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Formanden har ordet

Formanden har ordet

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

Samtalen
Desværre er det ikke så enkelt. 
Jeg kan huske tilbage i 70-80'erne, 
da var samtalen grundlaget for 
demokratiet. Dengang kunne 
samtalen løse alle problemer. Har 
vi ikke fået samtale så det batter? 
Der sendes sms og mail som aldrig 
før. Facebook og twitter bliver 
brugt i tide og utide. Der bliver 
samtalet over de sociale medier 
som aldrig før. Men bliver proble-
merne løst? Er det ikke bare blevet 
værre med mobning? Mobiltele-
fonen er kommet brasende ind i 
skolen. Eleverne bruger dem mens 
de bliver undervist både når de må 
og ikke må. Lærerne opfatter dem 
som et stort aktiv, men desværre 
også ind i mellem som et problem. 
Eleverne har mere travlt med deres 
smartphone end med at følge un-
dervisningen. De kikker mere ned 
i hånden end på tavlen.
Vi mangler nogle ”vejbump” for 
mobiltelefonen. Vi mangler en for-
nuftig kultur, når vi bruger nettet. 
Vi må gøre os klart, hvornår IT-
teknologien er til hjælp og hvornår 
den ikke er.

Nye muligheder 
Ved at bruge internet og compu-
tere er der skabt nye former for 
kommunikation og undervisning. 
Eleverne skal ikke længere sidde 
på lange rækker og passivt modta-
ge undervisning. IT og computeren 
har givet mulighed for at skabe en 
anden form for skolegang. I stedet 
for at eleverne sidder på lange ræk-
ker og lytter passivt, har vi mulig-
heder for at skabe aktive elever. 
”den producerende elev”.

For ordblinde er IT en stor 
hjælp. IT overvinder mange pro-
blemer med skrivning og læsning. 
It er for ordblinde, hvad briller er 
for svagtseende.

Krav 
Men det kræver en grundig in-
struktion og undervisning i brug af 
de digitale medier. At læse hjem-
meside med kun stikord er meget 
svært for ordblinde elever. Når ord 
ikke pakkes ind i en sætning, er 
de meget sværere at forstå. Derfor 
kan det være meget svært at forstå 
en hjemmeside.

Skal man bestille flyrejser skal 
man skimme en hjemmeside med 
stikord og sætte flueben de rigtige 
steder, ellers kan man komme til at 
købe både flyvemaskine og hotel i 
stedet for en uges ferie i syden.

At huske en sti på 4-5 ord er 
meget svært for en ordblind elev. 
Når man f.eks. gemmer et billede 
på computeren, så skal man huske 
et ord for at finde det igen, det var 
meget nemmere i gamle dage, da 
skulle man huske hvor fotoalbum-
met stod. Den ny teknologi har 
afhjulpet mange problemer for den 
ordblinde, men der er også skabt 
nye vanskeligheder som skal løses.

E-boks er et fantastisk frem-
skridt og hjælp til ordblinde, der 
kan bruge IT, men pludseligt bliver 
det et krav fra kommunerne. Alle 
skal med vold og magt lære det. 
Derfor er der brug for ekstra resur-
ser til undervisning og efteruddan-
nelse.

Det kræver et sprog
Det er fint at man kan tale til en 
smartphone og den skriver teksten 
ned, men det kræver, at man har 
et sprog. Derfor er det vigtigere 
at udvikle elevernes sprog, end at 
lære dem at stave. Det er vigtigt, at 
disse nye udfordringer bliver taget 
op. Ordblinde elever sætter sig 
ofte passivt tilbage i klassen. Nu 
skal de lære at være aktive og selv 
opsøge viden. Ny teknologi nye 
udfordringer. ■

Der går ikke en dag uden at vi 
hører om nye digitale muligheder. 
Den ene dag er der en ny app med 
ludospil til bogstaver. Den næste 
dag er det en lydavis osv. 

Børn i de danske børnehaver, 
vuggestuer og dagplejer kan nu 
lege og lære at læse med Hr. Skæg 
og Lille Nørd.

Flere og flere folkeskoler, efter-
skoler og andre uddannelsessteder 
får små tablets med stave- og læse-
programmer. 

Snart har alle børn en smartpho-
ne, som de kan tale til. Og inden 
de går hjemmefra om morgenen 
kan de lige spørge den, om hvor-
dan vejret bliver.

Så hvad er problemet? Har ord-
blinde ikke fået løst deres problem 
med at skrive og læse?
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Brug Google som søgemaskine på E17!

Nota er et bibliotek, der udlåner 
elektroniske bøger. Notas netbib-
liotek hedder E 17. Det er gratis at 
være indmeldt på Nota, men for 
at blive meldt ind, skal man have 
et dokumenteret synshandicap 

(blind) eller læsehandicap (ord-
blind). En læsevejleder eller en læ-
sekonsulent kan teste dig og skrive 
et dokument. Hvis du oplyser en e-
mailadresse, når du melder dig ind, 
bliver du automatisk oprettet som 

bruger på E17. Så har du mulighed 
for at downloade (Hente lydbøger 
på din Ipad, Iphone eller computer) 
og streame lydbøger. ■

Erik K. Rasmussen

Brug Google som  
søgemaskine på E17!

Lena Utoft som er formand for Østjyllandskredsen viser her 
en af de måder du kan finde og bruge E17 på:

Du skriver E17 foran det, du vil søge efter.

Eksempel:
Du ønsker en matematikbog til skolen. I googles 
søgespalte skriver du: E17 Sigma A for tredje

1. 
 

2. Klik på: 

3.  Klik på 
Down-
load: 

4.  Udfyld med CPR, kodeord og klik på "Log på"

5. Hent:  

6. Se:     

Brug af Google som indgang har 
den fordel, at hvis du skriver et ord 
forkert, kommer Google venligt med 
forslag til, hvad ordet kan være.
Dernæst kan du rette ordet til den 
rigtige stavemåde. 

Du kommer direkte frem til den bog, 
du ønsker uden at blive stresset!
Link til brugerundersøgelsen: http://
www.ordblindeforeningen.dk/files/
NOTA/Brugerundersoegelse_af_E17_
ver_2_laeselig_(3).pdf
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Ordblindeforeningens 
årsmøde blev igen i år en 
succes. De 45 deltagere 
startede mødet med en 
temadebat om voksne 
ordblindes udfordringer 

indenfor 4 områder: Ar-
bejdsmarkedet, ledighed, uddan-

nelse og fritid. Grupperne skulle 
finde frem til både hvilke problem-
stillinger og hvilke løsningsmulig-
heder foreningen skal tage op? 

Der blev diskuteret mange gode 
emner f.eks. synes rigtig mange 
at det skal være nemmere at gå 
fra uddannelse til arbejde og fra 
arbejde til nyt arbejde, altså nem-
mere overgange for den ordblinde, 
uden unødvendige nye test og 

genansøgninger om hjælpe-
midler. 

Bestyrelsen vil gen-
nemgå alle ideerne og 
tage det med i relevante 
sammenhænge. Det 
kræver mange frivillige 
hænder, så alle der har 
tid og lyst kan melde 
sig til et udvalg. De 
findes på hjemmesi-
den. 

Årsmødet
Torben Andresen Beyer, blev valgt 
til dirigent og Juliane Øhlenschlæ-
ger som referent.

Formanden Erik Kildegaard 
Rasmussen supplerede bestyrel-
sens skriftlige beretning og tak-
kede de mange aktive frivillige for 
endnu et år med mange aktiviteter. 
Uden dem kunne foreningen ikke 
gennemføre de mange flotte arran-
gementer som feriekoloni, unge-
lejre og medlemsmødet. 

Regnskabet
Næstformand, Lars Sander frem-
lagde regnskabet for 2013. Det vi-
ste et underskud på 123.398 kr. Det 
blev taget af foreningens formue, 
der nu er på 1.398.439. Revisionen 
finder det er fornuftigt at bruge af 
formuen til aktiviteter, men vi må 
ikke komme under de 600.000 kr. 
i formue. Vi skal arbejde på at få 
flere medlemmer. Forsamlingen 
godkendte regnskabet enstemmigt.

