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Formanden har ordet

Erik K. Rasmussen, formand for
Ordblinde/ Dysleksiforeningen
i Danmark
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Ordblinde/dysleksiforeningen i
Danmark blev stiftet den 18. marts
1943 og dagen efter kunne man
læse et referat fra mødet i Politiken. ”Foreningens første Opgaver bliver at sprede Kendskabet
blandt Skolefolk til Ordblindheden, dens Årsager, Virkninger og
Behandlingsmetoder.”
Efter 70 år som forening er det
stadig Ordblindeforeningens hovedopgave at oplyse om ordblindhed.
Foreningens første opgave mangler
stadig at blive løst. Der er meget
lidt kendskab til ordblindhed blandt
pædagoger og lærere. Da den nye
lov om inklusion kom i 2012 blev
mange specialundervisningscentre
nedlagt, og eleverne blev inkluderet
i folkeskolen, mens specialviden om
ordblindhed blev spredt for alle vinde eller efterladt i de tomme centre.
Onsdag den 24. juli 2013 skrev
lektor Anne Reff Petersen i Politiken på debatsiden en artikel. ”Ingen
plads til ordblinde i folkeskolen. Vi
har i de 10 år, vores søn har gået i
folkeskolen, aldrig mødt en klasseeller faglærer, der har vidst, hvad
det vil sige at være ordblind.” Videre i artiklen opremses der 4 punkter
som skolen manglede viden om
1. Ingen på skolen vidste noget
om IT-Hjælpemidler.
2. Lærere på skolen kunne ikke
scanne tekster.
3. Skolepsykologen kendte ikke
noget til svigtende selvtillid.
4. Ingen IT-hjælp ved prøver eller ekstra tid til forberedelse.
Læs også interviewet med Christina Ramskov i dette blad. Hun gik
gennem folkeskolen og efterskolen
som ordblind elev uden at modtage
egentlig ordblindeundervisning.
Først på andet grundforløb på
landbrugsuddannelsen fik hun

IT-hjælpemidler. Derefter kunne
hun vise sine store evner som
forfatter og skrive en bog på 400
sider.
Ordblindeforeningens sekretariat
modtager dagligt henvendelser fra
forældre, der har ordblinde børn
i folkeskolen, og som ikke kan
modtage ordblindeundervisning
på grund af skolens manglende
kendskab. Børn, hvis forældre har
ressourcer til at støtte dem, kommer
gennem skolen uden de store mén,
men hvad med de børn, der ikke
har forældre med overskud?
Undervisningsministeriet arbejder på at udvikle en national
ordblindetest, som skal ligge færdig til brug i 2015. Det er et stort
fremskridt, men der mangler en
national handleplan for ordblindeundervisningen. Hvad skal der ske,
når et barn er blevet testet ordblind?
Mange kommuner tager udfordringen op og leverer en god og seriøs
ordblindeundervisning, men der
er stadig al for mange kommuner i
dette land, som ikke vil påtage sig
dette ansvar. Det kan være en tung
byrde for de ordblinde og deres
familier.
Der bør derfor udarbejdes en
oversigt, der kortlægger alle barriererne. De sidste 70 år er der udviklet en stor viden om ordblindhed,
og vi ved, at der findes en række
gode undervisningsmetoder til ordblinde. Undervisningsministeriet
bør samle en gruppe fagpersoner,
ordblinde og andre med tilknytning
til ordblindhed og udarbejde en national handleplan for undervisning
af elever med ordblindhed. Det er
ikke nok med en test, det skal også
følges op af et krav om god og ensartet ordblindeundervisning for alle
ordblinde i Danmark. 
■

Folkemøde på Bornholm

Folkemøde på Bornholm
For tredje år dannede Bornholm
ramme om folkemødet. I år besøgte 60.000 mennesker de mange
telte og seminarer. De frivillige
repræsentanter mødte politikeren
i en sand smeltedigel. Et af formålene var at de frivillige organisationer kunne aflevere deres budskab
til politikerne.
Ordblindeforeningen var repræsenteret ved Tom og Maud West,
Bjarne Egelykke, Peter Eriksson,
Elsi Bertrand, Tor Larsen, Maj
Mortensen og Formand Erik K.
Rasmussen.
Vi delte telt med 5 andre handicaporganisationer og vores telt
var placeret i udkanten af Allinge
Havn. Det var ikke optimalt, men
vi fik afleveret ca. 1000 blade og
brochurer til de folk, der passerede
forbi.
De første dage var det muligt for
repræsentanterne at forlade teltet
og deltage i andre engagementer.
Tom deltog bl.a. i et debatmøde
med Marianne Jelved.
De sidste dage var det ikke muligt at forlade teltet. Folk strømmede til vores bod for at få oplysninger om Ordblindeforeningen.
Folkemøder er en vigtig platform
for Ordblindeforeningen, og vi del■
tager også til næste år.

De aktive til folkemødet på Bornholm iført de nye trøjer, som 4 kredsforeninger har
købt sammen.

Regionsformand Bent Hansen og DH formand Stig Langvad drøfter handicappolitik.

EKR

Tom fortæller Marianne Jelved om Ordblindeforeningens krav og ønsker.
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Dagbog fra en frivillig på
Ordblindeforeningens
feriekoloni
De sidste år har Ordblindeforeningen afholdt sommerkoloni for familier hvor et
eller flere af børnene og måske også far og/eller mor er ordblinde. Idéen med
kolonien er at netværke med og møde andre ordblinde og dermed vise den
ordblinde at han eller hun ikke er alene, og at der er hjælp at få. Samtidig med
at familien møder andre med samme udfordringer, får man mulighed for at få
undervisning i hjælpemidler og høre erfaringer og succeshistorier fra andre, der
kan fortælle om deres oplevelser med at være ordblind. Og det allervigtigste er
måske at mens mor og far bliver klædt på til at hjællpe deres børn og unge - og
sig selv -, kan børnene og de unge være sammen med andre uden at føle sig
”anderledes”.
Tekst og tegninger af Per Jensen
Denne kombination har vist sig
at være en stor succes, og også i
år har der været booket fuldt op
de lidt over tre dage sidst i juli
på Raagelund efterskole på Fyn.
Foruden de ca. 60 tilmeldte, fordelt
ligeligt mellem forældre/bedsteforældre, unge og børn var vi også ca.
20 frivillige hjælpere, inklusiv et
par gode kokke til at få det hele til
at gå op.
Jeg har været frivillig hjælper
de sidste tre år; første år også som
deltager med en ordblind søn. Som
frivillige er vi meget forskellige,
og bidrager ofte på helt forskellige
områder. For mit eget vedkommende er det min interesse i sprog/
ord, arbejde med ordbøger via IT/
programmering og tegning, der
bestemmer opgaverne. Og for os
frivillige starter kolonien allerede
”året før”, når den forrige slutter
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med evalueringer m.v. Forberedelserne med at kontakte foredragsholdere, finde ordblinde der vil
dele deres historier, kontakte sponsorer m.v. er igang over hele vinteren, og kulminerer ofte med en del
stress for at få de sidste praktiske
ting på plads i sidste øjeblik.
Derfor havde vi i år valgt at
komme dagen før deltagerne
skulle komme, så vi havde tid til at
indrette os, fordele opgaver m.v., så
vi var klar til at modtage deltagerne onsdag morgen.
Det betød dog ikke, at jeg var
helt klar med diplomer, beviser
m.v. inden vi ankom til Fyn, så
tirsdag aften var en god anledning
til at få alle til at hjælpe med at
lave bl.a. wc-rørs briller til ”Olympiske lege for snævertsynede”
færdig.
Onsdag kommer deltagerne

omkring middag og checker ind.
Imens har jeg selv fået en hasteopgave; der skal laves diplomer
til lagkageløbet senere på dagen.
Erik og Juliane byder velkommen
og introducerer kl. 14.00. Herefter
starter lagkageløbet og senere præsenteres kagerne til dommerne. Vi
spiser dem til eftermiddagskaffen.
Vi starter nogle ”baggrundsaktiviteter” op, som især er for de
mindste børn, når de løber sur i al
ordblindesnakken:
For de mindste børn (og barnlige voksne, heldigvis) var der åbent
ved vores forskellige aktiviteter:
• En sportsbar, som bestod i forskellige boldspil og rebklatring i
gymnastiksalen
• En frise, d.v.s. et lang stykke papir og hundredevis af farver til at
dekorere og lave tegninger. Bl.a.
om hvordan det kan være at være

