
naturligt, når du udfordrer dig selv.
Men falder du, rækker vi en hånd,

Det at være ordblind betyder ikke,
at du behøver at acceptere mindre.
Det betyder ikke, at man skal lade
forsigtigheden råde over resten af
livet. Hvad drømmer du om? Hvad
brænder du for?
Vi på Sjørringvold efterskole
brænder for dig! Vi brænder for ordblinde og vi brænder for at turde.
Derfor har vi gennem mange år
holdt efterskole efter det enkle princip, at vi gennem et skoleår lærer at
turde sammen. Vi elsker at se vores
elever vokse med ansvar og kammeratskab, at se tilliden blomstre.
Et skoleår på Sjørringvold Efterskole er ikke langt fra et løb på
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For dig med læse- og skrivevanskeligheder

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
Viden
til gavn
Kongevejen
256 A

Vi optager 74 elever. Eleverne bor
i huse med 12-13 elever i hvert. Til
hvert hus er knyttet to huslærere, og
man “deler” sin kontaktlærer med
fem andre elever.
Vi optager normaltbegavede unge
med specifikke indlæringsvanskeligheder. Alle ansøgere bliver
indkaldt til en optagelsessamtale.
Vi skal bruge en ordblindetest samt
skolefaglige udtalelser for eventuelt
at kunne optage ansøgeren.
Dansk og matematik
Eksamensfri 9. klasse. Eleverne
undervises på to faglige niveauer i
dansk og matematik, med to lærere
tilknyttet holdene. Det betyder, at vi
kan tage udgangspunkt i elevernes
faglige standpunkt, når vi tilrettelægger undervisningen.
10. klasse. Eleverne undervises
på hold med ca. 16 elever på hvert
og med to lærere tilknyttet i dansk
og matematik. Eleverne går til
afgangsprøver i dansk, matematik
og eventuelt engelsk.
Erhverv10. Eleverne undervises
på hold med 12-15 elever og med
to lærere tilknyttet i dansk og
matematik. Erhverv10 er prøvefri.
Eleverne undervises på fagligt
niveau, og vi arbejder sammen med
eleverne hen imod, at de forhåbentlig kan bestå optagelsesprøverne til

8
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erhvervsuddannelserne. Eleverne
på Erhverv10 har fem ugers brobygning på ZBC i Slagelse.
Dette tilbud er for de ansøgere,
der ikke forventer at kunne bestå 9.
klasses afgangseksamen eller som
slet ikke har været til eksamen i 9.
klasse.
Engelsk
Vi underviser på fem faglige niveauer i engelsk. Hold 1-3 er prøvefri og der bliver undervist på fagligt
niveau. Hold 4 og 5 er prøvehold,
og der undervises på 10. kl. niveau.
Efterskolelivet
Skoleåret er delt op i fire perioder.
I hver periode vælger eleverne to
valgfag. Vores valgfag kan typisk
deles op i tre kategorier: idrætsfag,
kreative fag og værkstedsfag.
Under de overskrifter gemmer
der sig mange forskellige tilbud:
CrossFit, fodbold, tegning, syning, musik, sløjd, metalværksted,
friluftsliv, e-sport og meget, meget
andet.
Skolen tager på introtur i september måned. Her er hele skolen
afsted sammen i et par døgn. Vi
bor sammen i en spejderhytte, og
det hele drejer sig om at blive rystet
godt sammen.
I februar tager vi på skilejr.
■

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
Ligestilling
Teglværksgade 37

2100 København
Ø 12
Frederiksholms
Kanal
Telefon:
39 13 46K00
1220
København
E-mail: 33
dbb@dbb.dk
Telefon:
92 50 00
www.dbb.dk
og www.e17.dk
E-mail:
uvm@uvm
(netbibliotek)
www.uvm.dk

KLO –
Kultur- og Litteratur
Nota
Orientering
for
– Nationalbiblioteket
læse-handicappede

for
mennesker
Torvegade
1 •med
6600 Vejen
læsevanskeligheder
Telefon: 75 36 31 78
Teglværksgade
37
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk
2100
København Ø
Telefon: 39 13 46 00
Lydbogsforlaget
E-mail: biblioteket@nota.nu
INFOKO
www.nota.nu
Jernbanegade 24
www.e17.dk
6270 Tønder
(netbibliotek)
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dyleksi
Ordblinde/Dysleksiforeningeni iDanmark
Danmark
foreningen

Blekinge Boulevard 2
Kløverprisvej 10 B
2630
Taastrup
2650 Hvidovre
E-mail: kontor@ordblind.org
E-mail:
www.ordblindeforeningen.dk
kontor@ordblind.org

www.ordblindeforeningen.dk
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Mejlby Efterskole

Mejlby efterskole har 40 års erfaring i at arbejde med ordblinde
unge.
Du kan gå på Mejlby Efterskole
8., 9. og 10. klasse. Vi har plads til
108 elever, med en ligelig fordeling
af drenge og piger.
Mejlby Efterskole tilbyder dig
“fællesskabet som centrum for læring” og vi tager hensyn til både din
faglige og din personlige udvikling.
Derudover er der fokus på dannelsesværdierne: Respekt, ansvar og
positiv kommunikation.
Med hensyn til det faglige går
alle skolens elever i 9. og 10. klasse
til folkeskolens afgangseksamen.
Vi har stor erfaring og succes med
at få det, “at gå til disse prøver”
til at være en god oplevelse. Både
i processen med at blive klar, men
heldigvis også med resultaterne.
Eleverne benytter kompenserende
IT til prøverne og har forlænget tid
til de skriftlige prøver.
Vi arbejder på niveaudelte hold i
dansk, matematik, engelsk og tysk.
De øvrige prøvefag (idræt, historie,
samfundsfag og naturfag) er ikke
niveaudelte. Klassestørrelsen er fra
10 til 14 elever.
I undervisningen benyttes Apple
Hardware, som enten er en Mac
Book eller en iPad. Hvis man ikke
medbringer selv, låner man en iPad
af os.

Vi bruger Clios undervisningsportaler i de fleste fag, og vort
primære læse-/stave kompenserende
app er “Intowords”.
Vi vægter også de valgfrie fag
højt, og eleverne har 2 x 4 timer
ugentligt. Her kan man gøre brug
af sine nuværende styrker eller
udfordre sig selv med noget nyt og
spændende.
I forhold til din personlige og
sociale udvikling arbejder vi med
konceptet MOT. Vi har en række
uddannede coaches indenfor MOT,
som arbejder med eleverne i forhold
til værdierne:
• Mod til at vise omsorg
• Mod til at sige nej
• Mod til at leve
Vi er overbeviste om, at MOT
konceptet er en af grundene til, at
vi i seneste skoleår afsluttede med
det højeste elevtal i skolens historie.
Samt at eleverne i de faglige og prøvesammenhænge opførte sig som
ualmindeligt gode kammerater, og
socialt var særdeles rummelige over
for hinanden.
Vi har fokus på vejledning og din
fremtid særligt i 10. klasse, hvor
afklarende undervisningsforløb
i dels faget orientering og faget
KTV (Klar til voksenlivet) har en
vigtig plads. Alle elever i 9. og 10.
klasse er i en uges erhvervspraktik.

