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Formanden har ordet

Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen
i Danmark

Den nuværende regering er i gang
med en reform af SU-systemet.
Regeringens udspil blev udsendt i
februar 2013. Udspillet var udgangspunkt for forhandling mellem
regeringen og folketingets partier.
Formålet med reformen er, at de
studerende skal komme hurtigere
igennem deres uddannelse. Og midlet hertil er overvejende fremtidige
begrænsninger i de vilkår, der giver
ret til SU.
Ordblindeforeningen ønsker øget
fokus på ordblindhed i forbindelse
med grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.
Der er desværre stadig mange
ordblinde, der ikke er bevidste om
deres vanskeligheder og derfor først
oplever deres læse- og stavevanskeligheder som et uoverstigeligt problem langt henne i deres studietid,
fx på en videregående uddannelse.
Færre studerende ville blive
forsinkede i deres studie, hvis udgangspunktet var obligatorisk testning for ordblindhed i grundskolen.
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Dette kunne kombineres med en
oplysningskampagne om ordblindhed og de muligheder ordblinde
studerende har i forbindelse med
en ungdomsuddannelse eller en
senere videregående uddannelse.
Ministeriet forholder sig ikke til
det tidskrævende element i at bruge
hjælpemidler og holder på, at studerende med dysleksi har samme
antal klip til rådighed, som alle
andre studerende, hvis de starter på
en videregående uddannelse, senest
to år efter endt ungdomsuddannelse, men overvejer dog at indføre en
dispensationsmulighed, hvis handicappet er af en sådan karakter, at
det har påvirket mulighederne for at
søge ind på uddannelserne.
Efter foreningens opfattelse burde en begivenhed, som en negligeret eller en overset ung/voksen med
dysleksi i folkeskolen eller på en
ungdomsuddannelse, være en dispensationsudløsende begivenhed.
I et studieforløb, hvor ordblindheden konstateres i forbindelse
med en ungdomsuddannelse eller
senere er der ganske enkelt tale om
ændringer, der påvirker mulighederne for at søge ind på uddannelserne.
Positivt fordi man som ordblind
studerende med IT-hjælpemidler
kan udfolde et større potentiale for
fremdrift i studierne, men også
problematisk, fordi man som hidtil
ikke-kompenseret ordblind har
haft et mere begrænset potentiale
for at overkomme store stofmængder og kan derfor mangle nogle fag
i at kunne blive optaget på drømmestudiet.
Identifikation af ordblindhed på
et tidspunkt i livet, hvor grundskolen er overstået og ungdomsuddannelse påbegyndt burde kunne
udløse dispensation dels for det

foreslåede timetal på 16 timer for
gymnasiale suppleringskurser
(turbokurser) og dels for SU-klip
ud over normeret tid for studerende, der starter deres videregående
uddannelse mere end 2 år efter
adgangsgivende eksamen.
Ordblinde studerende kan få
special pædagoisk støtte i form af
IT-hjælpemidler.
Det er tidskrævende at bruge
disse hjælpemidler.
Den maximale SU-ydelse for
såvel ungdomsuddannelse som
videregående uddannelse er i 2013
på 5753 kr. før skat. Blandt de
studerende er der stort behov for
at supplere dette beløb med en arbejdsindkomst. Det er ekstra svært
for ordblinde at finde tid hertil,
men situationen udløser ikke handicaptillæg.
Ministeren oplyser også, at studerende, der har behov for særligt
tilrettelagte studieforløb, forsørges
som udgangspunkt ikke via SU-systemet, men skal søge om hjælp og
revalidering via kommunen.
Vi vil foreslå regeringen, at den
fokuserer på at mennesker med
ordblindhed, skal bruge længere
tid på deres uddannelse, af den
simple grund at ordblindhed er
et handicap, der virkelig er tidskrævende (læs om Maj på side 18)
Foreningen går egentlig ind for at
mennesker med ordblindhed kan
få længere tid på SU til at gennemføre deres studier.
Ordblinde/dysleksiforeningen
foreslår at alle universiteter skal
være meget bedre til at informere
deres studerende om mulighederne,
når man er ordblind. Man kunne
med fordel lade sig inspirere af
Århus universitets Rådgivnings- og
støttecenter.
■

Årsmødet 2013

Årsmødet 2013
På Ordblinde/Dysleksiforeningens årsmøde den 4. maj 2013 var
hovedopgaven at finde nye udviklingsmuligheder for foreningen
samt at drøfte de nye vedtægter.
Workshop om Ordblinde
foreningens udvikling
Årsmødet åbnede med en veltilrettelagt workshop udarbejdet af
Marianne Boysen, Christian B.
Andersen og Juliane Øhlenschlæger fra det politiske udvalg.
De delegerede blev delt i grupper og skulle så diskutere en lang
række spørgsmål om hvordan
foreningen kunne udvikle sig og
hvordan foreningen kunne få flere
medlemmer.
Der fremkom utrolig mange
gode og forskellige forslag, som
bestyrelsen vil tage meget alvorligt. Eksempelvis var der flere
forslag, der gik på hvordan foreningen kunne blive meget mere
synlig, der var også gode ideer til
hvordan vi Ordblindeforeningen
skal kommunikere både internt
og eksternt. Bestyrelsen vil gøre
meget for at gennemføre de bedste

Dirigent Poul Larsen modtager stemmesedler.

forslag, men det kræver mange frivillige hænder. Hvis nogle fortsat
har gode forslag er de mere end
velkomne, bare kontakt sekretariatet så vil ideerne blive formidlet videre. Det blev en forrygende
time hvor alle de delegerede på
årsmødet med stor entusiasme
bidrog med gode ideer til foreningens videre udvikling.
Årsmødet
Forsamlingen valgte igen i år Poul

Alex Larsen til dirigent og Juliane
Øhlenschlæger som referent.
Formanden Erik Kildegaard
Rasmussen supplerede bestyrelsens beretning, som kunne læses i
nr. 1. 2013, med at takke de mange
frivillige, som har deltaget aktivt
i foreningens bestyrelser. Det er
meget tilfredsstillende, at så mange
mennesker vil bruge noget af deres
fritid for ordblindesagen.
Feriekolonien og rådgivningskurset kunne ikke gennemføres uden
de mange frivillige. Det er aktiviteter der er med til at gøre foreningen
kendt i blandt ordblinde.
Regnskab
Kasserer Lars Sander fremlagde et
regnskab, der viste ca. 9.000 kr. i
overskud for 2012. Dette overskud
er kun fremkommet fordi vi har
modtaget en arv på 180.000 kr, Så
reelt ser billedet helt anderledes ud.
Ordblindeforeningen har brug for
mange flere medlemmer og det er
nødvendigt at tænke alternativt i
forhold til nye indtægter.

Juliane, Marianne, Lars og Poul lægger planer på årsmøde.

Nye vedtægter
Lars Sander fremlagde bestyrelsens
Ordblindebladet 2 · 2013
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Gave til afgående bestyrelsemedlemmer.

forslag til nye vedtægter. Hver paragraf blev gennemgået punkt for
punkt og der blev tilføjet mange
små ændringer efter de delegeredes ønsker, inden de nye vedtægter
blev vedtaget med 33 stemmer for
og 10 imod. De nye vedtægter er
en større ændring i foreningens
stuktur. For det første er bestyrelsen blevet meget mindre, med det
formål at gøre det nemmere for bestyrelsen at mødes og arbejde tæt
sammen. Forretningsudvalget er
nedlagt og kredsene skal fremover
søge midler centralt til de aktiviteter de vil lave. Desuden vil de
delegerede på årsmødet fremover
blive valgt på regionalt organiserede møder.
Ny bestyrelse
Bestyrelsen blev valgt direkte på
årsmødet og består nu af en formand: Erik Kildegaard Rasmussen
og 2 næstformænd: Maj Mortensen
og Lars Sander. Og 5 bestyrelsesmedlemmer: Anne Mette Poulsen,
Lene Baasch, Kaj Andersen, Christian Boch Andersen og Carsten
Hansen.
Tak til frivillige
Erik K. Rasmussen takkede til slut
de afgående bestyrelsesmedlemmer
for et stort arbejde i foreningen og
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Inger Pihl fik blomster for sit store
arbejde med Ordblindebladet.
Sidste år sluttede generalforsamlingen med lagkage fordi foreningen fyldte 70 år troede vi, for man
har haft 50 års jubilæum i 1992 og
60 års jubilæum i 2002 - men nu
har Peter Bislev og Christian B.
Andersen gravet i arkiverne og de
har fundet artikler bl.a. i Politiken,
der dokumenterer at foreningen
først blev stiftet den 18. marts 1943.

Inger med blomster.