Vedtægtsændringer
Lars Sander fremlagde bestyrel-
sens forslag til vedtægtsændrin-
ger. Opstillingsmøderne, der var 
vanskelig at gennemføre, bliver 

Årsmødet 2014
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Årsmødet 2014
afskaffet. Alle medlemmer bliver 
inviteret til årsmødet og alle 
medlemmer, der tilmelder sig på 
sekretariatet 20 dage før årsmødet 
opnår stemmeret på årsmødet. 
Datoen for årsmødet bliver offent-
liggjort i ordblindebladet i decem-
ber året før og idet første blad i 
det nye år. Der vil ligeledes blive 
sendt mail ud til medlemmerne. 
Det vil naturligvis også fremgå af 
hjemmesiden. 

Ændringen betyder at alle med-
lemmer også dem, der bor i områ-
der, hvor der ikke er en kredsbe-
styrelse får stemmeret. Foreningen 
bliver mere demokratisk. Forslaget 
blev vedtaget med 38 stemmer for 
og 1 imod. 

Kontingent
Det årlige kontingent vil fortsat 
være det samme, men bestyrelsen 
vil udarbejde nye forslag til næste 
år. Bestyrelsen skal se på om 
der kan indføres studenterrabat, 
ungdomsrabat og om der evt. skal 
indføres en årlig stigning på 5 kr.

Valg til 
Bestyrelsen
Lars Sander blev 
genvalgt til næstfor-
mand uden mod-
kandidater. Søren 
Nielsen blev genvalgt 
og Esben Urshøj 
Andersen og Kirsten 
Weile blev valgt til 
bestyrelsen for to år.
 ■

Referat af  
Erik K. Rasmussen  

og Juliane Øhlenschlæger
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Unge ordblinde weekend

Unge ordblinde weekend
Julie Riisby deltog i weekenden for unge ordblinde

Jeg, Julie Riisby, er ved at starte en 
datterforening for unge ordblinde. 
Denne weekend blev afholdt som 
et startskud til ungeforeningen. 
Formålet med denne weekend var 
at samle en gruppe unge ordblinde, 
som er interesseret i at starte et 
fællesskab. Derfor inviterede jeg 
til en weekend af ren hygge. 

Weekenden bød på natløb for at 
ryste alle sammen. Det var egent-
lig ikke nødvendigt, da alle snak-
kede sammen lige fra de ankom. 
Fredag aften kom Emil, en ung 
speedwaykører, som også er ord-
blind. Emil holdte et fremragende 
oplæg om hvordan hans opvækst 
har været. Emil kunne fortælle 

hvad hans sport har givet ham af 
gå-på mod og fightermentalitet. 
Emil har også måtte ofre nogle 
ting for at kunne dyrke sin sport 
på et så højt niveau, bl.a. skoledage 
for at komme til tuneringer. 

Lørdag blev alle deltagere delt 
ind i mindre grupper, hvor vi snak-
kede om det at være ordblind, gå 
i folkeskole, mobning, nederlag 
og meget andet. Senere på dagen 
evaluerede vi. Dette virkede for os 
frivillige, som en super god øvelse 
for alle.

Deltagerne selv har senere i eva-
lueringen udtrykt, at det var rart at 
høre, at der var andre med samme 
historie. En udtrykte det som ikke 

være det sorte får i denne sam-
menhæng. 

Lørdag aften eller hygge af-
tenen. Her lavede vi et bål og 
delte en mokai eller to. Vi ristede 
skumfiduser og snakkede. Denne 
aften blev afholdt, fordi jeg mener 
det er vigtigt at slå fast, at denne 
forening ikke er en forlængelse 
af skolen, men et sted hvor vi kan 
finde andre, der forstår os og ikke 
dømmer os. 

Foreningen skal også bruges 
som en støtte og hjælp til hvad 
livet nu bringer som ung ordblind. 
Alt dette og meget mere, var rigtig 
hyggeligt at tale om i bålhyggens 
skær. 
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Unge ordblinde weekend

Søndagen gik med rengøring, 
hvilket gik gnidningsfrit, mange 
tak til alle deltagere for det. Hele 
weekenden blev rundet af med en 
evaluering og et gruppebillede. Til 
evalueringen spurgte vi, hvad der 
var godt. En sagde alt, så måtte vi 
spørge lidt ind til det og fik mange 
positive og skønne kommentarer. 
En sagde, at det var dejligt at passe 
ind, en anden lagde vægt på fælles-
skabet og en tredje syntes det var 
rart, ikke at skulle forklare hvad 
ordblindhed er og i stedet bare 
blive forstået. 

Det har alt i alt været en fanta-
stisk weekend, der kun trænger 
til små justeringer. Det er min 

intention, at denne tradition skal 
føres videre fremover. Er du in-
teresseret i at være med, så tjek 
vores nye facebook side ud, linket 
er www.facebok.com/ordblinde-
foreningen.unge. På denne side 
vil der blive lagt billeder op fra de 
ting, vi laver sammen og der vil 
blive skrevet om fremtidige arran-
gementer. Du er selvfølgelig også 
velkommen til at kontakte mig el-
ler kontoret, for at blive tilmeldt en 
e-mail service, hvis du ikke benyt-
ter facebook. ■

Julie Riisby
Tlf. 3112 6759
angel.julie.92@hotmail.com

Ordblindeinstituttet 
tilbyder

•  vejledende  
læseundersøgelser

• læseobservation
• �supplerende� 
undervisning

• �kurser�for�lærere�i� 
folkeskolen�og�foræl-
dre

• �supervision�med� 
deltagerbetaling

Nærmere�oplysninger�
på�tlf.�44�77�61�31�eller�
www.oi.dk

Ordblindeinstituttet�er�en�
specialskole�under� 
Ballerup�Kommune�for�
ordblinde�elever.
Vi�har�63�elever�i�fuld� 
skolegang�på�3.-10.�klas-
setrin�fordelt�på�9.�klasser.

Bemærk:
Forældreinformations-
aften�den�27.�marts�2014.
Nærmere�oplysninger�og�
tilmelding�på�skolens� 
telefon�eller�vores� 
hjemmeside.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej�18�•�2750�Ballerup
Tlf.:�44�77�61�31
Mail:�ordblind@balk.dk
Hjemmeside�www.oi.dk



10  Ordblindebladet 2 · 2014

Kortlægning af viden om talblindhed 

Kortlægning af viden 
om talblindhed 
Af Undervisningsministeriet

Talblinde elevers vanskeligheder 
skal opdages i tide, så de kan få 
den rette støtte. SFI (Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd)
har i en ny forskningsoversigt om 
talblindhed kortlagt viden, som 
skal danne grundlag for udvikling 
af test for talblindhed.

Op mod 4-6 procent af en år-
gang er talblinde, vurderer eksper-
ter. Men vi ved ikke lige så meget 
om talblindhed som for eksempel 
ordblindhed, selvom talblindhed 
kan opleves lige så problematisk 
for både børn og voksne. Talblin-
de kan for eksempel have svært 
ved tal- og mængdeforståelse på 
trods af gode eller gennemsnitlige 
evner i øvrigt, hvilket kan give 

problemer med at holde styr på pri-
vatøkonomi, husleje og banklån.

Derfor er der afsat ni millio-
ner kroner fra satspuljen til tidlig 
indsats i forhold til ordblindhed, 
talblindhed og sprogforståelsespro-
blemer.

Ny forskningsoversigt 
kortlægger viden
Kortlægningen samler viden om, 
hvad vi ved om talblindhed i 
Danmark, Norden og bl.a. Eng-
land, som er langt med forskning 
i talblindhed. SFI giver i forsk-
ningsoversigten et bud på, hvordan 
talblindhed defineres og gennem-
går hvilke testmaterialer og støt-
teformer, der anvendes i forhold til 
talblindhed.

Rapporten skal danne grundlag 
for udviklingen af test og vejled-
ninger til den opfølgende indsats.

Målrettet indsats for 
ord- og talblinde elever
I aftalen om fagligt løft af folke-
skolen fremgår det at:

”Alt for mange ordblinde og 
talblinde elever får ikke den 
nødvendige hjælp, fordi deres 
vanskeligheder ikke opdages i tide. 
For at sikre en tidligere indsats 
for disse elever, vil der blive stil-
let diagnostiske test og værktøjer 
til tidlig identifikation af ord- og 
talblinde elever til rådighed. Dette 
skal ske ved bl.a. udvikling af 
en test til talblindhed til brug for 
skolerne, ligesom der i 2015 vil 
blive en ordblindetest tilgængelig 
for indskolingselever. Testene vil 
sammen med faglige vejledninger 
og metoder blive stillet gratis til 
rådighed for skolerne.”