8. klasserne er på introkurser og
10. klasserne brobygning. Her
samarbejder vi med uddannelsesinstitutionerne i Års, som både har et
gymnasie og en stor erhvervsskole.
Vi samarbejder med alle landets
øvrige ordblinde efterskoler. I dette
netværk tilbydes der diplomuddannelser skræddersyet til vores lærere.
Vi har derfor en række dansk-, matematik- og fremmedsprogslærere
med særlig stor viden om, hvordan
man tilrettelægger og gennemfører
den bedste undervisning for unge
med læse- og stave vanskeligheder.
På Mejlby efterskole er vi 30
ansatte, hvoraf halvdelen er lærere.
Alle brænder for samværet med de
unge mennesker og du kommer i
hverdagen til at møde alle personale
grupper. Vi vil alle hjælpe dig til
at det lykkes med at turde gøre
dit bedste i alle situationer. Turde
lave fejl, og forhåbentlig stå med
følelsen af at have betydning i et
fællesskab.
På skolen har vi gode faciliteter
og dermed også gode rammer for
et aktivt liv i fritiden. Blandt andet
en fin hestestald, en idrætshal, som
er placeret i hjertet af skolen med
fælles indgang til spisesalen, samt
musik, kreativ og træ- og metalværksteds faciliteter.
Vi har et meget aktivt elevråd,
som står for mange arrangementer
i løbet af skoleåret. Mange af disse
er også rettet mod byen Mejlby, som
vi har et fantastisk forhold til. Der
er også mange fra lokalområdet i
skolens bestyrelse. I arbejdet med at
få eleverne til at stå for aktiviteter
og arrangementer har vi lavet et
nyt fag for vores 10. klasse. Faget
hedder “aktivitet” og her lærer
eleverne, hvad det kræver at stå
for et arrangement. De skal både
planlægge, afholde og evaluere
arrangementer.
I det hele taget arbejder vi
målrettet på at gøre eleverne aktive
i deres egen hverdag og give dem
medindflydelse. 
■
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Hjembæk Efterskole

Hjembæk Efterskole tilbyder et efterskoleophold, hvor der er fokus på
den enkelte elevs personlige og faglige udvikling, hvor den unge kan
udfolde sig og modnes i samvær
med andre elever i samme situation.
Som efterskole lægger vi stor vægt
på tryghed og personlig udvikling i
fællesskab med nye kammerater.

Hjembæk Efterskole er stedet,
der kombinerer mange praktiske
og kreative fag og håndværk med
mange dansktimer under hensyntagen til den unges behov og
færdigheder. Hjembæk Efterskole
danner rammen om en begyndende
fremtid med erhvervs- og uddannelsesafklaring og en fremtidig
livsbane. Uddannelsesparathed som
begreb i forbindelse med erhvervsuddannelserne handler primært om
sociale og personlige kompetencer.
Vi giver eleverne lyst til at lære, vi
skaber en inspiration hos eleverne,
der kan motivere dem, hele døgnet
og i alle dagens aktiviteter. I løbet
af skoleåret kan eleverne vælge
forskellige linje- og valgfag indenfor de faglige, sociale, fysiske og
kreative områder. I skoleåret tager

kragelund-efterskole.dk

Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.
Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.
Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.
Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf: 75893522
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vi på ekskursioner, friluftsture og
lejrskole.
I fritiden kan eleverne deltage i
forskellige valgfrie aktiviteter, som
tilbydes af skolens aktivitetslærere.
Nøgleord for Hjembæk Efterskole
er: Primært fokus på undervisning i
dansk, matematik og engelsk, håndværk, læse- og skrivestøttende IT,
praktiske og kreative fag, oplevelser
og udfordringer, tryghed, venskab
og nye kammerater, modning og
udvikling, samt erhvervs- og uddannelsesafklaring.
Skolen har undervisning i 8., 9.
og 10. klasse, hvor skolen tilbyder
FP9 og FP10 i dansk, matematik og
engelsk.
■

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

Præsentationer af efterskolerne

Kragelund Efterskole

Kragelund Efterskole er en efterskole for 100 aktive unge på
8. 9. og 10. årg. med læse- og
stavevanskeligheder.
Skolens hovedformål er, i en
almindelig efterskolehverdag, at
udvikle og styrke elevernes læsestandpunkt, selvværdsfølelse og
almene dannelse gennem et aktivt
miljø, hvor fællesskab og gensidig
tillid er i centrum.
Afgangsprøver tilbydes på 9. og
10. årg. I de boglige fag undervises

eleverne på hold med 10-14 elever. I
nogle fag er eleverne niveaudelt.
Skolen tilbyder desuden en lang
række forskellige valgfag, ture og
masser af spændende aktiviteter.

Få styr på ord og tal med
en personlig læsecoach

Tjek os ud og få meget mere at
vide på:
www.kragelund-efterskole.dk ■

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

01/02/2019 14.52
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Efterskolernes dag

Efterskolernes dag
Åbent hus
Vil du besøge en efterskole? Det
er der mulighed for både til Efterskolernes Dag og Efterskolernes
Aften. Eller ved at kontakte en
efterskole direkte.

stress på skolen A5 print .pdf
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Efterskolernes Dag
Efterskolernes Dag foregår hvert
år den sidste søndag i september
klokken 13.00 til 17.00, hvor alle
efterskoler i hele landet holder
åbent hus.
Næste Efterskolernes Dag er søndag den 29. september 2019.
Husk at du altid er velkommen til
at kontakte en efterskole og aftale
besøg på et andet tidspunkt, som
passer dig.

15.08

Efterskolernes Aften
På Efterskolernes Aften er der
åbent hus på efterskoler i hele landet. Efterskolernes Aften foregår
hvert år den anden onsdag i januar
klokken 18.00 til 21.00.
Næste gang er onsdag den 8.
januar 2020.
Husk at du altid er velkommen til
at kontakte en efterskole og aftale
besøg på et andet tidspunkt, som
passer dig.

Du behøver ikke at være bange

Du behøver ikke at være bange
– du kan fint tage en erhvervs- eller akademisk uddannelse,
også selv om du er ordblind.
Skrevet af Margit Viig
På det Blå Gymnasium Haderslev
Handelsskole har vi en del ordblinde elever, både på HHX og på EUD
og EUX.
To af dem er et par friske knægte
Mathias og Alexander, som begge
er 19 år. Mathias og Alexander
går på grundforløbet og starter til
august på det studiekompetencegivende år – EUX.
Som alle elever på erhvervsuddannelsen på Haderslev Handelsskole blev Mathias og Alexander
screenet ved optagelse på skolen,
og som de selv var klar over i
forvejen, viste screeningen, at de
var ordblinde. Mathias havde fået
konstateret ordblindhed på efterskolen og Alexander i 10. klasse. På det
tidspunkt havde de også fået tilbudt
hjælpemidler i form af programmer,
der kunne kompensere for deres
manglende læsefærdigheder.
Deres ordblindhed blev konstateret efter et helt folkeskoleliv, hvor
karaktererne havde været i bund og
motivationen til at læse og lære blev
mindre og mindre. Et par lærere,
der på egen krop kendte til ordblindhed, fik dem screenet og det,
sammen med de kompenserende
hjælpemidler, gav dem igen lysten
til at lære. Men, som Mathias sagde,
den dag jeg snakkede med dem:
“Hvorfor skulle der gå så mange
år – hvorfor er der ikke mere fokus
på ordblindhed i folkeskolen?” De
mener begge, at alle elever i folkeskolen burde testes på et tidligt
tidspunkt.
På erhvervsuddannelserne på
Haderslev Handelsskole bliver de
nye elever screenet, der bliver søgt

Mathias og Alexander
Special Pædagogisk Støtte til dem,
der har behov, og de får alle en
introduktion til de kompenserende
hjælpemidler og bliver tilmeldt
NOTA, hvor de har mulighed for at
få indlæst lærebøger eller trække på
den store bogsamling, der allerede
er i NOTAS bibliotek. Desuden
får de via et introduktionsforløb
kontakt til skolens ordblindelærere.
Alt dette sker inden eleverne starter
på uddannelsen. Det betyder, at de
ordblinde elever allerede er fortrolige med hjælpemidlerne, når de
møder de nye klassekammerater, og
de ved, hvor de kan søge hjælp, hvis
programmerne på computeren ikke
fungerer efter hensigten, eller de
har behov for en faglig snak.
“Vi skal knokle noget mere end alle
de andre,” siger Alexander, men
med ordblindeprogrammerne og
støtte fra lærerne, lærer gruppen af

ordblinde lige så hurtigt som andre
elever – og et langt liv som ordblind
har udviklet en god hukommelse
og lært flokken at høre godt efter.
Dog fremhæver de begge, at det
er vigtigt, at skolerne råder over
uddannede ordblindelærere, der
kan orientere de øvrige lærere om
nødvendigheden af ocr-scanninger
og materialer, der altid skal være
tilgængeligt rent digitalt. “Det hjælper altså ikke at smide 12 sider i en
papirkopi i hovedet på os mandag
morgen med beskeden om, at det
kan vi lige læse i løbet af den næste
halve time, – så er vi lost!”
Alexander og Mathias har, som
de øvrige ordblinde på Haderslev
handelsskole, fået tilbudt ordblindeundervisning sideløbende med de
øvrige fag. De to har valgt at være
meget åbne omkring deres ordblindhed, og på skolen fungerer de ►
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Hobro Efterskole
Ordblindeefterskole med eksamen og
mange erhversrettede værksteder.