Dagbog fra en frivillig på Ordblindeforeningens feriekoloni

ordblind, og hvad man kan gøre
for at hjælpe andre, der måske
har samme udfordringer.
• En legostation, d.v.s. tusindvis
af legoklodser af alle slags til at
lave historier om at være ordblind af – eller bare noget andet.
Jeg går igang med at sætte tøjsnor
og papir op sammen med Mona.
Men ungerne foretrækker i første omgang at spille bold med
Tom i hallen, senere laver de dog
tegninger.
Maling af krus er igang og jeg
når lige at lave et dårligt, fordi jeg
forsøger at lave et nyt logo til foreningen.
Om aftenen efter middagen og
præmieuddelingen for lagkageløbet, fortæller Mads Baasch og hans
mor Lene en ordblindehistorie
set fra to vinkler. Sidste år holdt
Mads et gribende foredrag om sin
kamp gennem folkeskole(rne) og
diagnosen, der ikke blev nærmere
bestemt end som ”krudt i røven”.
Mads er i kraft af sin alder, og
sit supertalent for fortælling -og
nærmest sorte humor- et kæmpe
bidrag til ikke mindst de unge i
de store klasser, der ”skal videre”.
Specielt hans hjemve og smarte
måder at komme hjem på, gav
både klump i halsen og grin. Og i
år havde mor Lene så også fået lyst
til at fortælle, hvordan det var for
hende at komme igennem til myndighederne og i det hele taget at
tackle alle problemerne med resten
af den store familie.
Tordag er jeg klar kl. 8.00 til
morgenmad med alle. Vi samler

underskrifter til kørsel af unger
til Fjord og Bælt i Middelfart og
kører i 4 biler med ialt 24 børn.
Resten skal høre Karl-Åge Andreasen’s foredrag om bl.a. inklusion i folkeskolen. Jeg stiller mig
til rådighed som chauffør og ser
fodring af delfiner og sæler og ikke
mindst krabber på Fjord og Bælt.
Vi spiser madpakker og is, mens
en regnbyge passerer. Vi er tilbage
ca. Kl. 15.00, så jeg når at høre sidste halvdel af Kristian Svendsens
foredrag om ordblindhed og god
ordblindeundervisning. Jeg har jo
før hørt både Karl-Åges foredrag
og også Kristians, men det kan
sagtens gentages, og det er jo sjovt
at se, hvordan specielt Kristians
”tale med hele kroppen” får selv
de mindste til at høre efter. Igen en
foredragsholder, som er helt i tråd
med de ordblinde.
Kl. 16.00 er der så Olympiske
lege for snævertsynede. Legene
foregår på græsplænen, og et fællestræk er, at deltagerne skal være
snævertsynede, d.v.s. have wc-rør
på som briller.
OL går godt; bedre end sidste år.
Brillerne holder bedre, og der er
mere ”styr” på tropperne.
Om aftenen er der efter maden
medaljeoverrækkelser til dagens
OL hold. Desværre er bålet senere
på aftenen aflyst p.g.a. brandfare
og tørke. Pyyyh det var lummert…
Men der er natteløb med poster,
hvor der er forskellige opgaver.
Selv står jeg ved den post, hvor de
unge skal huske ting, efter at have
kigget på dem i kort tid. Sjovt at
sidde og høre de unge i mørket helt
glemme alt om ordblindhed, være
helt ”almindelige” og snakke om
kærester, sjov og ballade. Det har
de også brug for; det er det koloneien også handler om: De er her
af samme grund, men alle er ens.
Jeg skulle egentlig have været
udstationeret som sidste post. Lidt
derfra, hvor jeg skulle sidde i et
skur iført en sort skraldesæk og
forskrække dem når de kom, og
sende dem hjem i seng, men det

passede ikke rigtigt ind i afviklingen, så det blev (heldigvis) droppet.
Fredag starter med fællesforedrag for voksne, børn og måske
ikke mindst de unge omkring
smartphones, og hvordan de kan
indgå i den ordblindes dagligdag. Foredragsholder er Christian
Bock, der selv er stærkt ordblind,
og ikke mindst hans fortælling om
sin kamp med fremmedsprog - dog
ikke tysk, da han som sønderjyde
talte det perfekt☺ - gør indtryk.
Efter foredraget har han ”konsultation”, hvor deltagerene kan
kontakte ham for yderligere hjælp.
Herefter kørte resten af formiddagen og eftermiddagen en serie
af workshops for de større børn og
voksne, hvor man kunne høre mere
og få hjælp fra foredragsholdere
fra bl.a. Mikroværkstedet, Scandis,
Venture og Nota.
For de mindste børn (og barnlige voksne, heldigvis) var der
åbent ved de forskellige aktiviteter,
nu udvidet med et trykkeri, hvor
børnene kunne male og trykke på
håndklæder.
Alt dette var jeg dog ikke rigtig
tilstede i om eftermiddagen, da
jeg havde travlt med at forberede
præmier og tegninger til vinderne i
disse kategorier.
Sidst på eftermiddagen blev
håndklæderne og frisen hængt
op i salen, og legoresultaterne og
Ordblindebladet 3 · 2013
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krusene udstillet ved en ”fernisering” med bobledrik og snacks,
og en ubestikkelig dommerkomité
gik igang med at finde vindere i de
forskellige kategorier.
Om aftenen var der så festmiddag med 3 retters menu, foredrag, festtale m.v. Vi havde besøg
af den ordblinde debutforfatter
Christina Ramskov, der har skrevet ”Fønixen’s hjerte” – Uden at
kende til hjælpemidler, eller for
den sags skyld til ordblindeforeningen – kun en stålsat vilje til
at ”ville” skrive den bog, der lå
inde i hendes hoved. Hun var gået
fra forlag til forlag, der mente den
var umulig at ”oversætte”, indtil
endelig en kunne se historien bag
alle stavefejlene og udgav den. En
fantastisk historie, som appelerer
til læsere, der f.eks. kan lide Harry
Potter, alfer, feer m.v. Og fra en
fantastisk ildsjæl af en pige til ikke
mindst de unge, om hvordan man
kan, hvis man vil. Mens jeg ser
Mads Baasch som en slags Daniel
Skjern fra Matador (Mads er kommet på plads i tøjbranchen) ser jeg
egentlig Christina som en slags ”de
ordblindes Pippi Langstrømpe”, og
hun samlede sådan set hele idéen
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og formålet bag kolonien i sin fortælling. Behøver jeg at nævne at
vi fik hende som medlem samme
aften, - og hun fik også solgt lidt
bøger☺ Find historien fra hende
her i bladet og find hende på Facebook.
Senere var der oscar-lignende
pris- og gaveuddeling til vinderne i
de forskellige kategorier af aktiviteterne. Lene og jeg delte ud, og en
mulig gave fik selv de mindste til
at droppe boldspillet og komme.
En herlig afslutningsaften, hvor vi
senere rykkede indendørs, ligesom
sidste år, hvor hedebølgen også
resulterede i en byge.
Lørdag var (de friske af os) på
morgengåtur, og så var det ellers
igang med oprydning og rengøring
på værelserne og fællesarealerne.
Bagefter var det tid for en evaluering, og vi frivillige fik noteret en
masse konstruktive forslag til ændringer og tilføjelser ned til næste
år. Der er stof nok til at overveje
en (vinter) koloni mere om året –
f.eks. februar/marts?
Til sidst en lille tale fra formanden, diplomuddeling til alle (også
de frivillige!) – og fællesfotografering.

Og så var det ellers hjem og få
et koldt bad efter en meget dejlig –
men meget varm – ferikoloni 2013.
Tusind tak til alle deltagere og
frivillige for nogle dejlige dage i
det fynske!
Foreningen siger også mange
tak til de forskellige sponsorer for
fribilletter fra Fjord og Bælt samt
■
til Lego for klodser.

Min ordblindelejr

Min ordblindelejr
Af Anne-Sophie
Hej, jeg hedder
Anne-Sophie og
jeg er ordblind.
Jeg er 10,5 år
gammel og er
lige startet i
5. klasse. Jeg
bor i Aalborg og går på Frejlev
skole. Jeg kørte over to timer på
at komme på ordblindelejr på Fyn,
men det var det hele værd.
Da vi sad i bilen sagde jeg til
min mor, at jeg var bange for at der
ikke var nogle piger på lejren, men
det var der – der var både søde piger og drenge. Da jeg kom var der
lagkageløb, det var rigtig sjovt. Vi
lavede mange gode ting, men det
bedste var alle de venner jeg fik.