Læs mere 
Rapport fra SFI: Talblindhed – en 
forskningsoversigt (pdf). ■

Line Knudsen
Chefkonsulent
Departementet
liknu1@uvm.dk
Tlf. 3392 5252

Steen Bengtsson
SFI
sb@sfi.dk
Tlf. 3348 0867

Bent Lindhardt
Formand for Foreningen 
Dansk Special Matematik og 
medlem af arbejdsgruppen 
for styrket undervisning i 
matematik
bli@ucsj.dk
Tlf. 4041 8064

Kontakt
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Udbud om udvikling af test af talblindhed 

Udbud om udvikling af 
test af talblindhed 

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

Læs mere om os på   WWW.RAAGELUND.COM

Af Undervisningsministeriet

Udbud om udvikling af test af 
talblindhed og elektroniske vejled-
ninger til den opfølgende indsats 
for elever med talblindhed i hele 
skoleforløbet.

Undervisningsministeriet gen-
nemfører et offentligt EU-udbud af 
en kontrakt om test af talblindhed 
og elektroniske vejledninger til 
den opfølgende indsats for elever 
med talblindhed i hele skoleforlø-
bet.

Projektet har til formål at sikre 
en tidlig målrettet indsats i forhold 
til inklusion af elever med tal-
blindhed i den almindelige under-
visning. Når skolen skal udfordre 
alle elever, så de bliver så dygtige, 
de kan, stiller det krav om, at der 
i planlægningen og gennemførel-
sen af undervisningen er fokus på 
elevgruppens mangfoldighed af 
forudsætninger og færdigheder.

En standardiseret test af tal-
blindhed vil kunne støtte op om 
kommunernes bestræbelser på at 
give elever med talblindhed et fyl-
destgørende undervisningstilbud. 
Projektet vil indeholde tre dele. 

Der skal således gennemføres:
1.  udvikling og afprøvning 

af en test af talblindhed 
i sammenhæng med en 
langtidsundersøgelse

2.  udvikling af en testvejledning 
og

3.  udvikling af vejledninger til en 
forebyggende og opfølgende 
undervisning.

Regelgrundlag
Nærværende udbud gennemføres 
som et offentlig udbud i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv nr. 2004/18/EF af 
31. marts 2004 om samordning af 

fremgangsmåderne ved indgåelse 
af offentlige vareindkøbskontrak-
ter, offentlige tjenesteydelseskon-
trakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

Tilbudsfrist: Var fredag den 11. 
april 2014 kl. 12.00. ■

Line Knudsen
Chefkonsulent
Departementet
liknu1@uvm.dk
Tlf. 3392 5252

Kontakt
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Talblindhed – nu sker der endelig noget

Af Tom West

Det er med stor glæde, at jeg ser, at 
der endelig sker noget i forhold til 
problemet at være talblind.
Den gang, jeg var næstformand i 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i 
Danmark, deltog jeg i den første 
nordiske Dyskalkuli (talblindhed) 
konference i Gøteborg i Sverige 
den 22.-24. april 1999.

Jeg kan huske, at jeg var meget 
forundret den gang, at der ikke var 
lavet en egentlig undersøgelse om 
metoder, for at afhjælpe problemet. 
Foredragsholderne kunne kun hen-
vise til de samme metoder, som for 
ordblindhed, nemlig ØVE-ØVE-
ØVE og blive ved med at øve. 

I den seneste tid er der virke-
lig kommet fokus i medierne på 
talblindheden, som mange flere har 
problemer med end først antaget.

Vi har i Danmark regnet med at 
ca. 27% af befolkningen ikke har 
læse-og regneegenskaber nok til 
at kunne tage en videregående ud-
dannelse.

Der er ca. 4-6% af dem, som er 
ordblinde, og der er også ca. 4-5%, 
der har Dyskalkuli. 

I folkeskoleaftalen der er plan-
lagt til at træde i kraft den 7. juni 
2014, vil man lave en målrettet 
indsats for personer med ordblind-
hed og dyskalkuli.

Den 3. juni 2013 blev der af-
holdt en konference, om de forsk-
ningsresultater, man indtil nu har 
samlet. På konferencen den 5. fe-
bruar 2014 har målet været at finde 
undervisningsmetoder, som kan 

hjælpe elever, der har svære tal- og 
matematikvanskeligheder.

Det kan godt glæde en som mig, 
som har døjet med både at være 

ordblind og talblind hele mit 71 
årige liv, at det nu ser ud til, at der 
endelig sker noget for de mange 
der har dyskalkuli. ■

Talblindhed – nu sker 
der endelig noget
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Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen 2014

Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder

“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
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“Alle unge skal have 
mulighed for
at forfølge
deres
drømme”

www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
·  Få skoleglæden  

tilbage!
På Sdr. Feldings 

Efterskole kommer 

skoleglæden tilbage!

Josefine, Freja og Frederikke:

Sdr. Feldings Efterskole • Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding 
Tlf. 97 19 89 00 · www.sfeefterskole.dk • mail: kontor@sfeefterskole.dk

Forældrepjece om special-
undervisning til elever i 
folkeskolen 2014

Klagenævnet for Specialundervis-
ning har lavet en pjece med vejled-
ning til forældre om specialunder-
visning til børn i folkeskolen. 

Pjecen informerer kort om reg-
lerne på specialundervisningsom-
rådet, herunder hvilke muligheder 
og rettigheder forældre har. Blandt 
andet informerer den om forældres 

mulighed for at klage over tildelt 
eller afslået specialundervisning. 

Du kan se pjecen fra klagenævnet 
her: https://ast.dk/publikationer/fo-
raeldrepjece-om-specialundervis-
ning-til-elever-i-folkeskolen-2014 ■

Ankestyrelsen

Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen
2014
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Læsevejledere, undervisning i læsning og matematik samt IT-værktøjer er vigtige ingredienser i en kommende erhvervsskolereform

Læsevejledere, undervisning i læsning og matematik samt IT-værktøjer 
er vigtige ingredienser i en kommende erhvervsskolereform

54% af erhvervsskolerne opfylder ikke lovkravet om at have læsevejledere 
ansat. Frafald på erhvervsskolerne kan minimeres, hvis erhvervsskolerne 
tager gode erfaringer til sig og begynder at undervise lærlinge i læsning og 
matematik under praktikperioden. 

Af ROAL (Samrådet for 
ordblindhed og andre 
læsevanskeligheder)

En arbejdsgruppe under Samrådet 
for ordblindhed og andre læse-
vanskeligheder (ROAL) har valgt 
at belyse problemstillinger forud 
for den kommende erhvervsskole-
reform. Arbejdsgruppen har bl.a. 
foretaget en rundringning til 61 
erhvervsskoler. Her viser det sig, 
at kun 28 af disse har uddannede 
læsevejledere. Endvidere er læse-
vejledernes funktion flere steder 
ikke i tilstrækkelig grad knyttet 
op på de opgaver, som anbefales i 
uddannelsen af og vejledningen for 
læsevejledere. 

Ensartede testværktøjer 
og læsevejledere på 
erhvervsskoler er 
vigtige?
Den obligatoriske screening og 
test af elever skal ske af alle elever, 
som starter på et grundforløb, i 
løbet af de første 14 dage. Årsagen 
er, at der er brug for et testsvar i 
læsning og matematik, som kan 
danne baggrund for en vurdering 
af, om eleven kan klare læse-, 
skrive-, regne- og matematik-
kravene i uddannelsen. Her er det 
arbejdsgruppens anbefaling, at an-
erkendte test-værktøjer anvendes, 

og at dette kommer til at fremgå af 
lovgivningen.  

Det er af afgørende betydning, 
at det er en læsevejleder, der fore-
tager denne vurdering, som bl.a. 
kan pege frem mod hvilke tiltag, 
der bør iværksættes for at give ele-
ven et nødvendigt løft for at kunne 
gennemføre den uddannelse, som 
hun/han har valgt

Relevante 
undervisningstilbud
Det vil selvfølgelig også være 
nødvendigt, at erhvervsskolerne 
har nogle relevante undervisnings-
tilbud i læsning og matematik. 
FVU (Forberedende Voksen-
undervisning) i Læsning og 
Matematik er her et stærkt, 
fleksibelt og gennemprøvet 
undervisningstilbud. Des-
værre kan FVU kun tilbydes 
deltagere, der er fyldt 18 år, 
med mindre deltagerne be-
finder sig på et AMU kursus, 
er ansat på en virksomhed 
eller er under kriminalforsorgen. 