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

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

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

www.hobroefterskole.dk

tlf. 98 555 255

Find os på : Facebook & Instagram

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).

14

Ordblindebladet 3 · 2019

som ambassadører, når Haderslev
Handelsskole får besøg af 8. og 9.
klasser, der gerne vil høre mere om
uddannelserne.
Det er en fornøjelse at se og
høre de to fortælle om hverdagen
på skolen, om glæden ved at være
sammen med kammeraterne og
om, hvordan det har været at løfte
karakterer fra 00 til fire ti-taller.
De har absolut ingen mindreværdskomplekser, fordi de er
ordblinde. “Hvorfor skulle vi da
have det,” siger Mathias, – og
at det med at fortælle, at man er
ordblindhed, skulle være et tabu –
den køber ingen af dem. De spiller
begge computerspil, og som de
siger, så kommer der sommetider en
bemærkning om, at de er elendige
til at stave, men når “ jeg så siger,
at jeg er ordblind, så finder vi ud af
det.”
Fremtiden? Alexander har en
læreplads. Han skal arbejde i en
herretøjsforretning og som han
siger: “souschefen er også ordblind,
så måske kan jeg lære ham nogle
tricks.”
Mathias er ikke helt afklaret, men
noget med handel. “Vil du fortælle
at du er ordblind?” – “Ja, selvfølgelig, men nok ikke i min ansøgning.” Det er bedre at sige det, når
jeg kommer til samtale – så kan jeg
også fortælle, at jeg arbejder mindst
lige så godt som alle andre.”
Anbefalinger til andre? De er
begge enige om, at det er vigtigt,
● at elever testes tidligt, så eventuel
ordblindhed kan afhjælpes
● at skolerne skal investere i lærere,
der ved noget om ordblindhed
● at viden om ordblindhed skal
udbredes
● at der skal knokles, for at få de
samme chancer som alle andre
men, at man sagtens som ordblind
kan tage en uddannelse, bare man
er åben omkring sin ordblindhed og
tager imod den støtte, der findes. ■

Ikke helt Palle alene i verden

Ikke helt Palle alene i verden
Som barn lærte Tom Vammen at være åben om sin ordblindhed. I dag fortæller han sin historie til andre, når han er ude som uddannelsespilot for Netværkslokomotivet.
Af Jeanette Suell
Netværkslokomotivet
Der er tre ord, der beskriver 42-årige uddannelsespilot Tom Vammen
fra Hundslund: Han har humor, han
er følsom, og han er åbenhjertig.
Ja, og så er han ordblind, men det
er ikke det, der står tilbage efter et
møde med ham. Han taler som et
vandfald, fortæller masser af gode
historier, og han bliver tydeligt rørt,
når snakken falder på kammeraterne, skoletiden og hans 11-årige
søn, som han konsekvent omtaler
“knejten.” Knejten har også arvet
“sin fars gode gener,” siger Tom
Vammen og henviser til den ordblindhed, der ligger i familien, og
som har givet ham selv både nederlag og sejre igennem hele livet. - Da
jeg var færdig i 10. klasse, var jeg
lige så god som en 3. klasses-elev
i dansk. Der var udfordringer, og
jeg havde rigtig svært ved det (at
læse og skrive, red.), fortæller han
om sin skolegang, der blandt andet
foregik på Taleinstituttet i Aarhus.
- Selvom jeg kun nåede 3. klasses
niveau, så hjalp Taleinstituttet mig
rigtig meget. Jeg var virkelig træt af
skolen, da jeg kom derop, men de
lærte mig, at det jeg kunne, det var
godt nok, erindrer Tom Vammen.
Sådan set fint nok
På trods af sin ordblindhed lykkedes det ham at få et flot svendebrev,
da han blev udlært tømrer i 1998.
- Ja, det var noget svært. Jeg havde
ingen hjælpemidler. Jeg bøvlede
noget med det, og fik min mor til
at hjælpe med at læse op. Men jeg

fik ni i min svendeprøve, så det var
sådan set fint nok, siger Tom Vammen, der aldrig har lagt skjul på, at
han er ordblind. Mens han var på
Taleinstituttet fik han indprentet, at
han lige så godt kunne være åben
omkring det. - Så ved folk, hvad de
er oppe imod, som han siger.
Palle alene i verden
Og det folk er oppe imod, er en
mand, der ikke er bange for at række ud efter hjælp. Heller ikke, da
hans søn kommer hjem med en iPad
og har brug for hjælp til at få den
op at køre. - Knejten kom slæbende
hjem med en iPad for fem år siden.
Der måtte jeg ringe til kommunen
og sige, at jeg skulle have lidt hjælp.
Det kunne de godt se, så de sendte
mig ned til AOF, fortæller han. Her
mødte han både den hjælp, han
havde brug for i forhold til sin søn,
og han mødte også en underviser,
der bestemt mente, at det med at
være uddannelsespilot måtte være
lige noget for ham. - Jeg synes, det
kunne være meget sjovt at komme
ud og fortælle min historie, så jeg
sagde ja til en snak med Netværkslokomotivet, husker han og følger
op. - Man kan godt føle sig som
Palle alene i verden med den ordblindhed. Der kan man så se, at det
er man ikke helt.
Det gør ikke ondt
Og Tom Vammen er slet ikke
alene i verden. Det vurderes, at
omkring syv procent af den danske befolkning er ordblinde. I dag
møder han en del af dem, når han
er ude på arbejdspladserne som

uddannelsespilot. Her fortæller han
historien om sønnens iPad, undervisningen ved AOF og oplevelsen
af, at det faktisk er helt okay at
komme tilbage på skolebænken. Jeg kan kun sige til dem, at det ikke
gør så ondt, som man regner med.
Bed om hjælp
Tom Vammen gør nu mere end det.
Han fortæller også en masse historier om sit liv som ordblind og de situationer, der kommer ud af at være
åben omkring det. For eksempel
er der historien om dengang, han
skulle sende en mail på en tidligere
arbejdsplads. - Der tog jeg et fint
A4-ark, skrev “mail” oppe i hjørnet
og gik ned og gav det til kontordamen. Så sagde jeg ”jamen, det
er den måde, jeg kan gøre det på,”
fortæller han og tilføjer med et grin:
- Vi bliver nødt til at have noget humor, ellers dur det ikke. Og vi fandt
jo en løsning på det med mailen.
Der er også historien om dengang
han søgte arbejde på et skibsværft.
Efter en tur rundt på arbejdspladsen
med en af sine nye kolleger kom
han tilbage til chefen. - Så sagde
ham, jeg havde været på tur med:
“Tom her har gået på Taleinstituttet
i Aarhus. Og det er ikke talen, den
er gal med,” fortæller Tom Vammen
og smiler. Han ved godt, at det der
med at tale, det er han god til.
Ikke helt skidt, det her
Indtil videre har Tom Vammen
været ude som uddannelsespilot
to gange. Selvom det ikke er nok
til at danne et samlet billede af,
hvordan han kan være med til at
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Ikke helt Palle alene i verden

Tom Vammen har altid været åben om sin ordblindhed, også på de arbejdspladser, han har været på. Her har han ofte oplevet, at andre kolleger er kommet til ham for at fortælle, at de også er ordblinde. ”De siger ”det er jeg også, det skal du ikke
tænke på,” og folk vil gerne hjælpe hinanden, så det gør vi”, fortæller han. Foto: Jeanette Suell

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

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg

ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).
www.ordblindetræning.dk
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motivere medarbejderne til at tage
et kommende uddannelsesforløb
med ophøjet ro, så oplever han alligevel, at han gør en forskel. - Når
jeg har fortalt min historie, så er der
mange, der kommer hen og snakker, og jeg går også selv rundt og
snakker med folk. Tit kommer der
mange hen og siger, at de godt kan
nikke genkendende til min historie.
Det bekræfter mig i, at det ikke
er helt skidt, det her. Og hvis min
historie kan gøre, at der er andre,
der tænker, at det kan de også godt
prøve, så er jeg glad, lyder det fra
Tom Vammen.
42-årige Tom Vammen er uddannet tømrer og arbejder ved Brabrand
Boligforening. Han har været
tilknyttet Netværkslokomotivet som
uddannelsespilot siden 2018.
Med tilladelse fra Netværkslokomotivet. 
n