Hvis man kunne give ordblindelejren stjerner, fik det 5 ud af 5.
Jeg har lært, at det er okay at være
ordblind – og jeg har lært noget om
Apps og hvordan det har været for
andre at være ordblind. Min mor har
også lært mange ting, som hun kan
bruge når hun hjælper mig. Vi sagde
begge to til hinanden da vi kørte
hjem, at det havde været
super godt.
Det er super godt at
få venner som også er
ordblinde. Det er mega
godt, at komme hjem og
sige at man har lyst til at
se dem igen, selvom de
fleste bor langt væk. Det
er også fedt, at man kan
være sammen med nogle
der er 16 eller 13 år, bare

man har ordblindheden til fælles.
Det var sjovt med morgenløb, man
har det sjovt når man er sammen.
Glæder mig til næste år, der er jeg
gammel nok til at komme med på
natløbet.
At være på ordblindelejr har været den bedste oplevelse i verden.
Jeg vil gerne med igen næste år. ■

OPENING.DK . 13198

brandehs.dk

Din fremtid
starter her
Dansk på rekordtid
Tid til opgradering
Frisk start

Forår 23 uger
EFTErår 19 uger
Tjek brandehs.dk
ring 97 18 45 45
ErhvErvs- og uDDannElsEsrETTET – især For orDblinDE!
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Ordblindeprisen 2013

Ordblindeprisen 2013
Hvert år uddeler Ordblindeforeningen en pris til
en person eller en institution, der har gjort en stor
indsats for mennesker med Ordblindhed.
Bestyrelsen i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark har
enstemmigt vedtaget, at du skal
have foreningens Ordblindepris for
2013. Ordblindeprisen er en hæder,
vi giver personer eller organisationer, der har gjort en uvurderlig og
særlig indsats for Ordblindesagen
eller mennesker med Ordblindhed.
Du skal have Ordblindeprisen, fordi du utrætteligt igennem
mange år har arbejdet intens med
ordblindes problemer. Du har i den
grad været med til at forbedre ordblindes muligheder for uddannelse
og arbejde, og det vil vi gerne
takke dig for.
Dysleksiafdelingen i Holbæk
Allerede i 2001 oprettede og drev
du Dysleksiafdelingen i Vestsjællands amt. I 6 år var du ansvarlig
for bevillinger af it-hjælpemidler
til ordblinde, og allerede den
gang arbejdede du på at skabe en
indgang for ansøgerne. Det gjorde
det meget lettere for ordblinde at
få hjælp, selvom der stadig var
sektoransvarlighed
PC-læsning og Læsetek
Sammen med Erik Arndal fra
HMI har du udarbejdet et projekt
for PC-læsning.
LæseTek
I 2007 fik du til opgave at oprette
LæseTek, center for læsning og
læseteknologi i Holbæk.
Du udviklede en model for
implementering af it-rygsække til
skolernes ordblinde elever, og du
oprettede senere ”E-skolen” som et
tilbud til de hårdest ramte ordblinde elever.
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Projektkonsulent i National
Videnscenter
I 2011 blev du ansat som projektkonsulent i National Videnscenter for læsning med fagområdet
læseteknologi. Her var du bl.a.
med til at undersøge, hvordan
man sikre at medarbejdere, som
har svært ved at læse, kan få en
videregående uddannelse. Du undersøgte hvordan læsesvage bedre
kunne deltage i uddannelse- og
arbejdsprocesserne.

er det at opfatte og huske de rigtige
lyde. Hukommelsen kan ikke fastholde den korrekte lyd/udtale, og
det er ofte derfor at der fremkommer mange skrivefejl.
Skriftsproget og læsning giver
socialt status
Du har skrevet, at læsning er alle
fags moder. Skriftsproget er adgang og en betingelse for økonomisk og social status.
Du har set hvilke muligheder,
der ligger i den nye teknologi for
at ordblinde kan opnå den uddannelse, de ønsker. Du har gjort et
imponerende arbejde for, at mennesker med ordblindhed kan deltage fuldgyldigt i samfundet, og vi
glæder os til at se hvilke projekter,
du har i ærmet i fremtiden.
Er der nogen, der har fortjent
Ordblindeprisen i år, så er det dig.
Det er derfor med stor glæde at jeg
på vegne af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark overrækker
■
dig Ordblindeprisen 2013.

ROAL
Du sidder i styregruppen for
ROAL, som er et nationalt råd, der
bl.a. har som målgruppe mennesker med ordblindhed og andre
læsevanskeligheder.
Auditiv feedback med Mikroværkstedet.
Jeg kunne blive ved hele dagen
med at nævne aktiviteter, du har
deltaget i til gavn for mennesker
med ordblindhed. Til sidst vil jeg
fremhæve det projekt, vi lige har
set, og som du har udviklet sammen
Hjertelig tillykke med prisen.
med Mikroværkstedet. Et
skriveprogram, som giver
Link til filmen: http://www.youtube.com/
watch?v=BVdAtjA6cKI
auditiv feedback under
skriveprocessen, er lige
hvad vi har ønsket os
i mange år.
Det er en
aktivitet vi
lægger meget vægt
på i Ordblindeforeningen. For
er der noget
ordblinde har
Formanden overrækker Ordblindeprisen 2013 til Bent Saabye.
svært ved, så

Kom og oplev Bubber - gratis for medlemmer

Kom og oplev

Bubber
– GRATIS medlemskonference for alle
medlemmer af Ordblindeforeningen

Bubber fra TV2 fortæller om sin ordblindhed
lørdag den 5. oktober på Nislevgård Efterskole,
Otterup.
Ordblinde/Dysleksiforeningen
arrangerer en medlemskonference,
hvor alle kan opleve store personligheder. Kendte politikere vil
diskutere god ordblindeundervisning. Der vil være opstillet stande
med IT-hjælpeprogrammer. Bliv
inspireret, få ny viden og et godt
socialt samvær.
Bubber fortæller om sin ordblindhed, og hvordan han får noget
positivt ud af det. Politikerne
skal diskutere, hvordan kommunerne kan sørge for at alle ordblinde får den rette undervisning i
folkeskolen.
Tid:
Lørdag d. 5. oktober 2013
Kl. 10.00 -16.00

Sted:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup
Der servers morgenmad, frokost
og eftermiddagskaffe.
Det er gratis for medlemmer af
Ordblindeforeningen og deres
familier.
Der er 200 pladser, så skynd jer,
det er først til mølle.
Tilmelding:
På Tlf. 36 75 10 88 eller mail på:
kontor@ordblind.org.
Senest mandag d. 23. september.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ordblinde/Dyslek■
siforeningen i Danmark
Ordblindebladet 3 · 2013
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Ordblind erhvervsskoleelev på Holbæk EUC fik 12 i dansk!

Ordblind erhvervsskoleelev på Holbæk EUC fik
12 i dansk!
Af Anna Eskelund, kommunikationskonsulent
René Lyngsaa Larsen er ordblind
og var vant til at få 03. Men med
de rigtige værktøjer var danskundervisningen pludselig sjov. René
blev selvkørende og kunne hjælpe
sine ikke-ordblinde klassekammerater til eksamen på grundforløbet
til uddannelsen som pædagogisk
assistent.