Erik K. Rasmussen og Juliane
Øhlenschlæger, Ordblindeforeningen ■
Takketale til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Forskningsrapport dokumenterer fremragende resultater på ordblindeefterskolerne

Forskningsrapport
dokumenterer fremragende
resultater på ordblindeefter
skolerne
Elever på landets 21 særlige
ordblindeefterskoler oplever en
eksplosiv udvikling i læsefærdigheder. En undersøgelse fra Center
for Ungdomsforskning, Aarhus
Universitet peger på, at undervisning på små hold samt fagligt og
socialt kompetente lærere er nogle
af grundene til successen.
”Det er en kæmpe fornøjelse
at se nogle af vores styrker som
skoleform dokumenteret sort på
hvidt,” siger formanden for ordblindeefterskolernes netværk, Kirsten Weile.
”Jeg håber denne rapport
overbeviser politikerne om, hvor
vigtigt det er at have fokus på særlige læringsmiljøer for elever med
særlige behov. Og måske kan vi
endda håbe på en anerkendelse af
diagnosen ordblindhed.”
”Undervejs i projektet overraskede det mig faktisk meget, at et
så udbredt fænomen som ordblindhed ikke var defineret mere entydigt,” fortæller en af rapportens
forfattere, Niels-Henrik Møller
Hansen fra Center for Ungdomsforskning.
En af rapportens klare anbefalinger er derfor at anerkende
ordblindhed nationalt, og skabe
fælles retningslinjer for hvordan
ordblinde hjælpes gennem uddannelsessystemet.
Og her kan man altså
med fordel skele til, hvordan

Tilde Mette Juul fremlæggerforskningsrapporten på konferencen på Gylling Efterskole.

ordblindeefterskolerne griber
tingene an. Forskningsrapporten
lister en række imponerende resultater fra skolerne op:
1. 90 % af de unge oplever at
have udviklet sig i både dansk
og andre fag.
2. Hovedparten af de unge beskriver en eksplosiv udvikling
i deres læsefærdigheder.
3. De unge tilskriver det at være
på små hold som meget betydningsfuldt for deres læring.
4. De unge oplever at lærerne på
ordblindeefterskolerne er fagligt kompetente og menneskeligt nærværende.
5. 40 % af eleverne i undersøgelsen fortalte, at deres selvtillid
inden efterskoleopholdet var

lav eller meget lav, hvorimod
tallet i slutningen af skoleåret
var faldet til 7 %.
6. Andelen, der mener, at have et
dårligt liv falder fra 22 % (før
efterskolen) til 4 % mod slutningen af skoleåret. Omvendt
vokser andelen, der mener at
have et godt liv fra 51 % til
79 %.
Rapporten blev offentliggjort den
19. marts 2013 kl. 10.00 på Gylling
Efterskole, Hovedgaden 29, Odder.
1 af rapportens forfattere Tilde
Mette Juul fremlagde deres resultater. Derefter var der blandt andet
lagt op til debat af inklusion og
it-støtte til ordblinde. Fra Ordblindeforeningen deltog 6 personer.

■
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Dyslexie
– hjælp til ordblinde i den digitale undervisning
Det digitale forlag Clio Online har fået indlagt skrifttypen ”Dyslexie” på alle undervisningsartikler. Det betyder, at man med et enkelt klik kan få ændret alle tekster, så
de står skrevet med den nye skrifttype, der er specielt udviklet til ordblinde
Stine Malte, Clio Online
”Dyslexie” er en særlig skrifttype,
der gør det lettere for ordblinde at
kende forskel på bogstaverne og
dermed også minimerer antallet af
fejl under læsning.
”Dyslexie” er udviklet af den
hollandske grafiker Christian Boer,
der selv er ordblind. Hans udgangspunkt var egentlig at udvikle
en font, der kunne hjælpe ham
selv, fordi han havde vanskeligt
ved at kende forskel på bogstaverne og dermed meget svært ved at
læse. Men han besluttede sig for at
gøre ”Dyslexie” til sit afgangsprojekt på Designskolen, da det gik
op for ham, at han med ”Dyslexie”
havde mulighed for at hjælpe ordblinde over hele verden.
I dag bruges ”Dyslexie” på 200
skoler over hele Holland. Et hollandsk tv-hold lavede kort efter
lanceringen en test til en nyhedsudsendelse, hvor en ordblind skolepige læste 48 ord rigtigt ud af 84
med en standard skrifttype. Men
da hun fik en tekst skrevet med
”Dyslexie”, læste hun 83 ord rigtigt ud af 84.
Det kan lade sig gøre, fordi bogstaverne i ”Dyslexie” er ændret en lille
smule, så de er nemmere at kende
forskel på. Som ordblind lagde
Christian Boer mærke til, at han
tit så bogstaverne spejlvendt, på
hovedet eller han blandede dem
sammen. Derfor lavede han en
skrifttype med en tung ”bund”,
med mere luft i ligesom nogle
tegn er gjort mere skrånende eller
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højere – alt sammen for at gøre
genkendeligheden større. Samtidig
har han også gjort de store bogstaver (versaler) højere, tykkere og
større, så man ikke overser, når en
ny sætning begynder.
Clio Online har specialiseret sig
i digitale læringsportaler, og ”Dyslexie” kan nu findes på alle artikler
på Clio Onlines portaler. Det vil
sige, at man med et enkelt klik selv
kan vælge, om man vil have at alle
artiklerne skrevet med ”Dyslexie”.
Man klikker blot på det lille ”d”
øverst i højre hjørne. Det vil sige,
at den enkelte elev kan læse på lige
fod med sine kammerater, og at
læreren kan undervise hele klassen
på smartboard med en ordblindevenlig skrifttype.
Dyslexie er temmelig nyt, men
er allerede blevet rigtig godt modtaget. Hos Clio Online har vi bl.a.
fået rigtig gode tilbagemeldinger

fra de danske fængsler, hvor de
indsatte har god gavn af Dyslexie
og fra Sjørringvold Efterskole,
hvor de har valgt at gøre næsten
alle undervisningsfag digitale.

Fakta
Om Clio Online
Clio Online er et internetforlag, der udgiver digitale undervisningsmidler til grundskolen
og gymnasiet. Clio Online står
bag følgende portaler, hvor du
kan prøve ”Dyslexie”.
www.Historiefaget.dk
www.Religionsfaget.dk
www.Samfundsfaget.dk
www.FysikKemifaget.dk
www.Biologifaget.dk
www.Geografifaget.dk
www.Danskfaget.dk
www.NaturTeknikfaget.dk

Ved at klikke på det lille blå ”Dyslexie-d” kan man selv skifte tekst-type og slå
Dyslexie til og fra.

Læsekursus i arbejdstiden

Læsekursus i
arbejdstiden
Specialarbejdere ved København kommunes idrætsanlæg på ordblindeskole.
Tekst og foto: Lotte Ott (Artiklerne
er fra Fagligt Fokus nr. 4. 2012
side 4-5)
85 specialarbejdere og ledere fik
testet deres læse- og skrivefærdigheder. Testen var tvungen, og
for nogle var anbefalingen at tage
ordblindekursus eller læsekursus.
Resultatet af testen var privat,
og det var op til den enkelte at sige
ja til kurset.
Fagligt Fokus har været på Ordblindeskolen i København og mødt
seks af dem, der sagde ja tak. De
er på kursus en gang om ugen i ti
uger. Nogle får ordblindeundervisning, andre får voksenundervisning.
Skolen ligger på den fashionable adresse Trondhjems Plads ved
Østerport Station og minder meget
lidt om skolen, som de fleste husker den. Nypudsede messingskilte
og tykke bløde tæpper på trappeopgangen.

Jørgen Rasmussen fra Kløvermarkens Idrætsanlæg.
- Da de kom med testen, tænkte
jeg først nej, det bryder jeg mig
ikke om. Men så hørte jeg, at det
var noget med IT, og så sagde jeg
ja, siger Ronnie, Østerbro Stadion
og tilføjer, at man jo aldrig bliver
for gammel til at lære noget.
Skrive breve og bruge nem-id
Mens samfundet forventer, at alle
medborgere kan klare at logge på

computeren med Nem-Id, eller
skrive et brev, så er der en gruppe
voksne mennesker, der må have
andre til at gøre det.
- Jeg vidste godt, at jeg var ordblind, og jeg har været her på
skolen for 12 år siden. Men der
er kommet meget nyt, og det har
givet mig en masse. Nu behøver
jeg ikke bede min kæreste om at
skrive breve for mig, siger Kaj
Hjarsø fra Valby Hallen.
- Jeg har altid har en mistanke

Tvungen test for alle
Fagligt Fokus er blevet sat i stævne
i frokoststuen, hvor snakken
går livligt om en verden, der er
blevet åbnet, og om muligheder i
fremtiden både på arbejde og på
hjemmefronten.
- Jeg vidste ikke helt, hvad det
gik ud på. Men nu, hvor jeg er
blevet konstateret ordblind, har det
åbnet en verden af ting: et lydbibliotek på 27.000 bøger, som jeg har
adgang til resten af livet, fortæller
Ordblindebladet 2 · 2013
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om, at jeg var ordblind. Det her
har givet mig nogle værktøjer til at
klare hverdagen, siger Morten Jensen, Ryparkens Idrætsanlæg.
Han nævner bl.a. internetportalen Nota 17, der er for ordblinde
og som har aviser, bøger, hjælp og
meget mere.
Tak til kollegerne!
Der er enighed bordet rundt om,
at den største udfordring har været
at få vagtskemaerne hjemme på
arbejdspladsen til at gå op, når der
skulle gå en kollega fra en dag om
ugen i ti uger.
- Det er nogle superkolleger, vi
har, der har dækket os ind. Stor
cadeau til arbejdspladsen for, at vi
kan gøre det her i arbejdstiden. Det
har givet sammenhold, siger Marianne Jensen, Sundby Idrætspark.
Hun er varm fortaler for kurset,
og har iværksat, at rengøringsfolkene på hendes arbejdsplads bliver
læsetestet på ordblindeskolen. De

er nemlig ikke med i projektet i
første omgang.
Sidegevinst: Sammenhold på
tværs
Det er ikke så tit, at alle specialarbejderne ved kommunens idrætsanlæg mødes på tværs af arbejdspladserne. Det sker egentlig kun
ved det årlige idrætsstævne.
Men på ordblindeskolen er de
godt blandet på holdene, sådan at
den enkelte arbejdsplads bedre kan
dække fraværet af en kollega ind.
I frokoststuen kommer de fra
bl.a. Ryparken, Østerbro Stadion,
Genforeningspladsen, Kløvermarken, Valbyhallen, Sundby m fl.
De siger, det giver sammenhold at
være sammen med kolleger fra de
andre anlæg.
Og sammenholdet bliver helt
konkret, da de om eftermiddagen
sammen tager til demonstration
mod udlicitering af bl.a. deres kolleger i rengøringen.