Klummen

Klummen
Skrevet af Erik K. Rasmussen

Ny regering og
evaluering af
læreruddannelse
De seneste år er der fremstillet
mange test for at finde frem til mennesker med ordblindhed. Der bliver
lyttet til børnenes sprog i børnehaveklassen. I 0. klasse kan der tages
test. I 3. klasse kan ordblindetesten
tages. Forældre, der ikke har fået
testet deres barn, men stadig mener,
det er ordblind, har krav på test i
4. klasse. Der er således gjort store
fremskridt med test, men hvad sker
der efter testen er taget. Her er der
stadig lang vej. Alt for få lærere har
kendskab til ordblindhed og endnu
færre kender til den videnskabelige
undervisning af mennesker med
ordblindhed. Den store forskningsviden der findes, skal inddrages
bedre i undervisningen.
Når læreruddannelsen skal
evalueres i 2020, var det så ikke
en god ide, at Ordblindeforeningen
pressede på for at få ordblindundervisning gjort obligatorisk

i læreruddannelsen? Det er Socialdemokraterne, Radikale, SF,
Konservative, Venstre og Dansk
Folkeparti, som står bag den gamle
læreruddannelse. De bliver snart
indkaldt til at drøfte en evaluering
af uddannelsen. Ordblindeforeningen har allerede kontakt til mange
af uddannelsesordførerne, men der
er kommet ny Børne- og Undervisningsminister (Pernille Rosenkrantz
Theil). Hun bør have kendskab til
ordblindhed.
Mennesker med ordblindhed bliver stadig behandlet stedmoderligt
og med venstre hånd. Omlægning
af lærereuddannelse fra seminar til
professionshøjskolerne er jo ikke
lykkedes særlig godt. Lærerstuderende kan ikke vælge ordblindeundervisningen som fag. Flere partier
ønsker en 5-årig læreruddannelse,
men hvad hjælper det mennesker
med ordblindhed, hvis ikke der
kommer undervisning i ordblindhed
på programmet. I dag er det ikke
dansklæreren, der automatisk bliver
klasselærer, det kan også være en
faglærer. Derfor er det vigtigt at alle
lærere har kendskab til ordblindhed.
Mange kommuner gør det godt,
men kvaliteten varierer enormt
fra kommune til kommune. Der er
behov for ensartede retningslinjer,
som forpligter og angiver et højt
fagligt niveau for ordblindeundervisningen. Hvis ikke vi retter op på
situationen i folkeskolen, ender vi
med et a- og b-hold alt efter, hvor vi
bor. Lærerne er udsatte for et stort
arbejdspres, men derfor skal der
ikke være forskel på den undervisning Olivia eller Sander får, bare
fordi de bor i hver sin kommune.
Bestyrelsen i Ordblindeforeningen eller politisk udvalg burde tage
kontakt til alle uddannelsespolitikere i Folketinget og se, om ikke de
kunne få en eller flere politikere til
at arbejde for bedre ordblindeundervisning i Folkeskolen.

Det er meget fint med VUC, Ordblindeefterskoler og oplysningsforbund, men hvorfor skal børn vente,
til de er næsten færdige i skolen
med at få ordblindeundervisning.
Der skal sættes ind fra 1. klasse,
ellers skaber det mindre selvværd
og en skamfølelse hos det enkelte
barn, som det har svært ved at
komme af med igen.
■
Klummen er udtryk for
fortatterens egen holdning
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Tilbud til voksne ordblinde

TILBUD TIL

VOKSNE ORDBLINDE

Af Marie Wolter Bertelsen, leder af
ordblindeundervisning på HF og
VUC Roskilde

Det kan være svært at få et overblik
over, hvilke muligheder, der er for
at få hjælp, når man er ordblind
i Danmark. Både på børne- og
voksenområdet er der forskellige
tilbud. Her kan du læse om, hvilke
gratis muligheder, der er for voksne
ordblinde.
På voksenområdet er undervisningen organiseret under staten og
reguleret af en ret stram lovgivning.
Det betyder, at underviserne skal
have en specialuddannelse i ordblindhed og at der er klare krav til
kvaliteten af undervisningen. Og så
er det oven i købet gratis.
Hvilken støtte kan man få?
Den gratis støtte til ordblinde
voksne består i hovedreglen af to
tilbud: Undervisning og it-støtte
(også kaldet læse-skrive-teknologi,
forkortet til LST).
Hvem kan få støtten?
Alle, der har forladt folkeskolens 9.
klasse kan få ordblindeundervisning
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for voksne, kaldet OBU. Det betyder f.eks. at man kan få OBU, hvis
man går på et 10. klasses center,
hvis man er ledig, i job eller under
uddannelse.
De eneste, der ikke kan få OBU
er dem, som går på den nye uddannelse, som hedder FGU (forberedende grunduddannelse). Hvis man
går der, er OBU nemlig indeholdt i
den undervisning man får. FGU er
et tilbud til unge under 25 år, som
mangler forudsætninger for at starte
på en ungdomsuddannelse eller
komme i job. Læs mere om det her:
https://www.uvm.dk/forberedendegrunduddannelse
Hvis man ønsker at gå til OBU,
skal man have en gyldig ordblindetest. Den kan man få taget det
sted, hvor undervisningen tilbydes,
eller man kan have den med fra en
tidligere skole. OBU tilbydes på
alle VUC’er, mange AOF’er og hos
private udbydere. Det er lige meget,
hvor du bor, du kan gå til OBU det
sted, som du har lyst til.

Hvordan tilrettelægges
undervisningen?
OBU tilbydes typisk på små hold
med max. seks kursister. Undervisningen skal være individuelt tilrettelagt. Det betyder, at du sammen
med din lærer skal lægge en plan
for, hvad du ønsker at blive bedre til
i forhold til læsning og skrivning.
Nogle steder tilbyder også onlineundervisning, hvor du kun har
meget lidt fremmøde. Der er også
stor efterspørgsel på ordblindeundervisning i engelsk, fordi læsning
og skrivning på engelsk er særligt
svært. Det er der også mange undervisningssteder, der tilbyder.

Mange går til OBU som et frivilligt tilbud i deres fritid. Men OBU
kan også være en del af en beskæftigelses- eller uddannelsesplanplan
med jobcenteret eller kan tilbydes
på en uddannelse. Der er også
mulighed for at lave OBU-hold for
virksomheder. Det betyder, at man
kan få undervisning i arbejdstiden
og arbejdsgiveren kan få lønkompensation.

It-støtte – LST
Der findes et væld af programmer
og apps, som kan støtte læsning og
skrivning. Markedet er eksploderet de seneste år, så det kan være
svært at følge bare nogenlunde med.
Samtidig er det ikke bare gjort med
at anskaffe et program – man skal
også lære at bruge det. Derfor er
undervisningen og it-støtten knyttet
tæt sammen. Det er almindeligt, at
det sted, som tilbyder ordblindeundervisning, også hjælper kursisterne
til at anskaffe de programmer og
apps, som giver bedst mening
for den enkelte – og underviser i
brugen af dem. Nogle programmer
kan være ret dyre, og derfor kan de
bevilliges gennem kommunen (til
privat brug) eller jobcenteret (til
arbejdsbrug). Andre er meget billige
eller gratis, så dem skal man betale
selv.
Før i tiden kaldte man LST
(læse-skrive-teknologi) for “itrygsæk”. Begrebet gav god mening,
fordi programmerne nødvendigvis
krævede at man fik en god computer med i købet. Men i dag har de
fleste en computer eller også giver
det bedst mening at bruge en tablet
eller en smartphone. Derfor er man