I dag er det mindre end ti er-
hvervsskoler, som har FVU som et 
fast tilbud til elever og kursister! 

FVU i praktikperioderne 
giver bedre svende!
Flere erhvervsskoler har gode 
erfaringer med, at elever, som har 

behov for at styrke deres læse- og/
eller matematikkompetencer, får 
en aftale med deres praktiksted 
om, at de kan få fri en hel eller 
en halv dag om ugen til at følge 
fx FVU på erhvervsskolen. Det 
er en stor succes for en del ele-
ver, at de på den måde har fået en 
ekstra håndsrækning til at kunne 
gennemføre deres uddannelse og 
ofte også med stor bravur. Det er 
meget motiverende, at praktik-
mester og lærling i fællesskab har 
fokus på, at lærlingen styrker sine 
læse- og matematikfærdigheder i 
praktiktiden. 

Gentagne test og 
masser af unødig 
dokumentation spænder 
ben for, at IT-hjælpen til 
ordblinde når frem 
For at ordblinde kan få den 
fornødne hjælp til læse- og 

»I dag er det mindre end 
ti erhvervsskoler, som har 
FVU som et fast tilbud til 
elever og kursister!«
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Læsevejledere, undervisning i læsning og matematik samt IT-værktøjer 
er vigtige ingredienser i en kommende erhvervsskolereform

skrivestøttende værktøjer (IT-
værktøjer) samt introduktion til 
disse, skal de ordblinde testes og 
have dokumentation for deres 
ordblindhed, hver gang de skifter 
studie. Afhængig af uddannelse 
kan den ordblinde let risikere at 
skulle skifte IT-programmer, fordi 
forskellige leverandører har vundet 
udbud. Dette skaber frustration 
blandt eleverne, som har brug for 
IT-værktøjer og for at beherske 
disse hjælpemidler.

Arbejdsgruppen undrer sig 
over, at det er nødvendigt, da 
ordblindhed ikke forsvinder, men 
kan afhjælpes livet igennem. 
Det anbefales, at der arbejdes på 
smidiggørelse af overgangen fra 
folkeskole til ungdomsuddannelse. 
Således bør afdækning/udredning 
af ordblindhed i folkeskoleregi an-
erkendes i det videre uddannelses-
forløb med henblik på automatisk 
adgang til de nødvendige kompen-
serende værktøjer. Vanskeligheder 
som ordblindhed kan med fordel 
skrives ind i den unges uddannel-
sesplan.

Der kan spares mange penge på 
test og dokumentation. I stedet bør 
målrettede IT-værktøjer og under-
visning i brugen af disse priorite-
res.

Arbejdsgruppen under ROAL 
erfarer, at der er mangel på viden 
om læse- og skrivestøttende værk-
tøjer hos faglærere på erhvervssko-
lerne og mangel på opbakning til 
at bruge værktøjerne. En platform 
(hjemmeside) efterlyses, hvor me-
toder, materialer og IT-værktøjer 
målrettes lærere på erhvervssko-
lerne, hvor de kan finde inspiration 
til arbejdet med usikre læse-skri-
veelever. Læsevejlederforeningen 

ville være en oplagt vært for en 
sådan platform.

Det anslås, at kun ca. halvdelen 
af skolerne har anskaffet CD-ord 
eller tilsvarende støttende pro-
grammer. Dette er utilstrækkeligt. 
Alle erhvervsskoler bør være klædt 
på, så de med meget kort varsel 
kan stille de nødvendige værktøjer 
til rådighed for de elever, der læser 
og/eller skriver utilstrækkeligt.

Ingredienser 
som kan sikre et 
mindre frafald på 
erhvervsuddannelserne
For at styrke færdigheds- og 
kompetenceudviklingen hos elever 
med usikre læse-, skrive og/eller 
matematikfærdigheder kræves: 
•  at der er uddannede læsevejle-

dere på alle erhvervsskoler
•  at læsevejlederfunktionen har 

ledelsesmæssig opbakning på 
skolerne

•  at alle erhvervsskoler kan 
tilbyde FVU (Forberedende 
Voksenundervisning)

•  at elever, som ikke er fyldt 18 år, 
kan deltage i FVU 

•  at elever, som ikke opnår 
minimum karakteren 2 i 
dansk og matematik i grund-
skolen, kan tilbydes målret-
tede og kombinerede forløb 
med praktik, læse-, skrive- og 
matematikundervisning

En indsats overfor ordblinde elever 
kræver desuden:
•  at dokumenteret ordblindhed 

udløser IT-værktøjer og under-
visning i at kunne benytte disse 
kompetent

•  at bevilgede IT-værktøjer må 
beholdes ved overgangen fra 
grundskole til endt uddannelse

•  at IT-værktøjer er almin-
deligt forekommende på 
erhvervsskolerne 

•  at lærerne bliver opkvalificeret, 
så de kan inddrage de digitale 
hjælpemidler i undervisningen

•  at ordblinde elever får hjælp 
til og støttes i at medbringe 
IT-værktøjer i praktikperioder. 
Dermed kan et eventuelt tabu 
mindskes, og muligheden for at 
eleven kan gennemføre elevtiden 
forøges

•  APPs og andre almindeligt fore-
kommende hjælpeprogrammer 
bør introduceres til alle elever, 
da mange kan have glæde af 
disse

For yderligere oplysninger kan 
følgende personer fra arbejdsgrup-
pen, som er tilknyttet ROAL, 
kontaktes: 

Poul Christensen, 3F Danmark 
og projektleder for ”Læsning og 
kommunikation i virksomheder-
ne”, poul.christensen@3f.dk / +45 
21 78 64 44

Hans Kærgaard, konsulent i 
Netværkslokomotivet, hkerg@
vejle.dk / +45 40 33 62 64 ■
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Jeg gik otte år i skole uden problemer – men jeg lærte mere uden for klasseværelset end indenfor

Jeg gik otte år i skole uden problemer – men jeg lærte 
mere uden for klasseværelset end indenfor

Lars Stampe er på 25. år medlem af byrådet i Holstebro. Inden da var han en 
ballademager og småkriminel i en familie, der til tider ikke fungerede.  
Og så var han ordblind.

Af Palle Hyldahl Brændsgaard, 
Dagbladet Holstebro
pabr@bergske.dk

Holstebro: Pludselig er han der 
bare.

En høj, slank mørkhåret knægt. 
Øjnene er blanke og milde, skæg-
get på overlæben er stadig dun.

Han har sneget sig langs pa-
nelerne, og nu står han så med ét 
op ad væggen i fællesrummet på 
bofællesskabet/opholdsstedet Fyr-
tårnet. Den unge beboer har hæn-
derne på ryggen og presser sig op 
ad væggen. Mut og observerende. 
Ansigtet er uden mimik, kun øj-
nene finder skiftevis sofabordet og 
Lars Stampe, der er stedets leder 
og nu sidder i sofaen.

Den unge knægt står der et 
øjeblik, glider så let og ubemærket 
over på sofaens armlæn, klinet op 
ad Lars Stampe. Der går yderli-
gere et øjeblik. Så snor drengens 
arm sig rundt om Stampes skuldre. 
Fjerner armen igen. Snor den igen. 
Og så dumper han sit hoved ned på 
sidemandens skulder.

Lars Stampe var på mange må-
der selv den unge knægt, som han i 
dag som grundlægger af Fyrtårnet 
forsøger at lede ud i en tilværelse, 
hvor beboernes egne ben skal lære 
at stå uden hjælp.

Lars Stampe havde også brug 
for hjælp.

Og han havde i den grad brug 
for et kram.

Så kunne meget have set ander-
ledes ud.

I stedet skal vi nu forestille os 
Lars Stampe i 4. klasse (det kunne 
faktisk have været et hvilket som 
helst tidspunkt i hans folkeskole-
tid): Klokken ringede ind, lære-
ren spadserede hen til katetret, og 
lille Lars anskuede underviseren 
nøje. Så tog drengen sit viskelæder 
og kylede det gennem luften og 
ventede så på to ting: At viskelæ-
deret skulle ramme sin destination, 
efterfulgt af ...

»Lars Stampe! Ud!«
»Jeg gik otte år i skole uden pro-

blemer – men jeg lærte mere uden 
for klasseværelset end indenfor,« 
erkender han i dag.