14

Ordblindebladet 3 · 2013

Lige nu puster René ud. Han
har allerede været til eksamen
på grundforløbet som pædagogisk assistent, bl.a. i dansk, hvor
han fik 12. Totalt set havde han
et gennemsnit på 10. En dejlig
overraskelse efter at have fået et
væld af 03-taller gennem hele sin
folkeskoletid.
René er prototypen på en af de
unge, som politikerne gerne vil
have videreuddannet: Efter en ikke
særlig lykkelig folkeskoletid arbejdede René med entreprenørarbejde
i otte år, indtil en rygskade gjorde
det nødvendigt at droppe det fysisk
krævende arbejde.
Som 24-årig startede han på Holbæk EUC på grunduddannelsen
til pædagogisk assistent.
Her fik han en it-rygsæk, som bl.a. indeholder en bærbar computer, en samling
af it-værktøjer og
-hjælpemidler og en
rygsæk til at transportere det hele i.
It-rygsækken er
et initiativ fra
Undervisningsministeriet.
Lige nu
venter René
på at få svar
på, om han
er kommet
ind på seminariet. Hans

overordnede mål er efter endt uddannelse at komme til at arbejde
med unge kriminelle som en del af
SSP-arbejdet.
Lokal ildsjæl
Men herudover fik René og andre
elever hjælp fra dansklærer Anne
Klein. Anne Klein savnede et digitalt undervisningsredskab til brug
for bl.a. ordblinde og to-sprogede
elever.
Derfor kontaktede hun den lille
virksomhed Novelleundervisning,
der udviklede et helt nyt værktøj
ud fra Annes behov.
Digital undervisningsplatform
Resultatet blev en digital undervisningsplatform, som Novelleundervisning byggede op i form
af ”novellearbejdsrum” som er
tilgængelige via internettet på
computer, tablet, smartphone og
SMARTBoard.
I novellearbejdsrummet opbyggede Novelleundervisning forskellige faciliteter, som svarede
til Anne Kleins behov: Opgaver,
noveller og ikke mindst tekster i
form af lydfiler, hvor eleverne kan
få noveller læst højt af enten skuespillere eller forfatterne selv.
For René gjorde novellearbejdsrummet sammen med itrygsækken en kæmpestor forskel,
fordi han pludselig kunne arbejde
selvstændigt og kunne fordybe sig
i opgaverne. De nye it-værktøjer

Ordblind erhvervsskoleelev på Holbæk EUC fik 12 i dansk!

betød faktisk, at René rykkede sig
fra 6.klasse-niveau til 10.klasseniveau på et halvt år!
For Anne Klein har novellearbejdsrummet gjort livet som lærer
meget lettere, fordi hun er fri for at
bruge den begrænsede forberedelsestid på kopiering – ofte i mange
omgange, fordi eleverne mister de
teksthæfter, de brugte tidligere i
undervisningen. Nu har hun og eleverne alt i digital form, og hun kan
bruge sin tid på faglig forberedelse.
Holbæk EUC
Holbæk EUC har brugt Novelleundervisnings værktøj til danskundervisning på grundforløb til
Sundhed, omsorg og pædagogik
(SOP) samt i hovedforløbet til
smedeuddannelsen. I foråret 2013
havde ca. 150 elever haft danskundervisning via Novelleundervisnings værktøj.
Elevgruppen består primært af
unge i alderen 18-30. Af disse har

op til halvdelen problemer, fx i
form af personlige problemer eller
læsesvaghed eller ordblindhed.
Novellearbejdsrum
Virksomheden Novelleundervisning skræddersyede et online,
interaktivt novellearbejdsrum, som
lærer og elever kan videreudvikle
sammen. I arbejdsrummet findes
forskellige applikationer (apps),
som er med til at strukturere undervisningen, uanset om læreren
ønsker at arbejde med noveller,
kreative opgaver eller vil arbejde
redaktionelt med klassens tekster.
I online arbejdsrummet er alt
samlet ét sted, hvor lærer og elever
bl.a.:
• Let kan dele filer
• Kan kommentere ligesom på de
sociale medier
• Nemt kan integrere andre itværktøjer: YouTube, Vimeo,
Google Drive, Prezi, Screen-OMatic, Dropbox etc.

• Kan læse novellerne på computer, tablet, smartphone og
SMARTBoard
Hertil kommer, at lærerne hurtigt kan bygge deres egne apps,
hvis de får behov for det.
■

Anne Klein

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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Efterlysning
Lærer Frede Hansen fra AOF Vendsyssel søger stadig ordblinde som har
lyst til bidrage med egne tekster til en kommende bog.
Kontakt Frede Hansen på: fh@aof-vendsyssel.dk eller Melanie Nielsen
på melanie.n@hotmail.dk
Dette er et af eksemplerne på tekster som en ordblind har skrevet:

■

L X T
Bogstavsjagt
A
Af Melanie Nielsen, 19 år og
studerende

U

EA
G
Ø R
K
F

Jeg prøver, jeg prøver
men bogstaverne flygter
jeg har bruge for en firekløver
før de ud i natten flyver

M går på museum
N henter nylonstrømper
O gemmer sig i ostehandleren
P spiser pølser ved pølsevognen

A flygter til akvariet
B løber mod biblioteket
C gå til cirkusset
D tager hen til døgneren

Hvis bare jeg havde otteogtyve arme
Så jeg bokstaverne kunne fange
Dog har jeg nok af charme
Men ingen blæksprutte slange

Jeg skal fange dem
De skal tilbage i bogen
men det er ikke nem
og der er ikke nogen

Q laver quizer
R flyver til Rusland
S tager i skoven
T køre med toget

E rejser til Egypten
F klatter op i flagstangen
G tager om på grundskolen
H går på handelsskolen

Hver gang jeg fanger en
slipper en anden væk
jeg leder under sten
jeg leder bag en hæk

De løber i alle retninger
og gøre nar af mig
mens jeg vælter over ledninger
for dem er det bare en leg

U løber til urmageren
V hopper til Venus
X spiller på xylofon
Y spiser ymer

I arbejder i is butikken
J graver sig ned i jorden
K handler ind i Kvickly
L tager til Legoland

Jeg jagter bogstaver
Men fanger intet
Der er en masse i børnehaver
Desværre er var det kun lysglimt

Hvis jeg dem bare kunne fange
Så jeg kunne øve
Men jeg er så bange
For ikke at få min afgangsprøve

Z danser til zoo
Æ hinker til æblemanden
Ø svømmer til Rømø
Å slanger sig i åen
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Mor er bedre end ingenting

Mor er bedre end
ingenting
Vores lokale skole meldte
fuldstændig pas i forhold
til at hjælpe vores søn. Han
gik i tredje klasse og kendte
ikke alle bogstaverne i
alfabetet. Han kunne slet
ikke læse, og i matematik
var han stort set også på
bar bund.

Skolepsykologen mente ikke, at
han var ordblind, men snarere dårligt begavet, og skolens specialundervisningslærer vidste ikke, hvad
hun skulle stille op. Hun syntes
selv, hun havde gjort alt, hvad hun
kunne.
Det syntes vi dog ikke. Hun
mente for eksempel, at et VAKSforløb ’tog alt for lang tid’, og hun
mente ikke, han kunne håndtere en
IT-rygsæk.
Oven i alt det andet var han også
socialt og psykologisk begyndt at
udvikle sig i en uheldig retning,
og han havde givet fuldstændig op
i forhold til at gå i skole og lære
noget.
Vi besluttede at tage ham ud
af skolen for at hjemmeundervise
ham, og det gik over al forventning. For at gøre en lang historie
kort, løftede jeg ham fagligt, både
i læsning, hvor jeg selv lavede et
VAKS-forløb, og i matematik,
hvor han kom på omgangshøjde
med sine jævnaldrende. Samtidig
fik han modet på at lære tilbage.
Efter godt et års hjemmeundervisning, fra april 2010 til august

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

2011, fik vi ham puttet ind i et vældig godt tilbud til ordblinde i vores
kommune, og her har han nu, hvor
han går i sjette klasse, klaret sig
glimrende i de nationale test ved
hjælp af sine IT-hjælpemidler.
Vores oplevelse med specialiseret læseundervisning derhjemme
har været så positiv, at jeg har
skrevet en bog om, hvordan vi bar
os ad.
Den forklarer både, hvordan
man laver læseundervisning som
supplerende undervisning for et
barn, der fortsat går i skole, og
hvordan man hjemmeunderviser
på fuld tid, hvis det er det bedste.
Jeg har også skrevet bogen,
fordi det her er vigtigt – på mange
skoler og i mange kommuner er
det offentlige tilbud alt, alt for
ringe, og der er ingen udsigt til at
det bliver bedre. Vores børn har
ganske enkelt ikke råd til at vente,
mens vi slås mod systemet. Vi kan
hjælpe dem selv. 
■

Markdannersvej 3
St. Andst
6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
www.storeandst.dk

Bogen er til rådighed som epub på
Saxo.com – Ulla Lauridsen: Lær
dit ordblinde barn at læse
Ordblindebladet 3 · 2013
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Nota bliver ny producent af studiebøger