Tilbud til voksne ordblinde

gået væk fra rygsæk-begrebet og
kalder det blot LST i stedet.
Hvordan kommer jeg i gang?
Det letteste er at henvende sig til det
VUC eller AOF, som ligger tættest på ens hjem eller arbejde. Man
kan ringe og få en snak med dem
om, hvordan deres tilbud ser ud i
lokalområdet. Ofte har fagforeningerne også et godt samarbejde med
de lokale udbydere og kan rådgive
om OBU.
VUC eller AOF kan hjælpe til at
finde gamle testpapirer frem, evt.
lave en test, tilbyde undervisning og
rådgivning om anskaffelse af LST.
Hvor længe skal jeg blive ved?
OBU er helt frivilligt og baseret
på, om du får noget ud af det. Som
nævnt skal man lave en plan sammen med lærere for, hvad målet
med OBU skal være.
Der er ikke en officiel grænse
for, hvor meget OBU man kan
få. Kravet er, at man for hver 60
klokketimers undervisning skal
evaluere, om der er fremgang i ens
læsning og skrivning. Hvis der er
det, kan man fortsætte sin undervisning og man skal så opsætte nye
mål for, hvor man vil nå hen med
sin læsning og skrivning.
Man slutter til OBU, når man har
opnået det, som man gerne ville.
Man skal ikke op til en prøve eller
testes igen. De fleste går til OBU i
½-1 år, men nogle går længere tid.
Især hvis de ønsker at blive bedre
til både dansk og engelsk. Mange
holder så en pause, men det er ofte
at man vender tilbage, f.eks. fordi
man skifter jobfunktioner eller
simpelthen har fået blod på tanden
til at lære endnu mere.
Hvad får jeg ud af
undervisningen?
De fleste ordblinde kan læse og
skrive mere eller mindre godt.
Men oftest har man ikke læst eller
skrevet særligt meget gennem livet
og det betyder, at man mangler en
masse træning. Derfor har man

De bedste dage på arbejde er dem, hvor telefonen ringer og det lyder
nogenlunde sådan her:
“Hej, det er Thomas. Kan du huske mig? I hjalp mig til at få noget it
og noget undervisning for nogle år siden. Nu er min computer slidt op,
og jeg har hørt, at der er kommet noget nyt på markedet. Jeg har også
fået nyt job, hvor jeg skal til at skrive på engelsk. Er det noget I kan
hjælpe med?”
- “Hej Thomas. Hvor dejligt at høre fra dig igen. Ja, der er kommet en masse nyt it og vi har startet nogle fede engelskhold. Kig ind
i vores it-café på onsdag og få en snak. Så finder vi et hold til dig og
får kigget dit it igennem. Har du hørt, at vi også har startet noget
online-undervisning?”
ikke har fået opbygget et særligt
stort ordforråd, har ikke trænet sin
tekstforståelse og ikke fået øvet sig
i at formulere sig skriftligt.
Undervisningen starter tit med
at komme i gang med at bruge LST
til at få læst tekst højt og til at give
stavehjælp. Det sker sideløbende
med at man lærer teknikker til at
læse og stave bedre – både med
og uden LST. Men så snart man
er godt i gang med
det, starter det store
arbejde: At arbejde
med indhold, dvs.
læseforståelse og
skrivning.
Det er helt
forskelligt, hvilke
ønsker, den enkelte
har. Derfor skal man
sammen med læreren lave en individuel plan, hvor man
formulerer, hvad
man gerne vil opnå.
Når man så evaluerer planen, opdager
man, hvor langt man
er nået og det giver
tit blod på tanden til
at fortsætte.
Medierne svømmer over med gode
historier om, hvad
det nytter at gå til
OBU. Det er ikke
sjældent at folk

oplever, at OBU har ændret deres
liv. Nogle har valgt helt andre uddannelser eller jobs, som de ikke
turde drømme om tidligere. Andre
har ændret sig fra at være forsigtige og usikre personer til at være
selvsikre og fyldt med gå-på-mod.
Så det er bare om at komme i gang.

■
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Ordblind i en sen alder

Ordblind i en sen alder
Skrevet af Jesper Manly Jørgensen
Kursist på HF og VUC
Nordsjælland

Jeg har faktisk altid vidst, at jeg
var ordblind, men er aldrig blevet
ordblindetestet. Det var først, da
jeg var til et foredrag om børn og
ordblindhed i folkeskolen, at jeg
blev opmærksom på mine egne
udfordringer. Der var mulighed for
at blive tilmeldt en ordblindetest på
VUC, og jeg tænkte: Hvorfor ikke,
det vil kunne bruges til at hjælpe
mig med min datter, der også er
ordblind. En uges tid efter mødte
jeg op på VUC og blev testet. Ganske rigtig, jeg blev testet ordblind i
en alder af 39 år. En hel ny verden
åbnede sig med undervisning og
diverse hjælpemidler. Jeg sagde
endnu engang ja tak til tilbuddet og
gik i gang.
Jeg fandt hurtig ud af, at jeg har
levet i en anden verden som så
mange ordblinde. Efter folkeskolen ville jeg gerne uddanne mig
til læge. Det blev jeg kraftig talt
fra, da skolen mente, jeg var for
doven og ikke havde resurser til at
komme igennem uddannelsen. Så
tænkte jeg, at jeg måtte sigte lavere
og uddannede mig indenfor kokkefaget med speciale i molekylær
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gastronomi, og efterfølgende
huske de forskellige små ord og
uddannede jeg mig til samarit,
orddele (morfemer), jeg har lært, og
lastbilchauffør og tømrer. Desuden
det gør, at biblioteket oppe i hovedet
er jeg selvlært smed, mekaniker og
bliver mere overskueligt, og de
maskinfører, og jeg har haft diverse
meget lange ord bliver til små korte
jobs med unge mennesker. Men jeg
ord i systemet.
var jo doven med få resurser, så jeg
CD-ord og Nota kom også på
kunne jo ikke blive læge!!
banen og en ny verden åbnede sig
Gennem tiden fik jeg lært at klare med lydbøger og oplæsning af tekst
mig igennem hverdagen med at
... KÆMPE HJÆLP!!
læse og skrive. Jeg har altid måttet
Nu er jeg kommet så langt i
bruge en masse energi og tid på
forløbet, at jeg nu kan sidde og få
at komme igennem pensum på de
mine tanker til denne artikel uden
forskellige uddannelser og kurser.
at skulle bruge en masse energi.
Heldigvis havde jeg en stor fordel
Der er også blevet plads til at
i det praktiske, og jeg er jo vant til
gøre tanker om, hvordan tingene
at huske ting hurtigt. Mange gange
for ordblinde kan blive bedre, så
skal jeg nemlig kun se tingene en
endnu flere kan hjælpes i en tidlig
gang – så kan jeg udføre dem igen.
alder. Det kunne jo være fedt, hvis
Jeg har sjovt nok altid klaret mig
tidlig indsats kunne hjælpe nogle
godt i de forskellige prøver og eksa- af de unge, der får stemplet “ikkemener, så der var ikke mange i min
uddannelsesparate”, hvor de bare er
omgangskreds, der lagde mærke til,
ordblinde.
at jeg er ordblind.
Jeg har valgt at være meget åben
Nu har jeg gået til undervisning
omkring det at være ordblind, da
på VUC – på et ordblindehold i
jeg tænker, det vil hjælpe min datsnart et år, og hvor ville jeg ønske,
ter og ikke mindst andre i samme
der var sat ind allerede i folkeskolen situation.
n
med test og undervisning. Så
havde uddannelsen som læge
været lige til højrebenet. Før
havde jeg læst ved at skulle
huske alle de forskellige ord
med diverse endelser som billeder. Det bliver til noget af et
bibliotek oppe i hovedet. Jeg har
aldrig rigtig lært at skrive bogstaverne ordentligt, og det med
grammatik var vist også blevet
sorteret fra. Da jeg startede på
VUCʼs ordblindehold var det
bare at starte fra en ende af. Jeg
fik en god lærer, der hurtigt fik
mig ind på rette spor, og der
blev sat ind med undervisning
i morfemer, grammatiske love
Det må gerne være sjovt
og regler, ordsammensætning
at
gå i 8. 9. eller 10. klasse
og gode strategier til at læse
og skrive. Jeg har hurtigt gjort
Besøg os på www.thy-ordblind.dk
fremskridt. Nu skal jeg kun