Sådan kom projektet i gang
Alle ansatte ved Københavns
Idrætsanlæg har fået testet læseog stavefærdigheder og er blevet
tilbudt kursus på Københavns
Ordblindeskole i arbejdstiden.
Om baggrunden fortæller Carsten Hansen, fællestillidsmand for
idrætsanlæggene:
- Vi laver ufaglært arbejde, og
mange specialarbejdere har problemer med at læse og stave og er
tal- og ordblinde. Vi har prøvet
at gøre noget ved det i mange år,
men det er altid strandet.
- Men så kom Ole Bradstrup
til som leder. Han blev irriteret
over, at arbejdet ved computerne
tog så lang tid, så det ville han
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gøre noget ved. På idrætsanlæggene valgte vi at sige: Det er en
god idé.
- Vi diskuterede det i tillidsmandsgruppen, og besluttede at
alle skulle tage ordblindeskolens
test. Bagefter fik vi enkeltvis resultatet og evt. tilbud fra ordblindeskolen. På den måde blev det en
privatsag, om man ville stå frem
og tage kurset eller lade være.
Der skal være evalueringsmøde
med HR-konsulent Susan Eklund,
der har været med fra starten.
Carsten Hansen har allerede
evalueret: Det her kan anbefales
til andre. Det kræver velvilje fra
arbejdsgiver og aktive ansatte. ■

På skolebænken igen
Der er god normering: to lærere og
otte elever. Det betyder, at der er
hjælp af få med det samme. Samtidig er undervisningen tilpasset den
enkelte kursists behov.
Kurset er på i alt ti kursusdage
fordelt over ti uger, og det er både
godt og skidt, synes kursisterne.Jeg synes, en dag om ugen er passende.
Det er hårdt at sidde på skolebænken. Jeg er mere træt, end når
jeg har været på arbejde og brugt
kroppen en hel dag, siger Kaj.
- Jeg synes, jeg glemmer tingene
fra gang til gang, siger Per, der
godt kunne bruge at komme på
skolen to gange om ugen.
- Måske kan man fremover indrette det sådan, at f.eks. Per kunne
gå to gange og andre bare en gang
om ugen, foreslår Marianne, der
også erkender, at man bliver mentalt træt efter en dag i skole.

■

Læsekursus i arbejdstiden

Det er aldrig
for sent
Gratis undervisning i dansk
og IT for efterlønnere og
pensionister, der er medlemmer af J&B i København.
Af Lotte Ott
(Artiklen er fra www.3f.dk/BJMF)
Efterløns- og pensionistklubben
i J&B i København har indledt et
samarbejde med Hovedstadens
Ordblindeskole, hvor ordblinde
medlemmer tilbydes undervisning
i dansk og it.
Undervisningen foregår på små
hold med 4-6 kursister pr. lærer.
Der vil også blive undervist i hjælpeværktøjer for ordblinde, bl.a. programmer, der kan læse tekster højt.

- Ordblindhed og problemer med
at læse og stave er udbredt blandt
vores medlemmer, siger Kjeld
Hansen, formand for Efterløns- og
pensionistklubben i J&B.
Han mener, at flere af medlemmerne vil få problemer, når det
offentlige digitaliserer store dele af
forvaltningen.
Spred rygtet
- Jeg ser det som en oplagt opgave for klubben at udruste vores

ordblinde medlemmer med de færdigheder, der skal til for at imødekomme kravene til it og dansk.
Klubben har 358 pensionister
og 455 efterlønnere og dermed et
klart grundlag for at stable et undervisningstilbud på benene.
- Vi starter med et hold med otte
deltagere nu, men har en forventning om, at der kommer flere til
når først rygtet spreder sig. Det er
aldrig for sent at lære.

■

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

• Boglig undervisning
• Mange forskellige værkstedsfag
• Udenlandsrejser
• Mulighed for afgangsprøver
Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde
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Tabubelagt ordblindhed
Peter Bislev Politisk Udvalg i
Ordblindeforeningen
Beskæftigelsesminister Mette
Frederiksen var i Åbent Samråd med beskæftigelsesudvalget
6. februar 2013. Enhedslistens
Christian Juhl havde tidligere
fundet en rapport fra Deloitte om
Jobcentrenes anvendelse af forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning.
Kun ca. 8 % af de ordblinde,
der ifølge jobcentrenes vurdering
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kunne have gavn af undervisning
under deres ledighed, får denne
undervisning.
Som samrådet skrider frem begynder de deltagende medlemmer
af beskæftigelsesudvalget at finde
fodslag i, at det er enormt tabubelagt at være ordblind.
Problemets omfang og udvikling
Mellem 220.000 og 250.000
danskere er ordblinde. Hvis de
var samlet i en politisk parti,
kunne de råde over 7-8 mandater i
Folketinget.

Har man mest haft dårlige oplevelser som barn, dengang man
skulle lære at læse og skrive, kan
det være svært at komme i gang
med ordblindeundervisning som
voksen.
Det er et stort spørgsmål om
ikke de grundskoler, der fortsat
ikke tester for ordblindhed i høj
grad bidrager til at vedligeholde
problemet. Det vil i hvert fald være
svært for en ikke-diagnosticeret
ordblind at forklare sine vanskeligheder med trykt tekst. Det bliver
let noget, man ikke taler om.

Tabubelagt ordblindhed

Ordblindhed er et skjult handicap. Den ordblinde har et livsvarrigt problem med
læsning, stavning og skrivning. Er du voksen har du i dag ret til at blive testet.
For mange voksne er ordblindhed noget, man helst ikke taler om. De ordblinde,
jobcentrene, virksomhederne og borgerne hjælpes på vej af syv initiativer, der
trækker i den rigtige retning.

For mange voksne er det således
tabubelagt at være ordblind. På
arbejdspladsen kan det udvikle sig
på den måde, at man undgår læseog skriveopgaver, så kollegerne
ikke opdager, at man er ordblind.
Generelt på arbejdspladser stilles
stadig stigende krav til, at medarbejdere kan læse manualer, betjene
mailprogrammer og internet og
deltage i den interne, skriftlige
kommunikation.
Da ordblindhed er så udbredt,
burde der ikke være grundlag for
at opretholde tabuet, og der er
behov for, at alle tør krybe ud af
busken og gøre brug af de støttemuligheder og hjælpemidler, der
findes.
Som led i en aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og
Enhedslisten er der afsat en bevilling på 25 millioner kroner til en
styrket indsats for ledige ordblinde
og læse- og skrivesvage. Regeringen er sammen med Enhedslisten
blevet enige om i alt syv konkrete
initiativer, der skal udmønte puljen.
De syv initiativer
Let adgang til selvtest på nettet
Alle borgere skal på en let og
enkel måde have mulighed for
at teste sig selv ved hjælp af en
internetbaseret test, som også skal
stilles frit til rådighed i a-kasser og
på jobcentre.
Gratis adgang for alle borgere til
it-hjælpeværktøjer
Personer med læse- skriveproblemer eller ordblindhed skal gratis
kunne downloade en række

praktiske it-værktøjer, som kan
støtte med ”tekst til tale”, ”tale
til tekst” og ”hjælp til skrivning/
stavning”.
Modernisering af hjemmeside
målrettet ordblinde og læse- og
skrivesvage
Den nuværende hjemmeside www.
hto.nu skal videreudvikles og
moderniseres, så den blandt andet
tilbyder læse- og skrivesvage
tidssvarende instruktion i de mest
anvendte it-hjælpeværktøjer.

afprøves på unge ledige som led
i studieforberedende forløb som
brobygningsprojekt.
Oplysning til borgerne
En oplysningskampagne rettet
mod alle borgere skal udbrede viden og nedbryde tabu om læse- og
skrive-vanskeligheder. 
■

Undervisning af medarbejdere i akasser og jobcentre i bedre hjælp
til ordblinde/læse-skrivesvage
Medarbejdere i a-kasser og
jobcentre undervises, så de
bliver fagligt klædt bedre på til
at kunne rådgive borgerne om
muligheder på læse- og skriveområdet, herunder undervisningstilbud og it-støtteværktøjer.
Opsøgende indsats over for
virksomhederne
Virksomhederne skal opsøges, så
de bliver mere opmærksomme på,
hvordan de kan støtte ansatte med
læse- og skrive-problemer, fx med
læse- skriveundervisning i kombination med it-undervisning.
Afprøvning af it-værktøjer for
unge ordblinde og læse- og
skrivesvage i forbindelse med
brobygningsprojekter
For at undgå at mange unge med
svage læse- og skrivekundskaber mister fodfæstet på vej til
uddannelse, skal værdien af de
forskellige it-værktøjer konkret
Ordblindebladet 2 · 2013
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Ordblind
og hvad
så?
Af Jette Johansen
Der er stadig mange tabuer og fordomme om det at være ordblind,
og det kan derfor være svært at
erkende, at man er ordblind. Den
ordblinde har ofte mindre selvtillid, især når der er noget, der skal
læses og forstås.
Kan vi slippe for at læse og
skrive, gør vi det, og tanken om at
gå i skole igen ligger langt væk.
I dag er det vigtigt at kunne
læse og skrive for at klare sig i
samfundet.
Vi får mange breve fra det offentlige, som skal læses og forstås,
og overalt mødes man med krav
om læsning og skrivning.
På arbejdsmarkedet er der også
blevet større krav til at kunne læse
og skrive. En stor del af arbejdet
foregår ved pc´en, og samtidig
med, at der skal læses, skal jobbet
foregå i et højt tempo, hvilket kan
være svært, når det tager tid at
stave sig igennem en tekst.
Bare det at få en uddannelse
kræver meget. Man skal have en
uddannelse til mange af de fag, der
før var mulige for ufaglærte.
Ordblinde har dog mulighed
for at få hjælp, når de tager en
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uddannelse. De kan nemlig under
uddannelsen låne en it-rygsæk med
programmer, der hjælper dem med
at læse og stave.
Jeg er selv butiksuddannet og
ville i sin tid have haft stor glæde
af sådan en it-rygsæk.
Når jeg som ordblind tænker
tilbage på dansktimerne i folkeskolen, var de skræmmende. Jeg
havde svært ved at lære at læse i de
mindre klasser.
Jeg syntes, at det var kedeligt,
og derfor fjollede jeg. På den første
skole nåede jeg aldrig længere end
til Ole Bole.
I 3. klasse skiftede jeg skole og
fra at gå i en klasse med 12 elever,
startede jeg i en klasse med 32
elever. Her gik det også dårligt, og
der var ikke tid til mig.
Da jeg endelig i 5. kl. fik lov til
at få specialundervisning, kom jeg i
gang med at lære at læse og skrive,
men jeg var stadig bagud. Dengang
vidste jeg ikke, at jeg var ordblind,
men det lå i luften, at jeg ikke var
så kvik. Der var ikke forståelse for
mine vanskeligheder hos de fleste
lærere. Kun min matematiklærer
og min formningslærer forstod mig.