Nota bliver ny producent
af studiebøger
Af: Linda Gjaldbæk Hansen, kommunikationsansvarlig, Nota
Fra 1. august 2013 skal Nota
producere studiebøger til elever
og studerende med et syns- eller
læsehandicap. Ordningen gælder
for elever på ungdomsuddannelser
og studerende på videregående
uddannelser.
Hvad er Notas Studieservice?
Studieservice hører under SPS,
Specialpædagogisk Støtte, og er
en ordning under Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen (KTST), der er
en styrelse under Ministeriet for
Børn & Undervisning. Ordningen
skal sikre, at alle kan uddanne sig
på lige fod - på trods af en given
funktionsnedsættelse.
Hvad betyder det for Nota?
Når Nota overtager opgaven per
1. august, betyder det, at Nota får
16.000 nye titler på netbiblioteket
E17. Titlerne er hovedsageligt
faglitteratur. Materialerne er en
blanding af lyd- og e-bøger med
hovedvægten på e-bøger. Alle
Notas brugere kan frit låne disse
materialer. Samtidig betyder
ordningen, at Nota fremover vil
have en konstant tilvækst af studiematerialer, da brugere under
SPS-ordningen har ret til at få
fremstillet studiebøger, der ikke
i forvejen findes i et tilgængeligt
format.
Ny abonnementsordning
Fremover vil adgangen til de
tilgængelige studiematerialer
primært ske via en abonnementsordning. Ordningen bliver administreret af enten uddannelsesstedet
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eller den studerende selv. Når en
elev eller studerende med syns- eller læsevanskeligheder godkendes
af KTST, henvises han eller hun
til Nota. I det øjeblik, der bestilles
en ny produktion af en studiebog,
eller eleven/den studerende selv
rekvirerer en eksisterende bog fra
samlingen, udløses et abonnement,
der dækker langt de fleste formater, eleven eller den studerende har
behov for.
Kun ved særligt tilrettelagte titler – eksempelvis e-bøger
til blinde med
billedbeskrivelser
eller indlæste lydbøger
– vil der som tidligere
blive opkrævet betaling
for materialet. Betalingen
refunderes ligesom tidligere
af KTST. Leveringstiderne
er de samme som hidtil.
Kopier af eksisterende
materiale bliver gratis
Fremover er det gratis for alle
SPS-brugere at hente en
kopi af en studiebog, der
allerede findes i et tilgængeligt format. Det sker gennem Notas netbibliotek E17,
som alle SPS-brugere
automatisk får adgang til.
Samlingen, som eleven
eller de studerende selv
kan downloade
kopier fra via E17,
vokser løbende,
da alle nyproduktioner
bliver lagt ud
på E17, så
snart de er
færdigproducerede.

Er du SPS-vejleder eller
SPS-elev?
Er du SPS-vejleder eller elev med
ret til særligt tilrettelagt studiemateriale, og har du spørgsmål
angående efterårssemestret, kan du
kontakte Biblioteket via mail: studieservice@nota.nu eller telefon
39 13 46 00, tast 4, alle hverdage
mellem kl. 10-15.
■
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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...

Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
ViHs (Videnscenter for
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Undervisningsministeriet
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dvo@dvo.dk
www.socialstyrelsen.dk/
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Danmarks
Teglværksgade
37
E-mail: uvm@uvm
Undervisningsministeriet
(DBB)
Blindebibliotek
2100
København
Ø
www.uvm.dk
Frederiksholms Kanal 2

Telefon:
39 13 37
46 00
Teglværksgade
1220 København
K
E-mail:
dbb@dbb.dk
Nota
2100
København
Telefon: 33 92 50 Ø
00
www.dbb.dk
Telefon:
39 13og
46www.e17.dk
00
– Nationalbiblioteket
uvm@uvm.dk
E-mail:
E-mail:
dbb@dbb.dk
(netbibliotek)
for mennesker med
www.uvm.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk

læsevanskeligheder
KLO
–
Danmarks
(netbibliotek)
Teglværksgade 37
og Litteratur
Kultur(DBB)
Blindebibliotek
2100
Ø
KLO
– København
Orientering
for
Teglværksgade
37
Telefon:
39
13
46
00
Kultur- og Litteratur
læse-handicappede
2100
Ø
E-mail:København
biblioteket@nota.nu

Orientering
for 00
Telefon:
39 113• 46
www.nota.nu
Torvegade
6600 Vejen
læse-handicappede
E-mail: dbb@dbb.dk

www.e17.dk
Telefon:
75 36 31 78
Torvegade 1 •og6600
Vejen
www.dbb.dk
www.e17.dk
(netbibliotek)
E-mail:
klo@klo.dk
Telefon: 75 36 31 78
(netbibliotek)
www.klo.dk
E-mail: klo@klo.dk

KLO
–
www.klo.dk
Lydbogsforlaget
Kultur- og Litteratur
INFOKO
Lydbogsforlaget
Orientering for
INFOKO
Jernbanegade 24
læse-handicappede

6270
Tønder 6600 Vejen
Jernbanegade
Torvegade 1 • 24
Telefon:
74 36
7231
3478
11
6270
Tønder
Telefon: 75
Telefon:
74
72
34
11
E-mail:
infoko@infoko.dk
E-mail: klo@klo.dk
E-mail:
infoko@infoko.dk
www.infoko.dk
www.klo.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksi
Lydbogsforlaget
Ordblinde/Dysleksi
i Danmark
foreningen
INFOKO
foreningen i Danmark

Kløverprisvej
Jernbanegade10
24 B
Kløverprisvej
10 B 2
Blekinge
Boulevard
6270 Tønder
2650
Hvidovre
2650
Hvidovre
2630
Taastrup
Telefon:
74 72 34 11
E-mail:
E-mail: infoko@infoko.dk
E-mail:
kontor@ordblind.org
kontor@ordblind.org
www.infoko.dk
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindeforeningen.dk

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
Ordblindebladet 3 · 2013 19
www.ordblindeforeningen.dk

Forstå dit barns ordblindhed

Forstå dit barns ordblindhed
I foråret lancerede ViHS - Videnscenter for Handicap, hjælpemidler og Socialpsykiatri 9 filmklip som er afslutningen på projektet ”Forstå dit barns ordblindhed”.
Af Maja Müller, Socialstyrelsen
Artiklen er hentet fra Socialstyrelsens hjemmeside og er udgivet d.
12-06-2013
Birgit Dilling Jandorf er faglig
chefkonsulent i Socialstyrelsen og
projektleder på ”Forstå dit barns
ordblindhed”. Projektet har kørt
i godt et år, og er udviklet i et tæt
samspil mellem Ordblindeforeningen, Læsekonsulenternes Landsforening og Socialstyrelsen.
Birgit Dilling Jandorf fortæller
om tanker, udfordringer og læring
i forhold til projektet.
Projektet ”Forstå dit barns
ordblindhed”
”Forstå dit barns ordblindhed”
handler om netværk til forældre
med ordblinde børn i folkeskolen.
Et rum, hvor forældrene trygt kan
tale om ordblindhed, udfordringer
og muligheder.
Fire kommuner, 3 folkeskoler og
et kommunalt ppr-kontor har deltaget i pilotprojektet, og 46 forældre har netværket med hinanden i
løbet af det seneste års tid.
Resultatet af projektet er ni
filmklip, hvor forældre, frivillige,
skoleleder og fagfolk beskriver
resultaterne. Derudover er der

lavet en evalueringsrapport, som
opsummerer projektets hovedresultater og en guide, der ønsker
at inspirere til, hvordan man kan
komme i gang med at etablere forældrenetværk.
Forældrenetværk som understøtter skole-hjem-samarbejdet i
folkeskolen
”Forældre til børn med ordblindhed er en uhyre væsentlig resurse
i folkeskolen,” siger Birgit Dilling
Jandorf. ”Forældrene har ofte
viden om ordblindhed, i forhold til
tabuer, nederlagsfølelser, kamp og
hårdt arbejde for at klare sig, og
de har et stærkt ønske om at blive
inddraget i forhold til deres børns
skoleforløb, så de kan støtte dem
bedst muligt,” mener hun.
Meningen med forældrenetværk er derfor, at forældrene selv
mødes og bruger hinanden til at
blive mere afklaret og selvbestemmende. Derudover kan forældrene
hente viden i de faglige workshops, som skolens og kommunens
fagpersoner også deltager i. ”Når
skolen lukker op for et forældrenetværk, er den også indstillet
på at ændre både holdninger og
strukturer i forhold til kommunikation, dialog og adgang til viden

på ordblindeområdet.
Det er en vigtig investering som
skaber forudsætninger for en ny
slags skole-hjem-samarbejde,” fortæller Birgit Dilling Jandorf.
Mulighederne og udfordringerne
mellem den frivillige og offentlige sektor
Der er oplagte muligheder for, at
forældre og professionelle bliver
klædt bedre på til at tackle de udfordringer, som børn med ordblindhed
møder i folkeskolen. Det forudsætter dog, at begge parter ved, hvad
man taler om, og hvilke ord, man
bruger til at omtale ordblindhed.
Det sprog professionelle anvender om børn med ordblindhed, kan
være en udfordring i mødet med
de frivillige og forældrene.
”Professionelle kan have en tendens til at tale indforstået. Derfor
skal de professionelle sikre sig, at
forældrene forstår skolens fagord
og oplever, at de professionelle kan
oversætte og implementere ordene
i børnenes skoleliv,” siger Birgit
Dilling Jandorf og fortsætter:
”En indledende forventningsafstemning er vigtig, så alle fordomme kommer på bordet og så alle
ved, hvad de vil og kan bidrage
med.”
■