Familien boede i Holstebro, 
men faderens firma måtte lukke, 
så ni-årige Lars Stampes familie 
valgte at flytte til Vejrum og kom 
på Langhøj Skolen.

»Dér faldt jeg aldrig til. Min 
familie var dysfunktionel grundet 
konkursen og flytningen, og det 
var et meget uheldigt tidspunkt i 
min opvækst. Jeg kom pludselig til 
en stor skole og havde en fami-
lie, der var helt nede og ramme 

bunden. Det var jeg kørt ned over i 
skolen, men ingen så det.«

Men hvorfor ikke?
»Jeg blev en god menneskeken-

der og kunne med det samme se, 
om der var kontakt og kemi mel-
lem mig og læreren. Jeg kunne se, 
om jeg blev set eller ikke set. Skete 
det sidstnævnte, så var der intet at 
komme efter, og så blokerede jeg. 
Der var lukket af, og så opførte 
jeg mig dumt og kom med en dum 
kommentar eller kastede med vi-
skelæder.«

Og så var det ud.
Derude udviklede han en fan-

tasi, der har gavnet ham gennem 
livet, og koblet sammen med et 
godt skåret tungebånd og en su-
blim hukommelse, så narrede han 
alle.

»Jeg kunne jo slet ikke læse. Det 
må være som at forsøge at læse 
kinesisk eller latin. Bogstaverne 
sagde mig intet. Når jeg afleverede 
noget skriftligt, og der var under 
to røde streger i én linje tekst, så 
jublede jeg.«

Han fik specialundervisning i 
tre år, men her handlede det om at 
tegne. Eller lave dumrian-opgaver, 
der så kunne give tilladelse til at 
tegne videre.

Der var venner, men han gik 
samtidig meget for sig selv.
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Så kom Rydhave Slots Eftersko-
le i niende og tiende klasse for en 
desillusioneret Lars Stampe, hvis 
udvikling stod i – stampe. Og alt 
ændrede sig.

»Her var nogle lærere, som 
så anderledes på tingene. De så 
og hjalp os på en anden måde, 
også uden for skoletid. For første 
gang blev jeg rost og anerkendt,« 
husker den i dag 55-årige holste-
broer.

Redningen var kærkommen, for 
Lars Stampe var på vej ud af en hel 
gal løbebane.

»Jeg var begyndt at blive små-
kriminel. Vi var en gruppe, som 
drak for meget og kørte alt for 
stærkt på vore knallerter. Men der 
var en betjent, Heine Madsen, som 
blev en af de første, som rigtigt så 
mig. Nogle gange skal man bare 
helt ud, inden man kan vende om,« 
filosoferer han.

Og hvilken u-vending den frem-
tidige leder og mangeårige medlem 
af byrådet i Holstebro tog. Siden er 
han løbet, alt det han kunne, i den 
modsatte retning – med kurs mod 
udvikling – uden at se sig over 
skulderen.

På Rydhave Slots Efterskole 
satte man ham til at skrive blind-
skrift på skrivemaskine, og den 
øvelse tog han til sig i sådan en 
grad, at han efter endt skoletid i tre 
år dagligt satte sig til skrivemaski-
nen i tre timer – og skrev. Skrev af 
fra noveller, skrev selv bøger.

»Og så en dag begyndte bogsta-
verne pludselig at vende rigtigt for 
mig.«

I dag læser han uden problemer. 
Foruden at være leder af Fyrtår-
net, der huser unge beboere, som 
kan minde om ham selv, og været 
politiker siden 1980, så har han 
krancertifikat, er uddannet leder 

og pædagog og uddanner han 
sig for tiden som hypnoterapeut. 
Sammen med sin elskede hustru 
Susanna laver han hvert femte år 
en udviklingsplan, som kan være 
en flytning eller – som i år – en 
pilgrimsvandring. I dag virker han 
næsten bange for at degenerere.

»Når man først kan få vendt 
rundt på folk som mig selv, så 
gemmer der sig så utrolig megen 
energi bag. Man skal passe på ikke 
at låse sig selv fast og blot accep-
tere, at sådan er ens tilværelse. 
Min ordblindhed lærte mig at være 
praktisk og ikke acceptere at få et 
nej. Det bruger jeg også i mit liv i 
dag,« siger Lars Stampe.

»Man skal aldrig give op, for 
man kan altid starte på en frisk.«

Det gjorde Lars Stampe.
Og en anden er på vej: Den unge 

»klon« på armlænet ved siden af 
ham. ■
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Ny letbank gør det nemmere for ordblinde

Danske Bank er klar med en 
letbank. Den gør det nem-
mere for ordblinde at klare deres 
pengesager. 

Verden bliver mere og mere 
digital, også hos bankerne. Men 
for ordblinde kan det somme tider 
være svært at benytte digitale løs-
ninger. Derfor har Danske Bank 
udviklet en letbank, som er en nem 
og enkel udgave af netbanken. 

”Ordblinde vil ofte efterspørge 
digitale løsninger, som bygger på 
korte og enkle tekster, illustratio-
ner og en simpel opbygning. Det 
tilbyder vi nu gennem letbanken. 
Den er skræddersyet til kunder 
med enklere behov”, siger Thomas 
Mitchell, chef for privatkunder i 
Danmark.

I letbanken er der også færre 
funktioner, stor skrift og en guide, 
som hele tiden sørger for at hjælpe 
kunden videre. Med ganske få klik 
kan kunden få et overblik over sine 

konti, betale en regning eller over-
føre penge. 

Vil hjælpe ordblinde og ældre i 
gang 

Nogle ordblindes problemer med 
for svære og komplekse løsninger 
deles også af mange ældre. Derfor 
har Danske Bank planlagt 58 nye 
gratis ”Trin for trin-informations-
møder” rundt i landet i løbet af 
foråret. 

Her kan ordblinde, ældre og an-
dre borgere få vejledning i at kom-
me i gang med letbank og elektro-
niske betalinger. Banken tilbyder 
desuden målrettede letbank-kurser, 
hvor kunderne hjælpes i gang med 
at bruge letbanken. 

”Kunder med bekymringer om-
kring brug af netbank bliver ofte 
overraskede over, at det slet ikke 
er så svært. For mange handler 
det i høj grad om at tage det første 
skridt”, siger Thomas Mitchell. ■ 

 

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

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

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 

  
Vi er en efterskole for normaltbegavede unge  

med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager  

70 elever og de er fordelt på 6 bo-områder. 

 

Vi kan bl.a.  

tilbyde dig: 

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik 

-to-lærerordning i de obligatoriske fag 

-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  

 

 

 

 

 

 

 

Efterskole for 
elever med 
læse- og stave-
vanskeligheder
•  Mange dansk timer

•  Håndværk, praktiske og 
kreative fag

•  Læse- og skrivestøttende IT

•  Oplevelser og udfordringer

•  Tryghed, venskab og nye 
kammerater

•  Modning og udvikling

•  Erhvervs- og uddannelses-
afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk

Ny letbank gør 
det nemmere for 
ordblinde

•  Nem og enkel udgave af 
netbanken. 

•  Du kan få et overblik over 
dine konti, betale en regning 
eller overføre penge. 

•  Ligesom i netbanken skal du 
bruge NemID. 

•  Vil du gerne i gang med at 
bruge letbank, kan du gå ned 
i nærmeste Danske Bank filial 
og få hjælp til at blive opret-
tet. Du kan også tilmelde dig 

Om Danske Banks letbank 

en letbank-skole i din nærme-
ste Danske Bank-afdeling.

•  Hvis du allerede har en net-
bank, men ikke rigtig bruger 
den, kan du straks begynde 
at bruge letbank i stedet. Du 
klikker bare letbank frem for 
netbank 
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Gode erfaringer med at bruge iPad som kompenserende hjælpemiddel

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: dbb@dbb.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

Jernbanegade 24
6270 Tønder
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Nota 
 – Nationalbiblioteket 
 for mennesker med 
 læsevanskeligheder
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 13 46 00
 E-mail: biblioteket@nota.nu 
 www.nota.nu
 www.e17.dk
 (netbibliotek)

ViHs (Videnscenter for 
Handicap, Hjælpemidler 
og Socialpsykiatri)
 Landemærket 9
 1119 København K
 Telefon: 72 42 41 00
 E-mail: bdj@socialstyrelsen.dk 
 www.socialstyrelsen.dk/ 
 handicap/ordblindhed 

Ministeriet for 
Børn og Undervisning
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 København K
 Telefon: 33 92 50 00
 E-mail: uvm@uvm
 www.uvm.dk
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Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup

Af Marianne Glud

Vi har gode erfa-
ringer med at bruge 
iPad som kompen-
serede hjælpemid-
del til elever med 
dysleksi/dobbelt 
dysleksi samt andre 
læseudfordringer og 
har skrevet en arti-
kel til Læsepædago-
gen (september 2013 
nr. 4) med Lektor Helga Borgbjerg 
Hansen som faglig supervisor og 
har netop afsluttet et udviklings-
projekt omhandlende brugen af 
ipad og app'en "Skriv og Læs" som 
er udviklet af Janus Madsen. 