Frivillig tvang er vejen frem

Frivillig tvang er vejen frem
Der var ingen slinger i valsen, da medarbejderne hos Berits Hjemmepleje i
Horsens fik besked om, at de skulle have testet deres færdigheder i læsning,
skrivning og regning. “Hvis ledelsen ikke viser, at de vil det her, så tror medarbejderne ikke på det, og så bliver det ikke til noget,” siger souschef Heidi K.
Hansen.
Af Jeanette Suell
Foto: Netværkslokomotivet
“Det her er noget, I alle skal igennem. Der er ingen vej udenom, og
inden I går hjem, skal I komme
herop forbi, så har jeg en seddel,
hvor der står, hvornår I skal møde
op til jeres test.”
Der er ingen slinger i valsen hos
souschef ved Berits Hjemmepleje,
Heidi K. Hansen. Hun har netop
fortalt medarbejderne i Horsensafdelingen, at de skal have testet
deres læse-, skrive-, regne- og

IT-færdigheder. Hvis det viser sig,
at de er ordblinde, eller har behov
for at blive bedre til at læse, skrive,
regne eller bruge IT, så skal de på
kursus. Basta. Et skal-tilbud, kalder
hun det. Men et godt et af slagsen.
Et “skal-tilbud”
Siden medarbejderne fik nyheden
om, at de skulle igennem et afklaringsforløb, er fem konstateret
ordblinde, og der er lavet planer for,
hvornår de skal have ordblindeundervisning. Og engagementet omkring forløbet har været rigtig godt,

fortæller direktør Berit Thomsen og
souschef Heidi K. Hansen. Kun en
enkelt medarbejder har sagt nej til
at blive testet, og det er der en god
grund til.
- Hun vidste allerede, at hun
var ordblind, så vi blev enige med
uddannelsesinstitutionen om, at der
ikke var nogen grund til, hun skulle
igennem en test, fortæller direktør
Berit Thomsen.
Skal – skal ikke
Hverken hun eller souschef Heidi
K. Hansen har været nervøse for,

Direktør Berit Thomsen og souschef Heidi K. Hansen, Berits Hjemmepleje, var ikke længe om at sige
ja til få testet deres medarbejderes læse-, skrive-og
regnefærdigheder. ”Vi har rigtig meget, vi skal dokumentere, og der går ikke en dag, hvor medarbejderne
ikke skal skrive noget ned, så det gav god mening for
os at sige ja til forløbet, da vi fik det præsenteret,”
fortæller direktør Berit Thomsen.

►
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hvordan medarbejderne ville tage
imod beskeden om den tvungne
test af deres færdigheder. For dem
handler det om, hvordan den slags
bliver præsenteret.
- Hvis vi klart og tydeligt siger, at
det her, det skal de, så ved de godt,
det er vigtigt, fortæller Berit Thomsen og Heidi K. Hansen supplerer.
- Vi har det sådan, at når vi siger,
det er et skal-tilbud, så signalerer vi
også, at det er noget, vi som ledelse
prioriterer og synes er vigtigt. Og
medarbejderne tænker, at hvis
ledelsen vurderer det som vigtigt,
så er det nok vigtigt. Derfor har det
ikke været et tilbud til medarbejderne, men noget, alle skal igennem.

Blod på tanden
Det har fungeret godt. Både skal-tilbuddet og de efterfølgende reaktioner på resultaterne. Ikke nok med,
at alle medarbejdere har fået testet
deres færdigheder; ifølge Berit
Thomsen har det også løftet fællesskabet og selvtilliden.
- Vi kan mærke, at der er sket
noget. Medarbejderne har fået mere
blod på tanden i forhold til uddannelse og har for eksempel ønsket
at blive praktikvejledere og forflytningsvejledere. Andre vil gerne
på AMR-kurser. Lige nu griber de
bare opgaverne og det ansvar, der
følger med. Det løfter dem og os

som arbejdsplads helt vildt meget,
fortæller Berit Thomsen.
Sammen med souschef Heidi
K. Hansen vil hun uden at blinke
anbefale andre arbejdspladser at få
en status på medarbejdernes færdigheder og en efterfølgende plan for
opkvalificering.
- Vi kan kun anbefale det til
andre. Og det er ikke sådan, at
man skal være bange for, at det er
noget, der tager lang tid. Det gør det
ikke. Til gengæld kan man roligt
regne med at få noget igen – både i
medarbejdertruppen, men også hos
ledelsen, slutter Berit Thomsen. n

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

Information
Information om de
aktuelle nyheder
og aktiviteter
i kredsene kan
altid ses på
hjemmesiden:
www.ordblindeforeningen.dk under de
enkelte kredse.
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Find fem fejl

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

Kan du mon finde de 5 fejl?
Det gælder bare om at komme i gang med at lede!
Har du lyst til at være med i konkurrencen om at vinde
“to biografbilletter med sodavand og popcornˮ, så
send svaret samt dit medlemsnummer til:

 ontor@ordblind.org senest den 15. november 2019,
k
så trækker vi lod blandt de rigtige svar, og du kan blive
den heldige vinder.
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Familiekoloni uge 27 2019

Skrevet af Julie Kirkemann Riisby
“Jeg tilmeldte mig og min søn,
fordi vi skulle have en lille miniferie sammen på en efterskole.
Målet var også, at han skulle se,
hvordan det var på en efterskole, hvis han skulle det på sigt.
Derudover var der workshops,
så det lød jo godt. At dette
ophold skulle vise sig at være så
givende, havde jeg aldrig troet.
Jeg er dybt taknemmelig for
alt, vi fik ud af dette ophold og
de frivillige som har sørget for,
at vi forældre og børn kunne
mødes og blive så meget klogere
på dysleksi, og hvordan vi kan
hjælpe vores børn og hinanden.
Tusind tak herfra.”
Af Lisanne Pedersen
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Igen i år blev familielejren i uge 27
afholdt på Emmerske efterskole,
hvor den lækre mad blev lavet
af efterskolens egne kokke. Alle
ankom onsdag og fik forevist deres
værelser, hvorefter der var velkomst
og sandwichs. Allerede om aften
blev kolonien skudt i gang med
det første foredrag ved Rhandi H.
Jeppesen, som selv er ordblind og
underviser i Læse-Skrive teknologi
(LST).
Torsdag er koloniens workshop
dag, hvor alle forældre og børn har
meldt sig på workshops, som kan
hjælpe dem med deres programmer
eller lære nye strategier at kende.
Sideløbende var der mulighed
for de ikke ordblinde børn, samt
de som havde brug for en pause
fra det faglige, for at lave diverse
kreative aktiviteter som at male på
kopper og muleposer. Der var også

mulighed for at lave rollespilssværd.
Ovre i hallen sørgede Rasmus for at
underholde med blandt andet boldspil. Om aftenen holdte Christian
Bjerre et meget informativt foredrag om ordblindhed blandet med
hans egne erfaringer som ordblind i
uddannelsessystemet.
Fredag blev børnene sendt afsted
til High Park Sønderjylland for at
udforske trætoppene og nyde ferien
lidt. Forældrene blev underholdt
af to forskellige oplægsholdere.
Først på var Lise Holmgård, som
fortalt om de psykosociale følger
af ordblindhed. Det var et meget
spændende og interaktivt foredrag,
som bestemt satte gang i mange
gode snakke. Efter en dejlig frokost
gik Line L. Jørgensen på for at
fortælle om den ordblindevenlig
undervisning. Et meget lærerigt
foredrag, som igen fik gang i snakken og mange gode spørgsmål fra
forældrene.
“En meget ny og omfangsrig
verden jeg går i møde som mor.
Kendte ikke til ORDBLINDEFORENINGEN for 3 mdr. siden
– kun takket være min nordjyske
moster og besked på Facebook.
Ja, så gik det stærkt.
Trods kamp mod div. i systemet – skole mm, så har dette
ophold / workshops og foredrag
virkelig givet mig mere forståelse og indblik for min datters
handicap (ej selv ordblind),
så nu går jeg all in for at LST
virkelig skal bruges og div.