Min matematiklærer roste mig altid
for mit arbejde, og min formningslærer støttede op omkring mine
idéer. Det skal siges, at jeg var
kreativ og dygtig til at arbejde med
hænderne.
Først da jeg kom på efterskole
skete der for alvor noget.
Her lærte jeg at læse og skrive
og rykkede i det hele taget meget
inden for dansk, og jeg afsluttede
folkeskolen med gode karakterer.
Efter skoletiden tog jeg min butiksuddannelse, men jeg har ikke
brugt den ret meget. Det var svært
at forene med familie og børn, så
derfor har jeg især haft andre jobs.
Det var især fabrikslignende jobs,
hvor jeg ikke har skullet læse og
skrive meget.
Selvom jeg havde erkendt, at jeg
var ordblind, tog det lang tid, før
jeg begyndte at gå til ordblindeundervisning.
Jeg har nu gået til ordblindeundervisning et par år, og det har
givet mig rigtig meget.
Det at skrive en ansøgning var
tidligere et mareridt.
Nu er jeg ikke længere skræmt
ved tanken om at skrive en

Ordblind og hvad så?

ansøgning, men det tager stadig
lang tid. Før kunne jeg bruge en
hel dag på at skrive. Bagefter var
der en, der skulle se den efter, og
så skulle den rettes, før den kunne
sendes. Nu bruger jeg kun en formiddag på at få den skrevet nogle
gange kortere tid.
Jeg har fået installeret et program, der hedder CD-ord. CD-ord
er et oplæsningsprogram og et
program, der kommer med ordforslag, mens jeg skriver, så nu er det
efterhånden kun tegnsætningsfejl,
jeg laver.
Man kan også gå til engelsk for
ordblinde, hvilket jeg er begyndt på.
Her har jeg gået et år. Det har absolut hjulpet. Nu går jeg ikke længere
i baglås, hver gang jeg skal sige noget på engelsk. Det gjorde jeg før.
I dag er jeg glad. Det har givet
mig mere selvtillid at få ordblindeundervisning. Jeg har fået lyst
til at læse bøger. De breve, jeg får
tilsendt, forstår jeg bedre, og skal
ikke hele tiden spørge om hjælp.

At jeg er blevet bedre til at læse
og skrive har givet mig lyst til at
udfordre mig selv. Jeg har allerede
skrevet en børnebog og er nu i
gang med at skrive endnu en.
Jeg kan varmt anbefale alle, der
mener, de er ordblinde at blive
testet. Det koster ikke noget, og
det hjælper at få ordblindeundervisning.

Der findes flere steder, hvor det er
muligt at gå til ordblindeundervisning. Selv går jeg på VUC i Frederikssund, hvor der er rart at være,
og hvor der er dygtige lærere.
Der findes hold om formiddagen, eftermiddag og aftenen. Vi er
små hold, og undervisningstiden er
3 timer om ugen.

■

Ta’ på Vrigsted Efterskole - mere end ord
8., 9. og 10. klasse
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag, forberedelse til alle ungdomsuddannelser
- erhvervsuddannelse eller gymnasiale uddannelser
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby

www.vrigsted-efterskole.dk
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Vi gør det ikke godt nok
Hans Kjær - Artiklen er hentet fra
Folkeskolen.dk
At spotte ordblindhed
I Jyllandsposten mandag den 1.
oktober havde Lisbeth Opstrup
Tengstedt et læserbrev om ordblindhed med titlen ”Kampen om
ordblinde - stemplet”. Her skriver
hun, at det ofte er en tilfældighed,
hvis lærerne i folkeskolen opdager
ordblindhed. Hun er selv ordblind,
og det blev først opdaget i 9. klasse
af hendes 7. dansklærer!!!Nu skriver Lisbeth ikke, hvor længe siden,
det er og heller ikke, hvor mange
gange, hun har skiftet skole. Men
alligevel - kan vi ikke gøre det lidt
bedre? Jeg var på en konference i
1999 om ordblinde i København,
og dér fortalte en repræsentant for
Ordblindeinstituttet, at man typisk
fik eleverne i 7. klasse! Det er også
alt for sent!
Definitionen på læsning er:
Afkodning x forståelse. Ordblinde
har typisk problemer med afkodningen, det vil sige at omdanne
bogstaver til lyd og derfra til ord.
Forståelsen derimod er ikke det
store problem for ordblinde. Ordblinde elever kan spottes langt
tidligere, men skolen/kommunen skal ville det, og det kræver
viden, samarbejde og ressourcer.
Det behøver ikke nødvendigvis at
være klasselæreren, der skal være
i besiddelse af omtalte viden, for
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hvis skolen havde et fornuftigt
screeningssystem, ansvarlige læsevejledere og kompetente specialundervisningslærere, ville en ordblind være blevet spottet allerede i
begyndelsen af 3. klasse – måske
endnu før.
På min skole var der følgende
procedure: Omkring juletid i 0.
klasse – altså børnehaveklassen præsenteres eleverne for en
screening, der hedder ”Læseevaluering”, hvor man tjekker, om børnene kan bogstaverne, små korte
ord, forlyd og rimdel samt ords
betydning. På den måde bliver de
svage elever spottet allerede efter
et halvt år i børnehaveklassen.
Året efter – også ved juletid testes
de igen med noget, der kaldes BFS
– børns fornemmelse for skriftsprog. Det er i forbindelse med
den danske pendant til ”reading
recovery” – læseløft. De elever,
som derefter skønnes at have behov derfor, tilbydes læseløft. Dette
er en meget koncentreret form
for undervisning, hvor en specielt
udannet lærer har eleven helt alene
i én lektion om dagen i en periode
på mellem 15 og 20 uger. Dette
system kan dokumentere resultater! For eksempel havde vi et år 10
elever, og de 8 kunne efterfølgende
klare sig uden støtte i klassen! Alle
læseløfteleverne fik efterfølgende
i 2. klasse et tilbud om at være
læsemakker. Elever fra 5. årgang

blev uddannet som læsemakkere,
og i én time om ugen, hvor både de
pågældende 2. og 5. klasser havde
læsning på skemaet, gik de ældre
elever over og hentede de yngre,
og sammen gik de til et sted, hvor
de kunne læse i fred og ro. Læg
mærke til, at vi endnu ikke taler
om ordblinde elever. De gemmer
sig sandsynligvis mellem de svage
elever, men screeningen foregår
først i slutningen af 2. klasse. Det
foregår på den måde, at hele klassen skal skrive 25 non-ord, (vrøvleord) og de elever, der har under 9
rigtige, kommer igennem en ekstra
test, hvor man kan konstatere,
hvorvidt de er ordblinde eller ej.
Testmaterialet er udgivet af Dansk
Videncenter for Ordblindhed og
skulle være sendt ud til samtlige
skoler for længe siden! De elever,
der får konstateret ordblindhed,
bliver tilbudt specialundervisning
én lektion om dagen i hold på max.
4 elever. Systemet hedder VAKS,
og det består af 75 lektioner. Når
eleverne har gennemgået dette
kursus, mestrer de 5 forskellige
strategier til at angribe ord, de
ikke umiddelbart kan læse med
samme. (før havde de én – højst 2,
og de var utilstrækkelige). En del
ordblinde kan herefter klare sig i
klassen uden hjælp. De der stadig
ikke kan, kan så ”få stemplet”,
hvilket vil sige, at man kan låne
en computer med forskellige læse

At spotte ordblinde

– og staveprogrammer. Vi kalder
det en ”ordblinderygsæk”, men det
skulle gerne ske langt tidligere end
i 9. klasse. Jeg kan forstå, at det
nok er et fåtal af skoler, der har så
grundig en screening, men mindre
kan også gøre det. Det lyder måske
som om, det kræver mega mange
ressourcer at indføre, men udover
selve materialerne er det forbavsende lidt. Intention, vilje, samarbejde og fleksibilitet er nøgleordene i dette koncept.

Det, som Lisbeth har oplevet, har
simpelt hen ikke været godt nok.
Det er godt, hvis det kunne blive
bedre, men det ville være bedre.
Hvis det kunne blive godt.
Når en dansk folkeskoleelev forlader skolen efter 9. klasse er 17 –
18 % funktionelle analfabeter. De
kan nok læse, men ikke tilstrækkeligt til, at de f.eks. kan klare en uddannelse. Det ser ud til, at afkodningen går nogenlunde, men det
kniber gevaldigt med forståelsen.

Vi ved, hvor mange procent der er
ordblinde. (hvis de da ellers bliver
opdaget). Vi har også et nogenlunde begreb om, hvor mange elever
der får anden specialundervisning
i folkeskolen. Lægger man de to tal
sammen, er der stadigvæk et godt
stykke op til de 17 – 18 %, som er
landsgennemsnittet.
Hvor er resten?
■

Vores bud på en god skole
Af Asger Madsen og Magnus
Vetter, som går i 5. klasse på
Hundige Lilleskole.