Evalueringsrapporten fortæl-
ler: ”Signifikant for projektet er, at 
eleverne har formået at producere 
meget mere under og efter projek-
tet, end de formåede før projektet, 
og at elevernes nye færdigheder 
går i andre retninger end den ret-
ning, de opstillede mål foreskrev.”

Før brugte vi it-rygsækken – 
men da en af vores elever (midt i 
en vejlederfunktion med et mindre 
barn), overfor dette barn beskrev:
1.  vær i ro – absolut ro
2.  start computeren
3.  sæt stikket i – hvis det ikke 

klikker første gang så prøv igen
4.  sæt det andet stik 
5.  ...
6.  ...
7.  HUSK du skal være helt i ro når 

du skal arbejde!!!

... nu vælger vi at bruge iPad 
som it-lomme ... 

Vi underviser andre skoler i 
brugen af iPad som kompenserede 
hjælpemiddel – og har også under-
vist på UCSJ Roskilde ... 

Se evt vores blog: 
http://tejbjergit.wordpress.com eller 
vores facebookgruppe: tejbjergit

Vores artikel
Glud, M.J., Thorsted, J. (2013): 
Hvorfor og hvordan kan iPads 
fremme motivationen for at lære 
at læse og skrive, når eleverne har 
særlige behov? Landsforeningen af 
Læsepædagoger ■

Gode erfaringer med at 
bruge iPad som  
kompenserende  
hjælpemiddel
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Meningsløse krav til de unge

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

Af Formand Erik Kildegaard 
Rasmussen, Dagbladet 2014

De politiske partier er i gang med 
en drøftelse om hvordan man kan 
gøre erhvervsuddannelserne mere 
attraktive for de unge. I denne 
forbindelse er de borgerlige partier 
kommet med et krav om et ka-
raktergennemsnit på mellem 4 og 
7 fra folkeskolen for at komme i 
gymnasiet. Dansk Folkeparti og 
Liberal Alliance holder endda fast 
i et gennemsnit på 7 for at komme 
i gymnasiet. 

Hvad er formålet med disse 
krav? Hvilke problemer løser disse 
adgangskrav? Ingen, derimod 
skaber det mange problemer for de 
unge. En stor del af de unge, der 
går på gymnasiet i dag, kommer 
fra faglærte og ufaglærte forældre. 
Disse elever har typisk et gen-
nemsnit på 6,57. At de borgerlige 
vil lukke gymnasierne for en stor 
gruppe unge har vi forstået, men at 
Dansk Folkeparti også vil udeluk-
ke deres vælgeres børn fra gymna-
siet, kan være svært at forstå.

Dertil kommer, at mange ord-
blinde kan have svært ved at opnå 
disse karakterer trods høj bega-
velse. Der er mange eksempler på, 
at mennesker med ordblindhed, 
kan nå langt på deres faglige dyg-
tighed. F.eks Jørn Utzon. Spørg 
på DTU, hvor mange arkitekter 
og ingeniører med lave karakte-
rer i dansk, som klarer sig godt 
på grund af deres flid og enga-
gement. Lad de unge vælge den 
uddannelse, de er motiveret for og 
så optage dem, når de er uddan-
nelsesparat. Det er langt vigtigere 
end et tal. 

Samfundet har ikke råd til at 
denne resurse går til spilde.

Regeringen har offentliggjort 
sit udspil ”Faglært til fremtiden”. I 
dette udspil er der et forslag til en 
bedre og mere attraktiv erhvervs-
uddannelse. En flexuddannelse til 
unge med svagere forudsætninger 
og en ny erhvervsuddannelse til 
voksne på 25 år og derover. Skulle 
vi ikke vente og se, om det virker, 
inden man afskærer over 40% af 
de unge fra gymnasiet.

Desværre er mesterlæren næ-
sten afskaffet. Kun få virksom-
heder beskæftiger lærlinge. Om 
det skyldes alle de administrative 

omkostninger med lærlinge, eller 
det skyldes, at virksomhederne har 
glemt deres ansvar for at uddanne 
lærlinge, kan være vanskeligt at af-
gøre. Den største årsag til fravalg 
af erhvervsuddannelserne skyldes 
mangel på praktikpladser. Derfor 
bør Folketinget afhjælpe virksom-
hederne med nogle af de værste 
administrative byrder. 

Det er meningsløst, at en ka-
rakter skal afgøre optagelse til en 
ungdomsuddannelse. Den bedste 
måde, at undgå frafald fra de for-
skellige ungdomsuddannelser, er at 
lade de unge studere de fag, de er 
motiveret for og brænder for. ■

Meningsløse krav  
til de unge
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Boganmeldelser

Poul Reichardt 
Bogen om den folkekære skuespil-
ler Poul Reichardt (1913-1985) 
hans lange liv og karriere som 
teater og filmskuespiller.

Forfatteren Carsten Borch 
fik ideen til denne bog da Poul 
Reichardt blev 80 år, han talte med 
hans 4 børn og en masse andre 
personer der havde kendt Poul.

Bogen handler om hans liv og 
karriere som skuespiller, men også 
som dette private menneske han 
var. Han kunne også blive gal, da 
en person på Se og Hør, bragte 
billeder af hans afdøde kone, selv 
om det var aftalt, at det skulle der 
ikke. Det er en god bog rimelig let 
at læse og den findes som lydbog 
på Nota.

Man skal være opmærksom på 
at denne bog er fra 1995.

Der er kommet en ny bog i år 
2013, da han ville blive 100 år. ■

Autentiske Krimisager
Her er en spændende bog, den er 
også lidt hårrejsende, da det er 
virkelighed.

Bogen er måske lidt svær at læse 
men heldigvis er den på lydbog.

Bogen omhandler 8 forskellige 
krimi-/mordsager bl.a. Boston-
kvæleren, Ted Bundy, Charles 
Manson og mange flere.

Bogen er udgivet af Peter 
 Asschenfeldts nye Forlag. ■

Emil fra Lønneberg
Bogen handler om Emil og hans 
familie og al det ballade og sjov 
som Emil kan finde på. 

En rigtig god børnebog som 
man kan læse for sine børn, eller 
børnene selv kan læse. Eller som 
jeg har gjort: hørt den på lydbog 
med mit barnebarn, så vi kunne 
tegne og hygge imens. 

Udgivet af Gyldendal. ■

God fornøjelse, Birte Jensen

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens afgangsprøver 
(FSA), spændende valgfag, 

IT som en naturlig del af 
hverdagen og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

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

Boganmeldelser
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Sydafrika

Af Julie Riisby

Juli sidste år spurgte min søster 
mig om jeg havde lyst til at rejse 
til udlandet og lave noget frivilligt 
arbejde med hende. Jeg havde lige 
fået afslag fra universitetet så jeg 
syntes det lød som en god ide. 

Vi tog sammen ind til en or-
ganisation, som sender unge ud 
i verdenen. Vi snakkede med en 
sød ung fyr, som hjalp os med at 
planlægge lige præcis den tur vi 
ønskede. Det endte med en rejse 
på 9½ uge. Den første uge skulle 
vi på safari omkring Johannes-
burg. De efterfølgende 3 uger 
skulle bruges sammen med dyr, 
da det er min store passion. Så gik 

rejsen videre til Cape Town, hvor 
vi havde 5 dage uden nogle planer. 
Og så til sidst 4 uger med børn, da 
min søster vil være læge. 

Turen blev på denne længde 
fordi jeg skulle nå at gøre min 
landbrugsuddannelse færdig og 
skulle være hjemme inden optagel-
sesprøven på universitetet. 

Tiden op til rejsen gik for mit 
vedkommende med at gennemføre 
min uddannelse så godt som mu-
ligt. Min søster brugte tiden på at 
tjene penge nok til turen. 