Se videofilmene
Fra Ordblindeforeningen
er der filmklip med frivillig
tovholder Mona Steiniche
samt sekretariatsleder
Juliane Øhlenschlæger.
Link til filmklip:
http://socialstyrelsen.dk/handicap/
ordblindhed/foraeldrenetvaerk
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Reform lægger op til national indsats overfor ord- og talblindhed

Reform lægger op til
national indsats overfor
ord- og talblindhed
Med den nye folkeskolereform vil skoler fra 2015 blive tilbudt gratis diagnostiske test for at opdage børns ord- og talblindhed tidligere. I dag er det ikke alle
kommuner, der tester børnene, og formanden for foreningen af læsekonsulenter håber på, at alle elever fremover kan få samme tilbud om støtte.
Af Ann-Sofie Warnich, artikel
fra Folkeskolen.dk – Fagblad for
undervisere.
"Alt for mange ordblinde og talblinde elever får ikke den nødvendige hjælp, fordi deres vanskeligheder ikke opdages i tide",
står der i den netop udarbejdede
skolereform. Derfor vil ministeriet
udarbejde test af både ordblindhed
og talblindhed, som skolerne kan
bruge i indskolingen. En tidlig
diagnosticering skal på den måde
sikre en tidligere indsats overfor
eleverne.
Landets skoler og kommuner har i dag forskellige måder
at håndtere udredning af elever
med læse- og talvanskeligheder,
men med tilbuddet om en national
test fra 2015, kan der altså være
en mere ensrettet indsats på vej.
Formanden for Læsekonsulenternes Landsforening,

Marianne Aaen Thorsen, ser meget positivt i en standardiseret test.
Stor forskel på om kommuner
anerkender ordblindhed
"Jeg synes det er et godt tiltag med
en ensartet procedure, fordi der i
dag er mange forskellige måder at
gribe ordblindhed an på skolerne.
Forhåbentlig kan det sikre, at lige
meget hvilken skole eleven går på,
kan barnet få en ensartet støtte.
Det er en stor fordel."
Må ikke erstatte udredning
Marianne Aaen Thorsen håber, at
muligheden for at kommunerne
kan bruge de samme tests til eleverne, vil give en større bevidsthed om elevernes vanskeligheder
blandt lærere, der arbejder med
ordblinde børn. Hun understreger
dog, at testen i sig selv ikke løser
noget, men at det er et redskab
til at kunne tilbyde eleverne den
rigtige hjælp.
"Man kan bruge testen
til at finde ud af, om der i
elevens læsevanskeligheder
også ligger en ordblindeproblematik. Det åbner døre for
eleven. Men det er vigtigt, at
testen ikke kommer til at stå
som en erstatning for en længere udredning."

Formanden for Læsekonsulenternes
Landsforening er glad for et landsdækkende initiativ til udredning af elever
med læsevanskeligheder.

Nye test skal identificere ordblinde blandt børn og voksne
Hun efterlyser, at testene ledsages
af anvisninger, der peger fremad
mod god undervisning for de udredte elever. Det kan ifølge Marianne Aaen Thorsen imødekomme
det problem, at mange elever
ikke er udredte, når de starter på
ungdomsuddannelserne.
"En standardiseret indsats i folkeskolen kan forhåbentlig sikre en
bedre overgang fra folkeskole til
gymnasium. Undersøgelser viser,
at en ud af fem elever med ordblindhed starter på en ungdomsuddannelse uden at have fået afdækket deres vanskeligheder, og så
står der ikke nogen hjælp klar på
ungdomsuddannelsen."
■
Ordblindebladet 3 · 2013
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Ordblind skrev en roman

Ordblind skrev
en roman
Christina Ramskov, der er meget ordblind, har udgivet en bog på 400 sider. Hun fik ingen ordblindeundervisning i skolen og på efterskolen. Først da hun
begyndte på det andet hovedforløb til landbrugsuddannelsen i 2011 fik hun et oplæsningsprogram.
Christina fortæller:
”Da jeg startede i Hjallerup skole i 95, var jeg bagerens overvægtige datter. Jeg kunne ikke lære alfabetet, og så var jeg sprogspasser.
Bogstaverne s og g kunne jeg slet
ikke udtale, så de andre elever grinede af mig. Først i tredje klasse
kom jeg til talepædagog, men jeg
følte hele tiden, at jeg var et til to
år bagefter de andre. Når de andre
elever begyndte at lære at læse og
skrive, så skulle jeg begynde at
lære at tale.
Jeg fik ingen specialundervisning

Formanden og Christina Ramskov
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i folkeskolen, kun lidt ekstra hjælp
til læsning og skrivning. Jeg blev
taget til side sammen med et par
andre elever, og hvis vi havde en
novelle, så læste læreren den højt
for os og gennemgik den. Vi prøvede på et tidspunkt et program,
hvor vi skulle dele ordene i små
dele ligesom med en økse, men da
jeg havde prøvet det to gange, så fik
skolen det ikke bevilget længere, og
min mor og far måtte ikke betale,
selvom de gerne ville hjælpe.
I 2005 tog jeg på efterskole for
at forbedre mine karakter. Jeg