Lærerne skulle respektere at vi har
frikvarter, når klokken ringer ud.
Der må rigtig gerne være en
masse forsøg, som giver viden i
skolen. Teorien skal gennemgås
samtidig med at man laver forsøgene. Bedre måde at lære på end
ved at læren fortæller oppe ved
katederet og de andre larmer. Det
er sjovere at fortælle sin viden gennem en lille film, end at skrive den
ned efter forsøg.
Ikke al den hovedregning, når
bare man kender regnereglerne og
har sin computer/lommeregner, så
er det ikke nødvendigt.
Lektiefri skole. Ingen lektier
når vi har fri. Det kunne være rart
at lektierne blev lavet i skolen, så
man havde fri, når skoledagen var
slut og ikke skulle hjem og lave
lektier. Det er bevist at man ikke
lærer noget af alle de lektier.
Det var vores ide til en bedre
skole.
Hvad syntes I om den ide ?

Modelfoto

Mens lærerne var lockoutet, syntes
vores lærer ikke at vores kloge hoveder skulle gå i stå, så hun bad os
skrive en stil om, hvordan vi syntes en god skole skulle være. Vi
mødtes og skrev stilen sammen,
da vi begge godt kunne tænke os
en skole som var mere for os.
Efter lockouten gad vi godt
møde ind på en skole, hvor alle
elever havde en computer. I det
hele taget skulle IT anvendes
meget mere og langt før, end som
for os, der først fik IT-rygsæk i 4.
kl. Det er vores måde at lære på.
Der er en masse lærerige programmer, såsom Mat. i Måneby. Vores
engelsk materiale er også udviklet
til computer. Det er så meget nemmere end bøger, papir og blyant.
Det er meget hurtigere
at skrive på et tastatur
og langt nemmere at få
læse- og stavestøtte med

de programmer, som er på vores
computere. Alle opgaver skulle
sendes til computeren.
Bøgerne og alle kopisiderne skulle
brændes, så de var væk for evigt.
Væk med de tunge tasker og ondt
i ryggen. Der ville også være muligheder for at give undervisning
over skype, så man kunne følge
med selvom man var fraværende
af den ene eller anden årsag.
Vi vil rigtig gerne lære om ting
vi ikke ved i forvejen i stedet for
al den læsning og stavning. Gerne
med mere undervisning i små
grupper. Så kunne undervisningen
blive mere målrettet og vi kunne
slippe for alle dem som laver larm.
En skole, hvor vores timer var
kortere. Så ville vi ikke blive så
trætte og kunne bedre koncentrere
os. Vi ville heller ikke få hovedpine sidst på dagen, af de lange
timer. Ved kortere timer kunne vi
også lære mere.
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Bestyrelsesmedlemmer fortæller
I serien ”kend dine bestyrelsesmedlemmer”
vil Maj Mortensen, der
er læge og medlem af
bestyrelsen, fortælle sin
historie som ordblind.

Maj fortæller
”Hele min familie har været
ordblind så langt tilbage jeg kan
huske.
Min mormor (født1896) gik i
skole i begyndelse af 1900-erne og
hun fik ingen specialundervisning,
så hun lærte aldrig at skrive, men
hun kunne læse lidt i ugeblade.
Min mor gik i skole på Østerbro og hun var heldig, at der var
en specialskole i nærheden, så hun
lærte både at læse, skrive og regne.
Hun fik aldrig nogen uddannelse,
men da Gyldendals bogklub udkom, begyndte hun at læse bøger.
Hun blev faktisk en hel habil læser.
Min far er også ordblind og han
gik 2 år i hver klasse. Han blev
arbejdsdreng hos en smedemester,
der kunne se, at hans hænder var
skruet godt på og derfor kom han i
lære som smed. Han har arbejdet
på orlovsværket hele sit liv.
Da jeg selv skulle i skole, startede jeg også på Strandvejsskolen
på Østerbro. Min far og mor mødte
op på skolen og sagde at de var
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ordblinde og så fik de at vide, at
jeg bare var sen læser.
Senere da jeg skulle i 2. klasse
flyttede vi til Amager og der kom
jeg i en folkeskole, hvor jeg fik
"straffestaveord" for hver dag. Men
det lærte jeg ikke noget af.
Derefter flyttede vi til Bulgariens Gade og jeg kom på Østrigsgadeskole. Det var mit held, for
der var Hr. Hård skoleinspektør og
han var selv ordblind. Han havde
ansat en pædagog, der vidste noget
om ordblindhed. Jeg kom først
til psykolog og fik en intelligens
prøve, derefter sagde psykologen
til min mor. ”Maj er alt for begavet
til at være ordblind”. Det mente
pædagogen var noget være vrøvl,
for man kan godt være ordblind og
højt begavet.
Derfor tog pædagogen mig under sine vinger og hun lærte mig i
løbet af 3. klasse at læse og skrive.
Jeg læste ikke særlig godt, men
jeg begyndte at læse bøger og min
lærer blev så glad hver gang jeg
havde læst en bog. Hun var sådan
en sød dame, så hende ville jeg
gerne gøre glad og derfor læste jeg
rigtig mange bøger. Det gjorde, at
jeg blev hurtig til at læse og det
gik også godt i regning og fysik.
Jeg fik ordblindeundervisning fra
3.-9. skoleår
I 7. klasse fik jeg at vide at jeg
ikke kunne komme i realskolen, da
jeg ikke var dygtig nok i engelsk
og tysk, så jeg måtte gå i 8. og 9.
klasse. Jeg tog derfor 9. klasses
afgangsprøve. Jeg fandt herefter ud
af, at der var noget, der hed special- real. På den måde fik jeg 2.
og 3. real efter 9. klasse.
Allerede i 2. real fik jeg at vide,
at jeg var god nok til at komme i
gymnasiet, men jeg valgte at tage
min realeksamen. Og det var først,
da jeg kom i gymnasiet, jeg fik at
vide, at der var mulighed for at få
forlænget forberedelsestid.
De første år i folkeskolen
kunne min mor hjælpe mig med
dansk. Og min far, der var god til

matematik, kunne hjælpe mig der.
Da jeg begyndte at have engelsk og
tysk, ansatte mine forældre en student, der kunne hjælpe mig. På den
måde fik jeg pæne karakter til realeksamen. På gymnasiet klarede jeg
mig uden hjælp og fik et hæderligt
gennemsnit.
Da jeg gik i 1. G var jeg ude
for et færdselsuheld og fik åbent
benbrud. Lægerne lappede mig
sammen. Det synes jeg var så fantastisk og spændende, at jeg besluttede at jeg ville være læge.
Jeg havde dog ikke høje nok karakterer, så jeg måtte arbejde et år
i en Brugs. Det var nok dengang til
at komme ind på lægestudiet. Min
første forelæsning var i fysik og
den blev holdt på engelsk. Da jeg
spurgte hvorfor fik jeg bare at vide:
”Nu er du kommet på universitet
og sådan er det”. Mange af bøgerne var også på engelsk. I begyndelsen brugte jeg en dag på at læse
en side. Jeg satte mig med Gyldendals den røde ordbog og slog hvert
ord op, men efter nogle måneder
begyndte det at gå hurtigere. Jeg
fandt også ud af, at selvom de på
Universitetet foreslog nogle bøger
på engelsk, så var der også nogen
på dansk. Så læste jeg de engelske
og danske sideløbende.
Under mit universitetsstudie var
der ingen af de hjælpemidler, som
findes i dag. De første år var det
multichoice test og dem kunne jeg
ikke finde ud af. Men efter megen
diskussion fik jeg lov til at gå op
i mundtlig i alle skriftlige prøver.
Det skulle jeg søge om hver gang
og min dokumentation på, at jeg
var ordblind skulle fornyes hvert
andet år. Så jeg måtte ud på Ordblindeinstituttet i Hellerup hvert
andet år og få en test. Jeg nåede
ikke at gennemføre universitetsstudiet på 6 år. Det tog nogle ekstra år, også fordi jeg fik mit første
barn på dette tidspunkt og hun var
en del syg.
Det var først da jeg næsten var
færdig med min uddannelse, jeg

fik at vide, at jeg kunne have fået
en kassettebåndoptager til min
rådighed. Det havde været en stor
hjælp, så kunne jeg have optaget
alle forelæsningerne.
Der var meget forskel på censorerne, nogle var flinke og andre
troede jeg bare ville have det lidt
lettere end andre. Så det var ikke
altid nogen behagelig oplevelse at
gå til mundtlig prøve.
Da jeg var blevet færdig på
universitetet og blev kandidat fik
jeg min turnus. En turnusordning
er et halvt år i medicin, kirurgi og
et halvt år i en praksis. Men jeg
meldte mig frivilligt til militæret,
så kunne jeg selv bestemme, hvor
jeg ville i almen praksis. Derefter
fik jeg min uddannelsesstilling og
siden 2000 har jeg arbejdet som
læge i en almen praksis.
Til attestskrivning og journal
notater har jeg købt et program,
der hedder Maxmanus. Det er et

program, jeg taler til og så skriver
den teksten ned på computeren.
Det fungerer ligesom Dictus. Når
jeg skriver tekster, der skal ud af
huset, læser mit personale korrektur for mig.”

Maj er et godt eksempel på, at ordblinde kan få den uddannelse de
ønsker, men det kræver at forældrene støtter sit barn og det kræver
en ekstra personlig indsats og en
stærk vilje. 
■
EKR.

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

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

Timetal
9 timer dansk, 4 timer
matematik, 2 timer engelsk,
orienteringsfag
og masser af idræt.

Værdier

Faglighed, fællesskab, tillid,
tryghed og varme.
Det må gerne 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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Hvis du
vil
vide
Hvis
du
mere...
vil vide

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)

mere...
Hvis du
vil vide
mere...
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www.ordblindeforeningen.dk

Christians store sejr

I hele sin skoletid var 18-årige Christian
Pilo overladt til hjælpeklasser og special
lærere, fordi en kraftig ordblindhed
hindrede ham i at lære at læse som andre
børn. I går vandt han en sejr for livet,
da han scorede 12 ved sin afsluttende
eksamen på Kold Colleges landbrugslinie.