Lige før afrejse havde vi 
begge mange spekulationer om-
kring sprog. Vi er begge ord-
blinde og har derfor mangel på 
tro når det kommer til vores egne 

sprogkundskaber. Jeg var ved at 
aflyse turen fordi jeg syntes det var 
pinligt at tage ud og ikke være bed-
re til engelsk, men af sted kom vi. 

Første stop safari. Vi fik den her 
fantastiske 25 årige lokale fyr som 
guide, han var super sød. Vi var i 
alt 8 på den safari tur, 2 nordmænd 
på vores alder, to tyskere slut ty-
verne, en amerikaner der har været 
på tonsvis af safari og en enlig 
tysker. Vi var en god blandet flok, 
hvor sprogkundskaberne varierede 
meget. Min søster og jeg erfarede 
at vi ikke var de dårligste til en-
gelsk, god start. 

Safarien var fantastisk, vi så 
rigtig mange dyr, vi nåede des-
værre ikke at se alle de store fem. 

Sydafrika
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Sydafrika

De store fem er elefanten, løven, 
bøffel, flodhesten og leoparden. 
Det er de store fem fordi de er 
de farligste. Vi så alle bortset fra 
leoparden, som også er den mest 
sjældne at se. 

Efter en veloverstået safari gik 
turen til Glen Afric, som er det 
sted hvor vi var frivillige med dyr. 
Dette er et sted jeg helt sikkert vil 
anbefale. Det er et sted hvor dyre-
velfærd er i højsæde og de frivil-
lige samtidig har det rigtig godt. 
På Glen Afric er der et super godt 
sammenhold, der er mange hygge-
lige stunder og sjove oplevelser. En 
af de oplevelser jeg sent glemmer, 
er mudderbadet til elefanterne. 
Mudderbadet blev lavet i forbindel-
se med et lille vandløb. Vi lavede 
en dæmning med nogle sække vi 
fyldte med jord fra siderne, så vi 
gjorde vandløbet bredere på det 
sted. Ideen var at få lavet det dybt, 
bredt og uden sten til elefanterne. 
Det endte altid med at alle frivil-
lige også var i mudderbad. Det 
var super sjovt og virkelig en god 
oplevelse. Når vi var færdige kom 
elefanterne og badede i mudderet 
mens vi så på. 

Vores bekymringer omkring 
sproget var spildt arbejde, vi var 
begge i stand til at gøre os for-
ståelige og snakke med de andre 
frivillige. 

Tiden på Glen Afric fløj af sted 
og inden vi så os om var det tid til 
at tage til Cape Town.

Cape Town er en fantastisk in-
ternational by. Vi boede et stykke 
udenfor centrum i noget, der 
hedder Tableweiv. Det er et af de 
sikreste steder i Sydafrika. Den 
første dag vi var der, tog vi ud for 
at shoppe, efter 4 uger uden større 
butikker havde vi brug for det. Det 
lokale center var okay, men ikke 
voldsomt stort. Inde i en sportsbu-
tik forelskede min søster sig i et 
par sko, som de ikke havde i hen-
des størrelse, den unge mand for-
talte os at vi skulle tage til Canel 
Walk. Han skrev det på en seddel 

og vi tog over til stationen og viste 
dem sedlen og spurgte hvordan 
vi kom dertil. Efter at have fået 
buskort og forklaret hvilke busser 
vi skulle tage, begav vi os ud på 
eventyr.

Vi stod af ved det stop vi have 
fået besked på, men kunne ikke se 
noget center og blev rigtig ner-
vøse for hvor vi var. Vi spurgte 
en mand og han viste os vej. Vi 
blev ikke skuffede da vi kom ind! 

400 butikker og 12 biografer det 
var ENORMT. Over de 5 uger vi 
havde i Cape Town var vi der tre 
gange, fantastisk. 

Hverdagen med børnene be-
gyndte. Det første sted vi blev 
sendt til var med handicappede 
børn, hvor de ikke havde midler 
nok til børnene, det var for os ikke 
rart at være der. Andet projekt var 
på en skole hvor vi skulle undervi-
se børnene i matematik og engelsk 
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Sydafrika

gennem et computerprogram. Det 
var et rigtig godt projekt og med 
god struktur. 

I weekenderne lavede vi hvad vi 
havde lyst til. Vi så Robbenisland, 
hvor Nilson Mandela sad fanget. 
Vi var oppe på Table Mountain og 
rappellede 112 meter ned, for vild 
en oplevelse. Vi var ude og skydi-
ve og dykke med hvid hajer, vi var 
selvfølgelig i et bur. Der blev også 
tid til et par bytur på Longstreet, 
som er en gade fyldt med barer og 
diskoteker. 

Har du en god opsparing og et 
par måneder hvor du ikke lige ved 
hvad du skal lave så tag ud og rejs. 
Det er en super god oplevelse og 
du gennemgår en enorm udvikling. 
Troen på dig selv bliver større og 
dit engelsk kan kun blive bedre. 
Vi anbefaler begge et udenlands 
ophold selvom det er grænseover-
skridende. ■
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Ordblind og it-konferencen

Ordblind og it-konferencen

Af Juliane Øhlenschlæger

Ordblinde/dysleksiforeningen var 
stærkt repræsenteret på Ordblind 
og it-konferencen d. 8. april 2014 i 
København. Formand Erik K. Ras-
mussen holdt en velkomst tale for 
de 350 deltagere som satte fokus 
på de udfordringer og muligheder 
der er for ordblinde med it-red-
skaber. Derudover deltog både 
Rådgiver Karl Åge Andreasen og 

bestyrelsesmedlemmerne Sø-
ren Nielsen og Carsten Hansen. 
Juliane Øhlenschlæger havde 
repræsenteret foreningen i plan-
lægningsgruppen af konferencen.

Det blev en meget spændende 
dag med mange nye input. Det 
generelle indtryk fra dagens dis-
kussioner var at der forsat er lang 
vej før der er lige muligheder for 
alle ordblinde. Det blev tyde-
ligt i diskussioner at der stadig 

er kæmpe forskel på viden i de 
forskellige kommuner også blandt 
fagpersonerne. Et vigtigt budskab 
fra mange af oplægsholderne var 
at man forsat skal arbejde med at 
tænke it-hjælpemidler som noget 
ALLE skal have adgang til, både 
ordblinde og ikke-ordblinde. På 
den måde kan alle få gavn af it-
redskaberne og disse blev også 
nævnt som vigtige i udfordringen 
med inklusion. ■
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Rettelse

Gylling Efterskole 

 
 
Oplevelser, udfordringer, dannelse, 
selvtillid, ligeværdighed og glæde. 
Rygstød, omsorg og høje forventninger. 
Boglige fag, afgangsprøver, kreative fag, 
valgfag, gymnastik, film, musical, 
livsoplysning og meget andet.  
Lad os mødes i dialog! Vi glæder os 
til at se dig på… 

Se meget mere på www.gylling-efterskole.dk 
Gylling Efterskole er Danmarks største efterskole for 
helt almindelige unge med læse/skrive- og 
matematikvanskeligheder. Giv os et kald på 8655 1644.  

 - Der er så meget du kan… 

Rettelse
I sidste nummer af ordblindebladet 
kunne der forekomme forvirring 
på side 26 som omhandlede Ord-
blindhed – en håndbog til forældre.

Anmeldelse af bogen er skrevet 
af Erik K. Rasmussen. Men i an-
meldelsen stod der ikke hvem der 
havde skrevet bogen. Denne rigtig 
gode og anbefalelsesværdige hånd-
bog er skrevet af Karl-Åge Andre-
asen og Birgit Dilling Jandorf. 

Bogen kan bestilles via Spe-
cialpædagogisk 
Forlag på telefon 
9712 8433 eller 
mail: forlag@spf-
herning.dk – vi 
beklager en even-
tuel forvirring. ■

Ordblindetræning.dk 
v/ Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere

Ordblindetræning.dk har tre kerneydelser: 

-  Vi udreder læse- og stavevanskeligheder og tester børn og unge 
for ordblindhed 

-  Vi afholder weekendkurser (eneundervisning) for ordblinde børn 
og unge, hvor barnets forældre også deltager. 

-  Vi afholder kurser for lærere i vores materiale: ”Fonologik”.