har en afgangsprøve fra folkeskolen, men ikke i engelsk og jeg fik
5 i skriftligt dansk. Efterskolen
kendte intet til ordblindeundervisning og IT- hjælpeprogrammerne,
så jeg måtte klare mig så godt, jeg
kunne. En anden eleve hjalp mig
med at lære engelsk. Vi læste tegneserie og så engelske tegnefilm
sammen.
Når man ikke klarer sig godt i
skolen, er der ikke mange muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Jeg begyndte på grundforløbet til dyrepasser/ landmand på
Ålborg tekniske skole.
De praktiske opgaver, som at
sortere rotter og mus eller muge
ud under køerne, var nogle dejlige
opgaver, som jeg kunne håndtere.
Vi lærte anatomi ved at skære i
døde grise. Jeg var den eneste, der
tog hænderne ned i indvoldene.
De andre syntes, det var for klamt.
Da vi skulle i praktik, tog jeg til
Færøerne. Jeg havde fået at vide, at
jeg ikke var god til engelsk, derfor
turde jeg ikke tage til engelsktalende lande.
På efterskolen led jeg meget
af hjemve, men tre måneder på
Færøerne beviste, at jeg kunne
overvinde det. Efter praktik og
grundforløbet på landbrugsskolen,
fik jeg forskellige arbejder, og jeg
tog grundforløbet i digitale medier.
Ingen fortalte mig noget om IThjælpeprogrammer.
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Jeg vidste ikke, at jeg kunne
og Uriel. Der optræder også figurer
hjemve, så tog jeg til Færøerne. Jeg
få hjælpeprogrammer. Første
fra græsk, japansk og andre mytokunne ikke engelsk, så lærte jeg
gang, jeg fik noget at vide om
logier. Jukki er f.eks. fra japansk
det og tog til Japan.
et IT-hjælpeprogram var i 2011.
mytologi: en japansk iskvinde YuHvor der er vilje er der vej.”
Da jeg er næsten færdig med
kiOnna. Ligeledes er der varulve,
Interessen for mystikken har
hovedforløbet, får jeg at vide,
mystiske katte og selvopfundne
Christina nok ikke fra fremmede.
at jeg nok ikke kan gennemføre
uhyrer. På den måde bliver histoAllerede som 5-årig måtte hun
en landbrugsuddannelse, men så
rien både spændende og mystisk.
mange gange fodre fars drage med
fortalte en lærer om hjælpeproDen magiske verden er et paralpap. ”Dragen” var den store ovn,
grammerne. Jeg gik i gang med at lelt univers til vores verden. Som
der stod i fars bageri.
læse nogle af de sværeste tekster,
barn havde jeg en teori om, at der
Christina fortæller, at der allerede
jeg fik fra universitetet om gener,
fandtes et parallelt univers til vores ligger en nr. 2 bog og rumler i bagafkodning og farvekodning.
univers, og det tror jeg stadig på.
hovedet. Læs den når den kommer,
Programmet fra CD-ord hjalp
Det handler om at tage ansvar
men læs den første bog med det
mig gennem den teoretiske del af
for sit eget liv. Når der er nogle
samme. Der venter en oplevelse til
landbrugsuddannelsen.
mennesker, der siger, at det kan
dig.
■
Imellem første og andet hoved- jeg ikke, så gør jeg det. Jeg led af
BR og EKR.
forløb tog jeg til Japan. Jeg skulle
være der i elleve måneder, men jeg
kørte galt på cyklen, jeg faldt tre
meter ned i en grøft og brækkede
kravebenet, så opholdet kom kun
til at vare fem måneder.
BOGUDGIVELSE NYHED • FANTASY • BOGUDGIVELSE • NYHED • FANTASY • BOGUDGIVELSE • NYHED • FANTASY• BOGUDGIVELSE • NYHED • FANTASY •
En aften, jeg var lidt deprimeret og træt af det hele, begyndte
Fantasy af Christina Ramskov
UDKOMMER
en historie at køre i mit hoved. En
historie jeg fandt på, da jeg gik
3
. JUNI 2013
FØNIXENS HJERTE
på efterskole. Historien hed Fønixens hjerte. Jeg skrev i 6 timer
Den 16-årige outsider Maria Carlsen lever et
på min computer. Der var naturmeget normalt liv, indtil hun en dag kommer i
besiddelse af Fønixens Hjerte. Det bliver starligvis mange fejl, men jeg synes
ten på en rejse ind i en magisk verden, hvor
der lever varulve, engle og mange andre væsgodt om historien. Min far har
ner, som er både gode og onde.
lært mig, at når man har sagt A,
så SKAL man sige B, og det vil
sige, at hvis du starter på at skrive
en bog, så slutter du den også. Jeg
begyndte i marts 2011 og jeg satte
det sidste punktum i januar 2012,
og den første februar 2012 sendte
jeg den ind til forlaget Gyldendal.
De sagde nej til at udgive bogen.
Jeg sendte den til 14 forlag, og i
november sagde Mellemgård ja.
ISBN 978-87-93025-33-2 • 420 sider •
De skrev, at der var mange fejl,
Omslag med flapper • Bogladepris kr. 289,95
men den var meget spændende, og
derfor ville de godt give den en
CHRISTINA RAMSKOV kom til verden i 1989 og boede derefter 22 år i
Hjallerup i Nordjylland med sine forældre og to søskende. Hele sit liv
chance.
har Christina villet være forfatter, men hun har på grund af ordblindhed holdt sig tilbage indtil nu.
Bogen handler om Marie, der er
en almindelig person, en biperson,
der ikke skal udrette noget særligt
Christina Ramskov er bosiddende i Hals
her i livet. Så finder hun en magisk
Mail: pingvin.magt@hotmail.com
halskæde, og derefter begynder en
magisk verden at udvikle sig.
Forlaget mellemgaard Lorentsvænget 20 5270 Odense N tlf. og fax: 65 90 36 42 mobil: 23 99 19 43
Jeg bruger bl.a. de fire ærkeengle
mellemgaard.forlag@gmail.com www.mellemgaard.dk Forlaget er søsterselskab af www.oeknom.dk
fra biblen: Gabriel, Michael, Rafael
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Drengen som var anderledes

Drengen som var

anderledes

Skrevet af Pim van den Akker som
er ordblind og talblind.
Jeg begyndte at vokse, og stille og
sikkert opdagede jeg en verden
omkring mig. Eller rettere sagt
– jeg tog et spring ind i det store
ukendte, som hedder livet – livet
fuldt af overraskelser.
Jeg startede på et kæmpestort
eventyr, hvor overraskelsen ventede bag hver dør, hvert træ, hver
busk. Somme tider fandt jeg døren
låst, eller at der intet var at se bag
træet eller busken, men det var
også en værdifuld erfaring.
Hvad der end skete, var min far
og mor altid der – en vigtig faktor
i mine yngste år. De havde al tid i
verden for mig og min storesøster.
Vores forældre lærte os, at retfærdighed ikke nødvendigvis involverer straf, men at forståelse og
indsigt er mere effektivt.
De havde tålmodighed til at
forklare hvorfor de havde visse
meninger om visse ting, og de gav
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også os plads til selv at finde sandheden og at opdage virkeligheden
via det at prøve og måske fejle. At
opdage virkeligheden betyder for
mig at se, at føle, at lugte, smage
og at gøre. Det var sådan jeg udviklede min egen måde at opdage
sandheden på. Og jeg fandt ud af
at alle andre gør på samme måde.
I mellemtiden var min lillebror
også i gang med at finde sin sti.
Den første gang jeg så ham,
troede jeg, han var malet og jeg
vil vaske malingen af ham, uden
held. Han var adopteret, ankommet
efter mig, men i uvirkeligheden
min storebror, hvad alder angår.
Jeg havde også et par gode venner,
som jeg legede med. Det var alt
sammen hyggeligt, rart og trygt.
Men på trods af deres selskab,
følte jeg mig alene. Alene med de
tanker, jeg ikke kunne eller ville
dele med dem. Min nye bror kunne
jeg derimod dele alle mine tanker og drømme med. På den tid
begyndte jeg at gå til judo sammen
med mine søskende. Det var sagen,
og jeg besluttede at blive ekstremt
god til det. Judo gav mig styrke og
selvsikkerhed. Selvom jeg kunne
lide at gå i skole, var det alligevel
ikke helt ok.
Jeg var lidt af en outsider og
følte mig ikke hjemme blandt mine
klassekammerater. Jeg blev også
mobbet, fordi jeg var anderledes.
Fordi mine forældre var ivrige
efter at vide, hvad der var i vejen
med mig, indvilligede jeg i at blive
undersøgt.
Jeg forstillede mig at jeg måske

kunne forstå hvorfor nogle af
børnene i skolen mobbede mig.
Det viste sig, at jeg var farveblind
og havde dysleksi. Men det var da
ikke så slemt, var det?
Resten af mig var da helt i orden, ikke? Da jeg var 8 år, blev
naturen mere vigtig for mig end
før. I naturen fandt jeg ren skønhed. Naturen blev min mentor, min
skole, den ven som hjælp mig med
at forstå livet, lærte mig at se og
observere.
I naturen følte jeg mig godt
tilpas, jeg fik energi, og fred. I
denne fase, som varede til jeg var
15 år, var jeg lykkelig. Til trods for
min ordblindhed og farveblindhed, forstod jeg hvorfor jeg nåede
sandheden, sådan som jeg gjorde,
og det forbavsede mig hvor klart
jeg så den sti, der lå foran mig:
Jeg ville være skovfoged. Medens
mine venner tog den akademiske
vej, gik jeg i en skole, hvor vi lærte
mere praktiske fag. Et godt valg.
Jeg kunne lære og udvikle mig ved
at bruge mine hænder, det passede
mig fortræffeligt og jeg nød det.
Jeg blev dog stadig mobbet på min
vej til og fra skole – jeg blev ofte
spyttet på, slået og væltet af min
cykel. Men jeg lod mig ikke slå ud.
Det gjorde et stort indtryk på mig,
at hver gang, vi var til undersøgelse hos lægen sagde han til min mor
” Du har ingen grund til bekymring, madam, denne dreng kan
blive til alt hvad han selv vil ” Og
det var præcis sådan det blev.
Og så kom tiden hvor jeg fik
nok af mobberiet. En dag hvor