Christian Pilo

Christians store sejr
– scorede 12 til eksamen uden at kunne læse
Tekst og foto: Lennart Schønberg,
Asbjørn og Borberg.
- Jeg har set mange af mine venner
få flotte 12-taller til eksamen, men
jeg havde aldrig troet det skulle
overgå mig selv. At det alligevel
lykkedes er en sejr, jeg aldrig vil
glemme.
Christian Pilo var et stort smil,
efter han i denne uge havde været
oppe til sin sidste eksamen på Kold
Colleges landbrugslinje.
En eksamen, der var kulminationen på 30 ugers skolegang på
den såkaldte Grunduddannelse
Jordbrug (EGU-jordbrug), hvor
eleverne kan vælge mellem væksthusgartneri, anlægsgartneri og
landbrug.
Christian Pilo fra Aarup ved
Assens lider af kraftig ordblindhed, og derfor var eksamensresultatet, den maksimale karakter 12,
en ekstra stor sejr for ham.
- Jeg har meget svært ved at
læse bøger og aviser, og jeg kan

eksempelvis ikke læse underteksterne på TV. Men jeg har klæbehjerne, og hvis det er et emne,
der interesserer mig og jeg har
gode lærere, så husker jeg utroligt
meget. Og det var altså det, der
var tilfældet ved denne eksamen,
der handlede om landbrugets dyr,
fortæller Christian Pilo, der ikke
lægger skjul på, at han har meget
at takke Kold College for.
- I folkeskolen var der langt mellem succesoplevelserne, men her
på landbrugslinien har jeg virkelig
været glad for undervisningen og
de lærere jeg har haft. Selvfølgelig
hjælper det også, at jeg i de seneste
år har været overbevist om, at jeg
vil være landmand, siger Christian
Pilo.
Lotte Grønnegaard Knudsen er
erhvervsvejleder på Kold College,
og hun glæder sig, hver gang hun
oplever succeshistorier som Christian Pilos.
- Det gør vi heldigvis ofte.
Mange af de elever vi har på

erhvervsgrunduddannelsen, har haft
det svært i folkeskolen, ligesom andre også kæmper med sociale problemstillinger. Derfor glæder vi os
naturligvis hver gang eleverne klarer sig igennem grundforløbet. Og
når det så går så godt som i Christians tilfælde, ja så er der jo grund
til at være ekstra stolt, siger Lotte
Grønnegaard Knudsen, der samtidig
oplyser, at et sted mellem 60-70 procent af eleverne gennemfører Kold
Colleges grunduddannelse.
- Og på baggrund af førnævnte
omstændigheder er det et tal, vi er
rigtigt godt tilfredse med. Samtidig
vil jeg fremhæve produktionsskolerne og det fynske erhvervsliv for
et rigtigt godt samarbejde. Uden
disse samarbejdspartnere ville vi
aldrig kunne opnå de fine resultater,
slår erhvervsvejlederen fast.
Yderligere oplysninger:
Christian Pilo, Lotte Grønnegaard Knudsen, Kold College, Kold
Jordbrug, telefon: 2750 1377
■
Ordblindebladet 2 · 2013

21

Flere og flere apps gør livet lettere

Flere og
flere apps
gør livet
lettere
Stor interesse for Netværkslokomotivets arrangementer om hjælpemidler
Tekst af Sisse Valnert
De seneste års teknologiske udvikling betyder, at ordblinde og
mennesker med læse- og stavevanskeligheder efterhånden har et
bredt udvalg af apps til smartphones og tablets, der i dagligdagen
giver øget adgang til tekstbaseret
kommunikation.
Men det kan være svært at finde
rundt i apps-junglen, og det kan
være vanskeligt at finde apps, der
kan arbejde sammen.
Netværkslokomotivet har holdt
et par temaaftener, hvor der var
hjælp at hente til at finde vej i
junglen.
Kæmpe fordel
Christian Bock, der sidder i Netværkslokomotivets styregruppe
og selv stærkt ordblind, fortalte
de fremmødte, hvordan han selv
bruger forskellige apps.
- Jeg bruger Google’s kalender
til at holde styr på mine aftaler.
Kalenderen er koblet sammen med
et program, hvor teksten – for eksempel, "Husk tandlægen klokken
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14" – bliver læst højt for mig, fortæller Christian Bock.
Han har sit eget rådgivningsfirma, c.bock, der tager hånd om
ordblindes behov for hjælpemidler.
Firmaet guider både private og
virksomheder til at finde den optimale hjælpemiddel-løsning.
- Det er en kæmpe fordel, at jeg
kan bruge de forskellige apps på

min smartphone, som jeg jo altid
har ved hånden. Tidligere lå hjælpeprogrammerne på computeren,
og den har man jo ikke altid lige
ved siden af sig. Men nu kan jeg
simpelthen diktere en sms eller
en mail, og via et tale-til-tekstprogram kan jeg sende sms’en eller
mailen uanset, hvor jeg befinder
mig.

Foto af Christian Bock fra Netværkslokomotivet.

Flere og flere apps gør livet lettere

Udover tale-til-tekst-programmer
og oplæsningsprogrammer kan man
blandt andet også finde programmer, hvor teksten bliver læst op, når
man har affotograferet en tekst.
Mange gratis programmer
Jan Hoedt, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi,
fortæller, at mange af de programmer, der hjælper mennesker med
læse- og stavevanskeligheder, er
gratis.
- Problemet med de mange programmer, både de gratis og dem,
man skal betale for, er, at det kan
være svært at finde de helt rigtige,
der passer til ens behov. Mængden
af apps vokser eksplosivt, og mange er udenlandske. Det er en jungle
at finde rundt i. Et andet problem
er, at det ikke er alle apps, der kan
snakke sammen, siger Jan Hoedt.
På de to temaaftener blev der
også snakket om, hvor man kan

søge støtte til de hjælpeprogrammer, man har behov for.
- Det kan nemlig også være
svært at finde ud af, hvor man skal
gå hen. Men som grundregel er det
sådan, at hvis man har behov for
hjælpemidler i forbindelse med sit
arbejde, så skal man søge i jobcenteret. Er man under uddannelse,
søger man via skolen, og er det i
privatsfæren, man har behov for sit
hjælpemiddel, så går man til kommunen. Der er dog undtagelser fra
grundreglen, forklarer Jan Hoedt
og tilføjer:
- Men her på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
tilbyder vi gerne kurser og specialdesignede forløb i anvendelsen
af apps som støtte til mennesker
med stave- og læsevanskeligheder.
Både når det handler om valg og
anvendelse af apps, og om hvor
man kan søge støtte til sine hjælpemidler.

Pilotprojekt
Antallet af interesserede – 60 ved
hvert apps-arrangement – indikerer, at der er behov for oplysning
om de mange nye hjælpemidler.
- Der er rigtig mange, der simpelthen ikke ved, at disse nye apps
kan bruges, hvis man har svært
ved at læse eller stave, fortæller
Christian Bock.
- Ja, det er synd og skam, siger
Jan Hoedt.
- Og derfor vil Netværkslokomotivet og Center for Kommunikation og hjælpemidler i fællesskab lavet et pilotprojekt, hvor vi
vil henvende os til mere specifikke
målgrupper. Det kan eksempelvis
være et arrangement for forældre
til børn, der har problemer med
læsning og stavning eller et arrangement for medarbejderne på en
virksomhed.
■
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Læselyst og ordblindhed

Læselyst og
ordblindhed
Daisy Hilbrands læser og skriver meget, selvom hun er ordblind. Hverdagen er
fuld af rapporter på arbejdet, faglitteratur på diplomuddannelsen og romaner i
fritiden. Gennem Kommunikationscentret har hun fået forskellige hjælpemidler,
der gør det hurtigere for hende at komme igennem de mange sider.
Ved siden af sit job som laborant
er Daisy Hilbrands i gang med en
diplomuddannelse i procesteknologi. Hun er god til tal, men som
ordblind har hun altid kæmpet med
det skriftlige. Den tredje eksamen
på uddannelsen fik Daisy til at
søge hjælp.
- Det gik fint med de to første
eksaminer, som bestod af formler og regning. Men så fulgte en
skriftlig eksamen på fire timer. Jeg
nåede kun en tredjedel, og resultatet var helt hen i vejret. Hvis jeg
skulle gennemføre den uddannelse, måtte jeg indse, at jeg havde
brug for nogle andre værktøjer.
Værktøjer til ordblinde
Daisy kontaktede sin kommune,
som sendte hende til Kommunikationscentret. Her blev Daisy
præsenteret for forskellige programmer med oplæsnings- og
skrivestøttende funktioner. Programmerne kommer med ordforslag, når man fx skriver mails
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eller rapporter, og når man søger
på nettet o.l. tekst fra en fil eller
en hjemmeside kan også blive læst
højt.
- Med det nye program kan jeg
få læst mine danske studiebøger
op. Det kræver bare, at jeg har dem
elektronisk. Jeg har desuden fået
en ebook-reader til mine engelske
bøger. Der er stadig enkelte bøger,
jeg ikke kan få elektronisk, så dem
må jeg kæmpe mig igennem.
Til hjælp til at læse bøger i papirformat har Daisy fået en pen, som
kan scanne et ord og læse det op.
Romaner i ørerne
Daisy er blevet tilmeldt Nota, nationalbibliotek for mennesker med
læsevanskeligheder. Her finder hun
masser af skønlitteratur, som kan
hentes som lydbøger og podcasts.
- Jeg kobler af med podcasts og lytter til alt muligt forskelligt. Det kan
være en roman, når jeg går og arbejder i laboratoriet, eller fx en krimi,
når jeg kører til og fra arbejde.