Familiekoloni uge 27 2019

chokoladesovs. Alle hyggede sig
meget og havde ikke lyst til at det
skulle ende.
“Nej mor ... hvorfor er det slut i
morgen, vi kunne da godt blive
lidt længere.”
Citat: Katrine Petersen 11 år

kurser skal til – jo vore børns
fremtids værktøj og muligheder
mod uddannelse mm.
Og Naja glæder sig til næste år
allerede – og det siger vel alt!!
1000 tak.”
Af AnneMette Skibsted Als

til børnene. Til hovedret var der
flere forskellig slags kød og lækker
grønt. Til dessert en hjemmelavet
is samt hjemmebagte brownies og

Lørdag skulle der bare gøres rent
overalt og hele kolonien skulle
evalueres, som Jette Louise Tommerup så fint opsummerer her: “En
lærerig og hyggelig koloni. Jeg kan
kun anbefale alle børn og forældre
at unde sig selv denne oplevelse.”■

Fredag aften var der festmiddag,
hvor alle hjalp hinanden med at
gøre klar. Køkkenet havde lavet
en kæmpe festmiddag. Forretten
bestod af fiskeretter til de voksne
og pomfritter, pølser og lasagne

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
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Af Helene Grünfeld Raal
Onsdag
Vi ankom til Nislevgård omkring kl.
13, hvor vi blev taget godt imod af
flere af ordblindelejrens frivillige. Vi
fik vist vores værelse og gik derefter
over i spisesalen, hvor vi selv skulle
lave vores egne navnebadges. Da
alle deltagere var ankommet, blev
vi samlet i spisesalen, hvor vi fik
en lækker sandwich, og de frivillige præsenterede sig. Bagefter gik
vi allesammen over i hallen, hvor
vi legede to lege. Den ene hed “kan
du lide din nabo”, og den anden hed
“katten efter musen”. Begge lege var
vildt sjove, og jeg var flad af grin
over at se de voksne løbe forvildet
rundt.
De fleste af os børn blev i hallen
og legede dødbold og høvdingebold,
mens de voksne og enkelte børn gik
over i Høresalen for at lytte til Christian Bock, som fortalte om sit liv
som ordblind og om, hvordan man
som ordblind kan få lige præcis den
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uddannelse, det job og det liv, man
ønsker, hvis bare man lærer at bruge
sine hjælpemidler. Senere fortalte
min mor mig, at Christian havde
nævnt en undersøgelse, hvor en
svensk professor havde fundet frem
til, at næsten halvdelen af Sveriges
selvskabte millionærer faktisk var
ordblinde – ligesom mig.
Efter aftensmaden var der nogle,
der hoppede i svømmebassinet, så
de kunne blive kølet ned. Ellers var
de fleste børn i hallen og lege eller
spille fodbold eller noget helt tredje.
Bagefter kunne man vælge mellem
at lave popcorn over bål eller komme
med sine forældre til foredrag med
Christian Bjerre, der fortalte om sin
vej til at studere psykologi på SDU
og om, hvordan hans brug af hjælpemidler havde gjort det muligt for
ham at vende sine udfordringer som
ordblind til kompetencer.
Torsdag
Dagen startede med morgenmad
med rundstykker, hvor jeg snakkede

og hyggede med nogle af mine nye
venner. Bagefter malede jeg et krus
og en tallerken. Andre børn malede
på net, nogle lavede perlekæder, og
nogle legede i hallen eller med Lego.
De voksne brugte hele dagen på
workshops i CD-ORD, AppWriter
og Apps, så de kunne blive klogere
på deres børns hjælpemidler. Børnene måtte selvfølgelig også være med,
hvis de havde lyst.
Sidst på eftermiddagen tog nogle
til stranden, mens andre blev tilbage
på Nislevgård, hvor forstander Jens
Østergaard fortalte om at være elev
på skolen. Inden lejren vidste jeg
ikke, hvad en efterskole var, men
efter at have hørt Jens’ fortælling
og haft mulighed for at stille ham
spørgsmål er jeg slet ikke i tvivl om,
at efterskolelivet lige er mig.
Om aftenen var der natløb. Først
for de små og senere for de store.
På posterne brugte vi vores egne
telefoner til at få læst opgaverne op.
Der var mange forskellige opgaver,
vi skulle løse, men min favorit var

Ordblindelejren uge 30 2019

helt klart, da vi skulle bygge det
højest mulige tårn af skumfiduser og
spaghetti. Desværre måtte vi ikke
spise skumfiduserne bagefter.
Fredag
Efter morgenmaden kom der en bus,
som kørte os børn hen til Gorillapark. Selvom nogle havde lidt
højdeskræk, tror jeg, alle havde en
rigtig god dag. Der var baner i enhver sværhedsgrad, og alle var i godt
humør. Det frivillige køkkenpersonale havde smurt nogle virkelig gode
sandwich og pakket masser af vand
og juice til os, så vi kunne få fyldt
energidepoterne op i løbet af dagen.
Mens vi børn legede aber, blev vores forældre hjemme. Om formiddagen havde psykolog Lise Holmgaard
Nielsen holdt et oplæg om, hvordan
selvværdet påvirkes af ordblindhed
og om, hvordan bl.a. forældre kan
være med til at ændre på dette – alt
sammen med små fortællinger fra
hendes eget liv som ordblind og en
understregning af vigtigheden i at
lære at bruge sine hjælpemidler. Som
Lise fortalte, ville hun godt kunne
varetage sit job uden brug af sine
hjælpemidler. Hun ville bare være
meget mere træt, når hun kom hjem.
Efter frokost havde Margit
Nielsen holdt et oplæg om lovstof –
bl.a. omhandlende en paragraf om
skolefravær, hvor hun påpegede,
at det kunne være spændende at

undersøge, om der var en sammenhæng mellem skolefravær og læsevanskeligheder.
Foruden at have været på skolebænken det meste af dagen havde
vores forældre også lige haft tid til at
dække bord til den festmiddag, køkkenpersonalet havde brugt det meste
af dagen på at kreere.
Vi sluttede dagen af med en treretters festmiddag, hvor vi på trods
af turen til klatreparken stadig havde
energi nok til at servere forretten for
vores forældre, spille Uno og til at
lege i hallen imellem retterne. Det
var også som om, vi fik lidt mere
energi, da vinderne af torsdagens
natløb blev kåret, og en masse andre
diplomer og præmier blev uddelt for
ting som årets badenymfe og årets
bedste opvaskehold. Alle børn endte
faktisk med at få en præmie, da vi
blev kåret som det bedste børnehold
på ordblindelejren og fik en mulepose fra Muleposekonkurrencen 2019.
Lørdag
Lørdagen stod på pakning, rengøring og evaluering af lejren. Både vi
børn og de voksne var enige i, at vi
havde haft et fantastisk ophold, og at
særligt alle de frivilliges indsats var
ud over alle forventninger. Derfor
var vi alle gået sammen om at købe
en lille gave til dem hver især, som
de fik lige inden, der blev taget et
fælles gruppebillede, og alle sagde

farvel til hinanden og kørte hvert til
sit.
Jeg har virkelige haft en sjov
“uge” og glæder mig allerede til
næste år, hvor min familie og jeg har
planlagt at være med endnu engang
– dog ikke som deltagere, men som
frivillige, så vi forhåbentlig kan
være med til at give andre en ligeså
fantastisk oplevelse, som vi selv har
fået. 
■

Helene Grünfeld Raal vandt
Awareness konkurrencen vedr.
citater til vores krus. Citatet
som kom på 1. pladsen var:
Jeg bevhøver ikke at læse og
save mor. Du kan jo gøre det
for mej”.

Ordblindebladet 3 · 2019

27

13 gode råd fra NOTA

Gode råd fra NOTA
13 gode råd fra NOTA til hvordan man forebygger fordomme
og tabuer i klassen:
1. Tal åbent om ordblindhed i undervisningen, ved prøver, test osv.
2. Forklar hvilke hjælpemidler, de
ordblinde må bruge, og hvorfor
de må bruge dem.

om uvilje, dovenskab eller andet,
der stigmatiserer. Tænk på dit
ordvalg, så det bliver fremhævet
positivt. F.eks. “læse med ørene”
og ”at have ordblindhed”.
5. Vær afslappet omkring det.
Det mærker den ordblinde som
positivt.