Mikael Højbjerg    Thomas Mose

Ordblindetræning.dk 
Poppelvangen 6 
6715 Esbjerg N. 
Tlf. 30 63 78 04
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Jeg var ikke blevet maskinmester uden Lena 

Af Andreas Tuen Møller, 
TuenMedia

Efter folkeskolen gik Brian, der er 
ordblind, i lære og arbejdede som 
elektriker. Men han havde en drøm, 
som hele tiden bankede på: At han 
en dag skulle kalde sig selv ma-
skinmester. Vejen syntes imidlertid 
uendelig lang. Hvis ikke umulig.

Trods flere tilløb på forskellige 
kurser for ordblinde, var Brian 
ikke i nærheden af at kunne få 

adgang til Maskinmesterskolen i 
Aarhus. Vendepunktet kom først, 
da han en dag mødte op på FO-
Aarhus' skole for ordblinde voksne.

- Første undervisningsdag 
spurgte læreren Lena Utoft mig, 
hvorfor jeg var kommet. For at 
lære engelsk og dansk, så jeg kan 
komme ind på maskinmesterud-
dannelsen, svarede jeg.

 Lena spurgte også, om der var 
nogle fag, han syntes særlig godt 
om, og Brian sagde: »Matematik«.

- Jeg var noget skeptisk, da hun 
så kom med nogle matematikopga-
ver. Jeg troede, at jeg skulle lære at 
læse. Men efter nogle gange med 
matematikopgaverne begyndte jeg 
lige så stille at arbejde med en ma-
tematikbog, hvor der også skulle 
læses lidt. På den måde fik Lena 
ført mig ind på en ny vej. Det er 
hendes filosofi, at man skal være 
glad for det, man laver. Via mate-
matikken fik jeg langsomt styr på 
bogstaverne, siger Brian.

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag. Bliv klar til ungdomsuddannelse  -  særligt 
brobygningsforløb til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Musik/Performance, Outdoor og Sport (+svømning) 

Fortsættele af fokus på foreningens frivillige 

Jeg var ikke blevet 
maskinmester uden Lena 
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Jeg var ikke blevet maskinmester uden Lena 

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon:  9865 1155

kontor@mejlbyefterskole.dk

     • Boglig undervisning
     • Mange forskellige værkstedsfag
     • Udenlandsrejser
     • Mulighed for afgangsprøver

Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

www.mejlbyefterskole.dk

Svært i folkeskolen
I dag er han i arbejde som ma-
skinmester. Han kan på afstand 
se tilbage på de forhindringer og 
fordomme, han har mødt som 
ordblind.

I folkeskolen blev Brian place-
ret i en specialklasse med ordene: 
'Han vokser nok fra det med tiden'. 
Han oplevede ikke, at hans ord-
blindhed blev taget alvorligt:

- Jeg klarede mig igennem med 
charme, og så udviklede jeg en 
række teknikker, så jeg undgik at 
blotte mig. For eksempel til konfir-
mationsforberedelse: Hvis jeg sang 
særlig højt til salmerne, vidste jeg, 
at præsten havde lagt mærke til 
mig, så slap jeg for at blive hørt i 
teksterne, fortæller Brian.

Det var Brians ordblindhed, der 
fik ham til at vælge en læreplads 
som elektriker efter folkeskolen.

- Jeg var ikke klar til en boglig 
uddannelse og satsede på, at jeg 

kunne klare mig igennem som 
elektriker. Min selvtillid var ikke 
stor.

Lena hjalp Brian i mål
Drømmen om maskinmesterud-
dannelsen levede videre. Under-
visningen på FO-Aarhus foregik 
om aftenen, så Brian kunne passe 
sit arbejde som elektriker ved 
siden af.

- Jeg fik hele tiden nye opgaver 
og værktøjer af Lena. For eksem-
pel skulle jeg øve stavelser på vej-
navne, når jeg alligevel kørte rundt 
i elektrikerbilen.

 Selvtilliden voksede, og Brian 
besluttede sig for at søge optagelse 
på maskinmesteruddannelsen.

 - Da jeg besluttede mig for at 
søge ind på Maskinmesterskolen, 
mente Lena, at det var for tidligt, 
men hun støttede mig hele vejen.

 Brian kom ind på maskinme-
steruddannelsen, men fortsatte 

sideløbende på FO, og Lena var 
stadig inden for rækkevidde:

- Jeg har hele tiden haft mulig-
hed for at ringe til Lena, når noget 
ikke gik godt på studiet. Så kunne 
hun minde mig om de teknikker 
og værktøjer, jeg skulle bruge. 
Hun har også hjulpet mig til at 
søge om de hjælpemidler, der fin-
des for ordblinde.

 Brian gennemførte uddannel-
sen med et gennemsnit på 10,4, 
sluttede de sidste to eksamener 
med 12-taller i 2013. Han har i dag 
fået job som maskinmester. Drøm-
men gik i opfyldelse, og selv er 
han ikke i tvivl:

- Jeg var ikke blevet maskinme-
ster uden Lena. ■
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Midtsjælland
Midtsjællands Ordblindeforening 
vil i løbet af efteråret arrangere 
kurser i Iphone og Ipad. Nærmere 
oplysninger om tid og sted senere. 

Lørdag den 26. august er der 
sundhedsdag i Roskilde. Her vil 
Ordblindeforeningen være og finde 
med en bod. Vi kan give en kort 
orientering om f. eks ordblindetest, 
ordblindeefterskoler ordblindeun-
dervisning og meget mere.

Erik K. Rasmussen ■ 

Nyt fra kredsene

brandehs.dk

Din fremtid   
 Dansk på rekordtid
Tid til opgradering

starter her

Frisk start 

ErhvErvs- og uDDannElsEsrETTET – især For orDblinDE!
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 . 
13

19
8

Forår 23 uger 
EFTErår 19 uger
Tjek brandehs.dk
ring 97 18 45 45

København
I Stor kbh. Kredsen har vi snak-
ket om at starte et netværks møde 
for forældre og vi skal også havde 
gang i de unge studerende net-
værk. Der kommer meddelelser 
om dette på vores kredsside.

Vi kunne godt bruge forælder/
studerende, der har nogle ideer til 
disse møder.

Vi vil også gøre opmærksom 
på it møder på Ordblindeskole på 
Østerbro det er den første onsdag i 
mdr. Birte Jensen ■

Nordjylland
Søren og Svend har været til 
FVU og OBU konference den 1. 
april 2014 i Åbybro, hvor der blev 
diskuteret uddannelsesindsatsen 
overfor ledige og beskæftigede.

Den 2. april 2014 havde vi møde 
med østjyllandskredsen, om hvor-
dan vi kan få et godt samarbejde 
op at stå, så vi kan blive stær-
kere og lave nogle gode tilbud til 
medlemmerne.

Gitte Nielsen ■ 
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Information

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

www.ordblindeforeningen.dk 
under de enkelte kredse

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 imødekomne, får besked

Vestjylland 
Ordblinde/Dysleksiforeningen 
Vestjylland indkalder til ekstraor-
dinær generalforsamling

Tid: Onsdag den 2. juli 2014 kl. 
19.00

Sted: Frivillighuset, Nygade 22, 
7500 Holstebro

Dagsorden: Nedlæggelse af for-
eningen.

Bestyrelsen beklager det er 
kommet så vidt, men det har ikke 
været muligt at vælge en fuldtallig 
bestyrelse de seneste år.

Resultatet af den ekstraordinære 
generalforsamling kan læses på 

Ordblindeforeningens hjemmeside 
under kreds Vestjylland efter d. 2. 
juli. 

http://www.ordblindeforeningen.
dk/kreds_-_vestjylland.asp

Ib Jensen ■

Bornholm
På Bornholm har det hele stået i 
Folkemødets tegn. Der har været 
mange planlægningsmøder, der 
blev startet allerede sidste år. 

Regionskommunen gjorde det 
igen ikke nemt for os, med de 
mange regler, som ikke alle er lige 
nemme, at forstå sig på. 

Vi fik heldigvis meget hjælp af 
DH-Bornholm. DH-Bornholm med 
de 5 medvirkende foreninger har 
desværre ikke måtte bruge hele det 
store nyindkøbte telt, så vi måtte 
nøjes med det samme størrelse telt 
som sidste år.

Pladsen, hvor teltet lå på, var 
næsten også den samme som sidste 
år, dog kom vi ind på landsiden 
af vejen, og dermed lå vi også lidt 
mere i læ. 

Vi har også deltaget i Årsmø-
det på Fyn med en ”bil-fuld” af 
medlemmer.

Tom West ■
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