Ny oplevelse at gå til eksamen
Den efterfølgende skriftlige
eksamen på studiet var en hel ny
oplevelse for Daisy. Hun lavede på
forhånd en ordbog om cellebiologi
ved først at åbne sine dokumenter
om emnet. Alle de ord, det nye
program ikke kunne kende, lagde
hun ind i ordbogen.
- Det tager selvfølgelig lidt tid
men er det hele værd. Og det gik
supergodt til eksamenen. Jeg havde
høretelefoner på og kunne få læst
opgaverne højt. Når jeg skrev mine
besvarelser, brugte jeg ordforslag
og kunne også vælge blandt de
nye ord fra cellebiologi-ordbogen.
Til sidst fik jeg læst det hele op og
kunne høre, hvis der var fejl. Jeg
bytter om på ord som "binde" og
"blinde” uden at opdage forskellen.
Men når det bliver læst op, kan
jeg jo godt høre, hvis det er noget
vrøvl.
Udstyret i orden
Daisys arbejdsgiver har stor

Læselyst og ordblindhed

forståelse for hendes staveproblemer
og respekt for hendes faglige evner.
- Min arbejdsgiver har støttet
mig i at få de rigtige værktøjer,
også et numerisk tastatur, som
gør det nemmere at vælge mellem
ordforslag. I det hele taget har de
bakket mig op i at få det hele til at
fungere bedst muligt.
Gennem Kommunikationscentret
har Daisy fået hjælp til at installere
programmerne. Hun har også fået
instruktion i at bruge dem, men
ikke meget, for hun har let ved IT.
Fremover vil hun også selv kunne
installere de programmer, hun har
brug for til at klare læsning og stavning. Det er tydeligt at mærke, at
det går nemmere med rapporterne
nu. Og Daisy glæder sig faktisk til
de fremtidige eksaminer, for der er
ikke længere noget, der forhindrer
hende i at komme frem med alt det,
hun kan.
■
Kilde: Rikke Klein - Kommunikationscentret Region Hovedstaden

Unge med læse- og
skriveproblemer
Mange børn og unge har
problemer med læsning
og skrivning.
På St. Andst Efterskole
har vi specialiseret os i
dette.
Ring 75 58 84 22 og lad
os tage en snak

Markdannersvej 3
St. Andst
6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
www.storeandst.dk
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Nyt ordblindemateriale
FONOLOGIK er et multisensorisk læsestave-materiale i tre trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner
grundlæggende principper for læsning og
stavning.

Materialets særlige tælleteknik gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet
den hjælper med at fastholde sproglydene
i arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken en taktil/kinæstetisk fornemmelse
for begrebet syntese, altså at lydene kan
samles til en sammenhængende lydstreng
i form af stavelser og ord.

17533-UDB4-2013-BureauLIST.dk · Priser er ekskl. moms. Forbehold for prisstigninger og trykfejl

FONOLOGIK bygger på den nyeste viden
om ordblindhed, og er et gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus
på lydforbindelser og systematisering af
sproglyde.

Arbejder med det
grundlæggende
princip for læsning
og stavning – at der
til hvert bogstav
hører én lyd.

På fonologik.alfabetaforlag.dk ligger
lærervejledning med videoeksempler,
facitlister og lyd.

af Thomas Mose og Mikael Højbjerg
Kr. 120,- pr. bog
88 sider

Bygger videre på de lærte bogstavlyde
og præsenterer de hyppigste betingede
udtaler.

Se vores nye katalog på alfabetaforlag.dk

Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk
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Ordblinde går glip af hjælp for millioner

Ordblinde går
glip af hjælp
for millioner
12. feb. 2013 Nyheder DR P4
De ledige ordblinde i de syd- og
sønderjyske kommuner går glip
af hjælp for knap 1,4 millioner
kroner. Det viser en opgørelse fra
Beskæftigelsesministeriet.
- Det er en skandale, mener
formand for Ordblindeforeningen,
Erik K. Rasmussen.
I 2011 fik de syd- og sønderjyske
kommuner 4,7 millioner kroner, så
de kunne hjælpe ledige ordblinde i
uddannelse eller job.
Men ikke alle pengene kom ud

at arbejde. Kommunerne sendte
nemlig knap halvanden million tilbage til beskæftigelsesministeriet.
Og det er ikke godt nok, siger Erik
K. Rasmussen:
- Det er et stort behov for at
efteruddanne ordblinde. Mange
ordblinde er højtbegavede, men
det kræver en ekstra indsats fra
jobcentrene, at de tager fat i de
ordblinde og hjælper dem videre.
At være ordblind kan nemlig godt
være tabubelagt.
Tønder Kommune er en af de
kommuner, hvor man har sendt over

halvdelen af pengene retur. Faktisk sendte de hele 345.875 kroner
tilbage. Og det er Jytte Therkildsen,
direktør for Social, Arbejdsmarked
og Sundhed ikke stolt af:
- Det er da super ærgeligt. For
de ville da helt sikkert have haft
det bedre, hvis de blev brugt på de
borgere, der har brug for en forberedende voksenuddannelse. Så det
er meget ærgeligt.
I 2011 sendte fem ud af de otte
syd- og sønderjyske kommuner hver
mellem 110.000 og 500.000 kroner
tilbage til beskæftigelsesministeriet.■

www.kragelund-efterskole.dk

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22
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Den sjove flue

Den sjove flue
"Den sjove flue" er skrevet i 4 kl. i de ekstratimer,
som Asger har fået tildelt. Historien er skrevet som
et led i at lære at anvende cd-ord og for at vække
en motivation for at fortælle på skrift.
Novelle af Johan Madsen
Asger Johan Madsen fra Greve er
ordblind og går i 5 kl. på Hundige
Lilleskole.
Der var en gang en flue og den
hed Ib. Ib var ikke så stor og Ibs
livret var chips og han kunne ikke
fordrage honning.
En dag da han var ude og tisse
sammen med sin ven Bo skete
der en masse ting. Så så han en
pose med chips. Da han var mæt
skulle han på tønden og lave lort.
På vejen til tønden faldt han og
rullede ud over hylden og faldt ned
i en bøtte med honning. Så kom
en dreng og spiste ham. Drengen
elskede fluer med honning…
Da han kom ned i maven var
han ikke død så han begyndte at
flyve af sted op af. Da han var
kommet lidt op af spiserøret kom
der noget uventet. Mælkebøttesjusser! lige da han så Mælkebøttesjusserne skyndte han sig over
til en af siderne af spiserøret og
klæbede sig fast. Da han var ved at
drukne drak han alle Mælkebøttesjusserne. Så blev han tyk og fuld.
Og så væltede han rundt i spiserøret så barnet fik helt ondt i maven.
Så kom drengen til lægen. Da han
kom til lægen fik han noget medicin så det ville gå over.
Da drengen kom hjem tog han
medicinen. Da medicinen kom ned
til Ib ramte den Ib i hovedet. så
faldt Ib ned på pillen og så smagte
Ib på det. Derfor fik han ondt i
maven. Han havde stadig kræfter
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til at flyve opad. Halvvejs oppe fik
han kramper og væltede igen rundt
i spiserøret, så drengens mavepine
blev værre.
Drengen kom igen til lægen og
fik en sprøjte til at kaste op. Da
drengen kastede op kom Ib op
igen. Og ned i skraldespanden.
Efter lidt tid blev den pose han lå
i smidt ud i en container. Da han
havde kravlet lidt rundt skete der
noget uventet. En skraldebil! Da
han var kommet ned i skraldebilen
hørte han en mærkelig hyletone og
alt blev presset sammen. Så han
skyndte sig ind i en kanyle og der
var noget medicin der ligner vand.
Ib drak det og blev meget svimmel
og syg.
Han falder i søvn, og lidt tid
efter mærker han noget, der gør
rigtig ondt. Så ser han, at han ikke
ligger i kanylen mere. Ib rejser
sig op og prøver på at flyve, men
hans vinger er brækkede. Forvirret kigger han sig omkring og ser,
at han er endt i et stort hul med
en masse skrald i. Over det hul er
der en kæmpe kran, som går ned
i hullet og tager skrald op. Så begynder han at gå hen imod kranen.
Pludselig mærker han noget koldt,
klamt og slimet under sine fødder,
og han ser nogle øjne. Med et spjæt
dukker der en kæmpe frø op og
prøver at spise Ib, men Ib når væk.
Han når hen til den store kran og
hopper i sidste øjeblik op på det
skrald kranen tog og løftede op. Ib
kan mærke den rene luft i næseborene, jo højere kranen løfter ham

op. Desværre ser Ib også et langt
transportbånd med skralddynger,
og nede for enden brænder en ild
alt skraldet. Kranen svinger nu
over mod transportbåndet, men Ib
er heldigvis hurtigt og så snart han
bliver tabt, hopper han af.
Da han lander, skynder han sig
ind under transportbåndet. Så så
han en pose med chips. Han går
hen til posen og gemmer sig i den.
Mens hans vinger heler bor han i
den store pose med chips. Hans liv
blev meget ensomt i den pose, men
pludselig kom der en sort bille. Ib
spurgte billen, hvordan han kom
hjem. Så spurgte billen, hvor Ib
boede. Ib sagde, at han boede hos
den store dreng i det røde hus med
den lille have. Den kloge bille fortalte, at der var 60 nomono-meter
væk (og 1 nomono-meter svarer til
½ km). Derefter fulgte den smarte
bille Ib til stationen og sagde,
hvilket tog, Ib skulle tage og hvor
langt Ib skulle. Af hele sit hjerte
takkede han den hjælpsomme bille
og tog med toget mod sit gamle
hjem.
Da han steg af toget mødte han
en anden bille på stationen som
sagde, at den kendte den kloge
bille, og at han skulle hjælpe Ib det
sidste stykke hjem. Efter en lang
og eventyrlig rejse kom Ib endelig
hjem til sin ven Bo igen, og Bo var
glad for at se Ib og Ib var glad for
at se Bo. 
■

Anmeldelser

En næsten helt almindelig dag, i en næsten helt almindelig 5. klasse / Bestyrelsesmedlemmer fortæller

Information

Dobbeltmordet
på Peter Bangs
vej

Netværk for
forældre til børn
med ordblindhed

Af Peer Kaae
En hel fantastisk fortælling om
hvad der skete på Peter Bangs vej
hvor ægteparret Inger Margrethe
og Vilhelm Jakobsen blev myrdet
den 20. februar 1948.
Bogen handler om teorien om
hvem der var morderen, opklaringsarbejdet og en masse andre
spændende ting om mordet.