3. Tydeliggør i klassen, at der er tale
om en afkodningsvanskelighed
og ikke lavere intelligens.

6. Spørg den ordblinde, hvordan
man kan nedbryde tabuer omkring ordblindhed. De har muligvis gode bud på det selv.

4. Tal altid positivt om ordblindhed,
så det ikke kommer til at handle

7. Ved gruppearbejde i klassen
fremhæv, at den ordblinde elev

kan bidrage med andre ting end
lige at skrive, så eleven ikke bliver fravalgt ved gruppearbejde.
8. Fremhæv kendte ordblinde. Lav
f.eks. en quiz om kendte ordblinde eller lad eleverne lave en
fremlæggelse om en kendt ordblind. Dette giver den ordblinde
elev nogle rollemodeller at spejle
sig i og viser både den ordblinde
og klassen, at ordblindhed ikke
er en hindring for succes.
9. Lad eleven sætte ord på egne
følelser; hvad tror eleven, at læsevanskeligheden har af konsekvenser. Ved at vide, hvad eleven
tænker, kan du som underviser
mane frygten i jorden. Hvis eleven eksempelvis tror, at han/hun
ikke kan tage en videregående
uddannelse, kan du fremhæve, at
det sagtens kan lade sig gøre ved
brug af de rette hjælpemidler.
10. Spørg ind til, om eleven tror, at
læsevanskeligheden vil begrænse ham/hende – og hvis ja, så
hvor/hvordan? Dette kan afklare
meget i forhold til det videre
arbejde med eleven.
11. Lad eleven vide, at læsning ikke
er alt. Det skal ikke begrænse
hans/hendes fritidsliv, f.eks.
sport eller klubliv.
12. S
 pørg om eleven vil have, at
klassen kender til læsevanskeligheden – og hvis ja, hvor
meget skal klassen vide?
13. Spørg ind til, hvad eleven forventer af dig som underviser.
Det kan være forskelligt fra elev
til elev.

Rågelund Efterskole
Rågelundvej 175 • 5240 Odense NØ • Tlf. 62 95 13 86
raagelund@raagelund.dk • www.raagelund.com
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Udarbejdet i samarbejde med Nota
af: Carsten Milan Nielsen, koordinerende læsevejleder, ordblindevejleder og testvejleder.
Revideret udgave marts 2019
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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”
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Køb til støtte for Ordblindeforeningen

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 75,- 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 75,- 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.
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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.

Ordblindeuge 2019

ORDblinde

UGE 2019
I ugerne 39-41 er der ordblindeuger i Danmark. Det betyder, at
der i hele landet finder aktiviteter sted som sætter fokus på
ordblindhed.

Ordblindeuge 2
0
1
9

Ordblindeforeningen er selvfølgelig involveret i mange af
disse aktiviteter, så kom og vær
med!
I samarbejde med Nota og Netværkslokomotivet har vi lavet
en hjemmeside, der giver dig
overblik over arrangementer
i forbindelse med ordblindeugen. Klik ind på hjemmesiden
www.ordblinduge40.dk, find
din region og tjek om der er et
arrangement, der er interessant
for dig.
www.ordblinduge40.dk opdateres løbende, så hold øje med
de spændende arrangementer,
som løbende kommer til i dit
område.
n
Der
var
...og engang
de
...
lykk levede
e
dere ligt til
s da
ende ges
.
SLU
T

Ordblindebladet 3 · 2019

31

Ordblindeugen – søndagsarrangement

Ordblindeforeningen, Netværkslokomotivet og
NOTA afholder arrangementet

"ORDBLIND OG SELVVÆRD"
Søndag den 29. september kl. 11.30 til 15.15 på TEATRET CONTACT,
Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg C
Kom til en spændende eftermiddag, hvor du/I kan høre, hvordan
det er at være ordblind og få indblik
i de mange hjælpemuligheder, der
findes.

reservere billetter ved at sende en
mail til kontor@ordblind.org.

Det er gratis at deltage. Der er
plads til 250 gæster. Skynd dig at

Se de spændende arrangementer på
www.ordblinduge40.dk

Ordblindeug
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1
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I uge 40 er der i Danmark særlig
fokus på ordblindhed.
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PROGRAM
KL. 11.50-12.00
Velkomst

KL.12.00-13.30
“Jeg læser falsk”. En
teaterforestilling med
Carl, Jonas, Alfred og 10
andre unge, der fortæller hver deres historie
om ordblindhed.

KL.13.30-14.45
Pause og mulighed for snak
ved caféborde om tilbud i:
NOTA, Ordblindeforeningen,
Netværkslokomotivet, Kommunikationscentret i Region
Hovedstaden, Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg (VUF), Forberedende
Grunduddannelse (FGU),
AOF, Frederiksberg Voksenuddannelse (VUF) – og
hør Christian og Randi
fortælle om deres brug af
it-hjælpermidler.

KL.14.45-15.15
Ved ordblindeambassadør Bubber:
Overrækkelse af
Ordblindeprisen
Udnævnelse af
ordblindeambassadør
Charlotte Bøving

SØNDAGSARRANGEMENT

Ordblinde og selvværk · Teatret C:NTACT
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Edisonvej 10, 1856 Frederiksberg C

Kulturnatten

Mød vores nye ambassadør Josephine
af Rosenborg og oplev Kulturnatten
Kom og oplev kulturnatten i København og vær med til at fejre,
når vores forenings ambassadører
Bubber, Mads Heindorf og Charlotte Bøving sammen med vores
formand Mogens Schmidt udnævner Josephine af Rosenborg til ny
ambassadør.
Kom og bliv en del af foreningens magiske udnævnelse af
vores nye ambassadør Josephine af
Rosenborg fredag den 11. oktober
2019.
Det foregår i Mads Heindorfs
eventyrlige smykkeunivers, og der
vil være mulighed for at se og købe
foreningens flotte støttearmbånd,
som Mads Heindorf har kreeret til
fordel for vores forening.
Kom og vær med til at tage godt
imod vore nye ambassadør og gå
på oplevelse i den københavnske
Kulturnat i hjerte af København.
Du skal skrive til kontor@
ordblind.org og oplyse, hvor mange

I kommer, så modtager du via mail
en invitation til foreningens event
hos Mads Heindorf, som er gratis.
Der er kun adgang med en invitation – så husk den.
Vi glæder os til at se dig kl. 20:00
Gothersgade 105, København K.
“I over 26 år har Kulturnatten været en af Københavns mest afholdte
og velbesøgte kulturbegivenheder.
Når skolerne går på efterårsferie,
skaber foreningen Kulturnatten
en festlig aften, hvor hele byens
kulturliv smelter sammen og åbner
sig til glæde og inspiration for os
alle. Mere end 250 museer, teatre,
biblioteker, kirker, ministerier, parker og pladser over hele byen byder
publikum velkommen under Københavns største årlige endagsbegivenhed – og de mange spændende
arrangementer viser, at byen favner
bredt, når den viser sine mange
sider af kulturlivet frem.”

Kilde til information og billede;
2019 Foreningen kulturnatten
https://www.kulturnatten.dk/da/
Kulturnatten
n

Uddeling af legat

Medlemmer af Ordblinde/ Dysleksiforeningen på Fyn har nu mulighed for at
søge et legat.
Legatet uddeles to gange om året i
februar og august.
Kun skriftlige ansøgninger
modtages – telefoniske
henvendelser frabedes.
Ansøgningsfrist 15. januar og 15. juli.
Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og en kort beskrivelse af, hvad
legatet skal bruges til og sendes til:
Lene Baasch, Kivsmosevej 10, 5690
Tommerup.
Kun de ansøgninger, der bliver imødekommet, får besked.
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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

eningen i

D

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 Vitec MV

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: christian@ordblind.org
Bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen
Tulipanvej 18, St., 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: carsten@ordblind.org
Bestyrelsesmedlem
Kirsten Weile
Emil Bojsens gade 10, 8700 Horsens
Tlf. 75 68 80 90 / Mobil 21 70 55 04
E-mail: kirsten@ordblind.org
Bestyrelsesmedlem
Karina Christensen
Ellipsen 46, 7000 Fredericia
Tlf.: 40 41 03 98
E-mail: karina@ordblind.org
Bestyrelsesmedlem
Julie Kirkemann Rissby
Maglehøjen 10, 3, 303, 4000 Roskilde
Tlf. 31 12 67 59
E-mail: julie@ordblind.org
1. suppleant
Bente Stengaard Kruse
Rolighedsvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 61 66 14 57
Mail: bente@ordblind.org
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: julie@ordblind.org

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: Ludk75@gmail.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
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.
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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