Jeg har også fået denne historie
fortalt som barn og jeg har også
som forfatteren en mening om
hvem der er morderen?
Men læs bogen, den er ikke så
svær at læse, men den findes også
på lydbog hos Nota. Lydbogen
varer ca. 7 timer.
Anmeldt af Birte Jensen
■

Vi søger medlemmer som godt
kunne tænke sig at være med i
et forældre netværk.
Hvis dette har interesse kontakt venligst sekretariatet på
telefon 36 75 10 88 mandag
– fredag fra kl. 10.00 – 15.00
eller på mail:
kontor@ordblind.org
Hvis der er stor nok interesse
til at oprette et netværk i de
pågældende kredse, vil vi
kontakte de interesserede.
Håber at I har lyst til at
udveksle egne erfaringer og
komme med gode ideer.

✂
www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING
SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

VENSKAB

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk

IDRÆT
MATEMATIK

UDVIKLING

Tlf.: 5814 1152 Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk

DANSK

REJSER

GLÆDE

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

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

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

-masser af bevægelse og sund mad
-3 vejledere
-10. årgang med brobygning
-spændende og afvekslende valgfag
-lejrskoler
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Læserbreve

Unge ordblinde ud
af uddannelserne!
Eksklusion af ordblinde fra uddannelsessystemet kan blive resultatet af regeringens SU-udspil.
Af Marianne Østergaard
Flere af de forslag til ændringer
i SU-loven, som har til hensigt at
tilskynde de unge til at komme
hurtigt igennem uddannelserne,
kan få den stik modsatte effekt for
ordblinde studerende. Man risikerer tværtimod, at unge ordblinde
bliver skubbet ud af uddannelserne, fordi de ikke magter at
gennemføre på den tid, som bliver
normen. Og normen er jo sat efter
ikke-ordblindes læsehastighed og
studiemønster.
Ambitionen er, at 95 % af en
ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og de ordblinde
udgør ca. fem procent, så det er
trods alt ikke helt ligegyldigt, om
de tabes i uddannelsesræset.
Ordblinde har samme intelligensprofil som alle andre, men de
er altid langsomme læsere. Også
når de bruger IT-hjælpemidler, er
både deres læse- og skriveproces
mere omstændelig og tidskrævende end andres. Derfor vil de
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ofte have brug for længere tid til
at læse et stort pensum op – og til
deres uddannelse i det hele taget.
Især forslaget om, at man
ikke længere skal kunne få SU
på Gymnasiale suppleringskurser (undtagen turbokurserne) og
enkelfags-HF, vil ramme de ordblinde ekstremt hårdt. For mange
unge ordblinde er det nødvendigt,
at de har mulighed for at strække
et gymnasie- eller HF-forløb over
længere tid end den normerede.
Netop den fleksible uddannelsesmodel, hvor man kan indhente det,
man manglede, er et godt sikkerhedsnet for de ordblinde – og for
andre grupper af sårbare studerende. Hvis ordblinde nu skal have
mere erhvervsarbejde under færdiggørelse af en gymnasial uddannelse, fordi deres SU bortfalder,
vil deres ungdomsuddannelse med
garanti tage endnu længere tid.
For unge ordblinde, hvis forældre
ikke har råd til at forsørge dem,

kan uddannelse blive en uopnåelig
drøm.
Et andet forslag, der i særlig
grad vil ramme ordblinde, er forslaget om, at man fratages SU-klip
til et ekstra års studier, hvis man
ikke er kommet i gang med sin uddannelse senest to år efter den adgangsgivende eksamen. Ordblinde
kan p.g.a. de psyko-sociale følgevirkninger af deres handicap være
længere tid om at komme i gang
med en uddannelse. Og samtidig er
de dem, der mest af alle kan have
brug for ekstra studieår.
I alle faser af uddannelseslivet betyder de ordblindes større
tidsforbrug til selve læsningen,
at de ikke har lige så meget tid til
erhvervsarbejde, hvis de skal holde
trit på studierne. Hvis de tvinges
til ekstra erhvervsarbejde, kan det
blive skruen uden ende, hvor uddannelserne trækkes i langdrag
– og med risiko for frafald i den
■
sidste ende.

Nyt fra kredsene

Nordsjælland
Nordsjællands kreds deltager i Ecco
Walkaton søndag d. 25. august
2013. Kom og mød os på dagen og
samtidig få en god gåtur.
Kom til netværksmøde
Hjælp til it, tablets, mobiler og andre elektroniske medier.
Foreningens vejleder Christian
Bock kommer og fortæller samt
vejleder i brug af nye apps osv.
Tid: Onsdag d. 11. september 2013
kl. 19.00. Sted: Frivillig Centret i
Hillerød. Klaverfabrikken 10, 3400
Hillerød
Medbring eget udstyr samt betalingskort til installation af apps.
Mødet er gratis og åbent for alle,
også ikke medlemmer.
■
På glædeligt gensyn! 

Sønderjylland
I Syd og Sønderjyllands kredsen
er vi i gang med at lave et arrangement for ordblinde børn og unge
med læse- og stave vanskeligheder i samarbejde med Emmerske
Efterskole. Det skal foregå den
14.09.2013 på Emmerske Efterskole fra kl. 10.00 til kl. 15.00.
Der vil være et foredrag med
Christian Bock ang. hjælpemidler til ordblinde. Der ud over vil
der være en masse aktiviteter som
nogle af eleverne på Emmerske
Efterskole vil stå for.
Den 03.10.2013 har vi i samarbejde med Kolding Bibliotek arrangeret et foredrag med Christian
Bock ang. hjælpemidler til ordblinde på Kolding Bibliotek fra
kl. 19.00 til kl. 21.00.
Vibeke Hansen ■

Bornholm

Viborgkredsen

Gør sig klar til det store slag!
Folkemødet fra den 13.-16. juni
2013 bliver stort – kæmpestort

Nyopstartet netværk for familier
med børn/unge med dysleksi på
Mors. Er du medlem af Ordblindeforeningen tilbyder vi dig/jer, at
kunne deltage i dette Netværk!

Meget er forberedt og meget
mangler, men gruppen i år på de 5
foreninger inden for DH arbejder
godt sammen, og får hjælp fra
flere sider. Vi håber på et godt
Folkemøde, som forhåbentlig igen
kan vende vores medlemsantal til
noget mere positivt. Ordblindeforeningen er på pladsen hver dag i
hele åbningstiden for at rådgive og
orientere om ordblindhed.
I vores stand kommer også:
Den 13. juni kl. 10.30 til 11.30 kommer Kommunikationscenteret på
standen.
Kl. 14.00 til 15.00 bliver der
foredrag om ordblindhed med
rådgivning
Den 14. juni kl. 15.00-16.00 kommer Kommunikationscenteret på
standen.
Den 15. juni kl. 14.00-15.00
foredrag om ordblindhed med
rådgivning.
Hilsen og vel mødt bestyrelsen ■

Storkøbenhavn
Vi er i gang med lidt forskellige
foredrag i kredsen og skal bare have
det sidste på plads. Herefter vil vi
sætte det på vores kredsside på nettet samt sende det via nyhedsbrev til
■
vores medlemmer.

Nordjylland
I februar havde vi generalforsamling.
Her fik vi 2 ny medlemmer til bestyrelsen. Det er godt med nye input.
Den 6 . maj havde vi et arrangement med Christian Bock, Graasten i samarbejde med VUC &HF
Nordjylland. Dette blev aflyst pga
lærerlockouten. Selv om den sluttede før den 6.maj, havde vi ikke
tid til at annoncere mødet. Vi vil
så prøve igen til efteråret.
Inger Pihl 
■

Møderække i Netværket for Forældre til Børn og Unge med dysleksi
2013 - 2014:
Onsdag den 21. august 2013
Emne: Indblik i brugen af programmerne CD-ord - Vitre
Inden mødets afholdelse udsendes
endeligt program med faktuelle
oplysninger, om evt. ekstern underviser, evt. deltagerpris eller at
underviserne er de unge/jeres egne
børn, der lærer forældrene brugen af
programmet! Morten og Patrick har
tilkendegivet at de gerne tager udfordringen op – sejt, godt gået drenge!
Den 24. september 2013
Arrangement i kommunalt regi for
børn og unge med særlige behov.
Emne: Børn og seksualitet v/ Anne
Louise Stevnhøj. I hører nærmere
om tid og sted.
Onsdag den 13. november 2013
Emne: UU- vejleder fortæller om
Uddannelsesmuligheder, herunder
direkte veje – sideveje og biveje for
uddannelse, at nå sit eget personlige
mål, ud fra den enkeltes potentiale
og ikke set i lyset af et handicap!
Onsdag den 26. februar 2014
Muligt Emne: De psykosociale
følger af et handicap, udgangspunkt
i psykolog Laila Boye's oplæg.
Onsdag den 21. maj 2014
Ikke planlagt, emner ønskes af jer i
Netværket! Muligt Emne: Undervisning af børn, hvis udvikling kræver
særlig hensyntagen eller støtte.
Tovholder: Læsekonsulent Ella
Riisbank Morsø Kommune, Mona
Steiniche Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Kontakt: Mona Steiniche 4051 1881 ■
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Læse- og skrivestøtte

Bliv selvkørende med ViTre !
Med ViTre får du mange fordele

Letforståelig oplæsning
Oplæsning direkte fra scanner
De bedste ordforslag
Gratis opgraderinger
Til skole, hjem og arbejde
Lær nye sprog med talestøtte
Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)

Højtlæsning

Skrivestøtte

Scan og Læs

med ViTal

med ViseOrd

med ViTex

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer
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