Drengen som var anderledes

mobberne kom cyklende, kørte
jeg som en vild lige ind i deres
gruppe og jeg bankede alle, der
kom i vejen for mig. Jeg var stolt af
mig selv og jeg blev aldrig mobbet igen. Efter 3 års skole, kunne
jeg vælge mellem 3 specialer. Jeg
kunne godt se, at det ville blive
svært at blive skovfoged, da der jo
kun er meget lidt skov i Holland.
Hvad skulle jeg så vælge? Da jeg
så opdagede, at 27 piger havde
valgt blomsterdekoration, vidste
jeg det:
Jeg vil ind i blomsterbranchen. I
starten tog jeg det ikke så alvorligt
i stedet nød jeg al den opmærksomhed, jeg fik. Nu var jeg lige
pludselig ikke længere den dreng,
der altid blev mobbet. Nu kunne
jeg give støtte til pigerne – men
faktisk var det lige modsat. Det
var de 27 piger der gav mig enorm
støtte. Jeg tog først faget alvorligt,
da jeg læste den belgiske blomsterdekoratør Daniel Osts bog. Den
bog holdt et spejl op for min sjæl.
Hans kærlighed til naturen var
mistænkelig lig min egen, og han
skrev om sit arbejde med stor passion. Jeg var ikke længere i tvivl
– jeg ville være verdens bedste
blomster – kunstner. Hvis Daniel
kunne, så kunne jeg også. Jeg
lovede mig selv, at jeg også ville
skrive en bog. Jeg ville fortælle
folk om mine drømme, vise dem,
hvem jeg er. Jeg vil invitere ind i
min verden, hvor alle er velkomme
og ingen bliver mobbet. En verden,
hvor alle kan opleve naturens hemmelighed. En verden, der inspirerer og som gør folk lykkelige og
entusiastiske. Langsomt, men sikkert, udviklede jeg mine færdigheder indenfor blomsterbranchen.
I et helt år lærte jeg at lave
blomsterarrangementer. Derefter
fulgte jeg et 4 – års kursus for at
blive blomsterdekoratør. Det var
ikke alt, der var lige sjovt, men
det var nødvenligt. Det at skrive
var det sværeste. Min håndskrift
var en straf for dem, som skulle
læse den. Og nogle gange brugte

jeg bogstaver, som endnu ikke var
blevet opfundet. Men jeg havde et
mål og en mission. Og hvis skrivning var nødvendig for at nå mit
mål, så ville jeg lære det. Alt jeg
lærte om materialer og teknikker
øgede min lyst til at fortsætte. Jeg
eksperimenterede, jeg lavede fejl,
og jeg nød det hele. Særligt nød
jeg følelsen af vækst, som jeg fandt
indeni mig selv. Jeg deltog i talrige
konkurrencer og vandt ikke en
eneste. Det var OK, fordi jeg mest
deltog for at udvikle mig selv, for
at eksperimentere med nye ting, og
lære at bearbejde stress.
Af samme årsag begyndte jeg
at lave workshops, også fordi jeg
var nysgerrig efter at se, om min
arbejdsmetode også virkede for
andre. Når jeg nu sidder og skriver
dette, går det op for mig – til min
store overraskelse – at jeg måske
skal være taknemlig overfor dem
der mobbede mig.
De gav mig en motivation uden
lige til at blive den, jeg er. På min
21-års fødselsdag besluttede jeg, at
min bog nu skulle være en realitet.
Jeg kunne ikke holde det tilbage
længere. På det tidspunkt var jeg
stadig i skole og jeg arbejdede på
et stort havecenter. En af mine
venner var fotograf og tog smukke
billeder. Han havde lige startet
eget firma, og han ville meget
gerne involveres i mit projekt.
Til at begynde med fotograferede vi 15 design, hvor hver blev
illustreret med 5 forskellige blomsterteknikker. Vi gav teknikkerne
min helt egen ”twist”- det var mine
lærere ikke så glade for. Jeg brugte
relativt billige materialer, simpelthen fordi jeg ikke havde ret mange
penge. Så prøvede jeg at finde en
redaktør der ville udgive min bog,
men gang på gang fik jeg at vide
”Pim van den Akker? Men du er jo
ukendt” ”Vi kan lide din bog, men
vi kan ikke sælge dit navn” Det
var smertefuldt at høre, men jeg
forstod det godt. På det tidspunkt
var der kun 3 eller 4 blomsterdekoratører der havde et omdømme,

der kunne sælge bøger. Efter 10
afslag ramte jeg Bulls Eye i det 11.
forsøg. Og også det 12. Wow, jeg
kunne vælge mellem 2 udgivere.
Min drøm var også gået i opfyldelse. Denne drøm – Blomsterkomposition – blev virkeliggjort i 1999.
Jeg var 23 år gammel. Medens jeg
havde travlt med min bog, skulle
jeg også færdiggøre mine studier.
Mit speciale var - selvfølgelig blomster-komposition. Det er nu
13 år siden. Jeg har nu 6 bøger
bag mig. Fremover vil jeg koncentrere mig om at arbejde efter min
inderste overbevisning, nemlig at
dette er rigtigt, dette er mig, dette
er som det skal være. Men selvfølgelig synes jeg også det er pragtfuldt at mit arbejde bliver værdsæt
af andre i blomsterdesign-verdenen.
Vi har taget et skridt tilbage,
fordi Pim er designer med en lang
erfaring. Hvis jeg husker godt har
Pim en stor variation af blomster
arrangementer hvor innovation
og originalitet er hans speciale.
Jeg har fulgt Pim siden han startede med sit arbejde og forsætter
stadig med at følge ham. Pim har
produceret mere en nok spektakulære, nye og bemærkelses værdig
arbejde til bøgerne.
Messer og blomster dekoration
demonstrer, hvad Pim repræsenterer i dag som blomster dekoratør.
Han har en stor rolle i at sætte i
gang i VBW Trend Team og Floral
Movements. Ikke at glemme den
store opgave i at gøre opmærksom
på hans føde by Delf, hvor han har
et specielt forhold til byen. Siden
2007 har han lavet blomster dekorationer til Prinsenhof Museum
hvert år til Lichtjesavond (en aften
med lys) en begivenhed i Delft ved
juletid.
Hans revolutionære design og
innovativitet passer godt til den
plads og dens atmosfære. Han
blev spurgt om han kunne starte
en messe hvert år, med forskellige
temaer. Første år var temaet The
Golden Age som sædvanlig åbning
Ordblindebladet 3 · 2013
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var spektakulær, da han udstillede 12 fantastiske kjoler lavet af
grønsager, inspireret af Hollands
Golden Age. De var så professionelt lavet at han fik tilbud fra mode
industrien om at udstille i Milan
Fashion Week. Han har motivation
og talent, skabte ikke kun de 12
kjoler men også frisør, sminke, lys,
lyd og stod for dette arrangement.
Pim trak meget medie opmærksomhed for Golden Age messen
og dette var starten på hans drøm.
Golden Age messen udviklede
sig til et international podium
for design og innovation i blomster verden. Der var stor interesse
fra koreanske og newzealanske
grupper, at de fløj for at deltage i
messen. Successen gentager sig,
større og mere spektakulært i 2011.
Han har blandet mode, blomster
udsmykninger og gastronomi
sammen. Intention var for hver
præsentation af kjolerne følger en
tilsvarende mellem måltid for at
forhøje det følelsesmæssig effekt.
Internationale tilbud vælter ind.
Han blev spurgt om han ville lave
et tilsvarende show i England. Fik
en anerkendelse i mode verdenen, i
medie, både lokale og international
for sin innovation, som aldrig var
oplevet og set før. Captured Light

var det næste storslået show, også
denne gang var succesen i hus.
Han står for Amsterdam Fashion
Week, en begivenhed hvor Holland
har været i søgelyset 2 gange om
året som international-orienteret
mode brændpunkt. I mellemtiden
fortsætte Pim med at arbejde i Lichjesavond og Prinsenhof Museum
med hans blomster udsmykninger.
I 2010 og 2011 overraskede han
verdenen med hans nye koncept Floral Dinner Show - hvor gæsterne kunne nyde hans fantastiske
blomster dekorationer i Van der
Mandele's rum.
I en af hans interview: han
regner med at udforske mere bag
blomster og planteverdenen, og
videre give hans ideer til mode
verdenen og generel design. På
den måde kan han vise at blomster design ikke kun er blomster
buketter. ”Vores kreativitet er på
lige fod med indretning, arkitekt
eller modedesigner, og vi kan lære
meget af hinanden. Sikken en ros
jeg fik men tro mig jeg har også
fået masser af kritik, især fra mine
lærere, hvor de synes at min teknik
var under gennemsnit, at jeg var
for ung til at udgive en bog. For
mig blev blomster udsmykningen et kreativt udtryk af mig selv.

Jeg er min egen kritiker, hvis jeg
synes min kreation er flot, så er
den flot. Det gør mig glad og giver
mig energi. For mig er blomster
udsmykning 100 % teknik, 130 %
inspiration, overraskelser og mig
selv. Mit arbejde er det samme som
for 13 år siden, det eneste der har
ændret sig, er nye teknikker og opfindsomhed, nye materialer og nye
håndværk. Blomster udsmykning
er ikke kun mit arbejde, det er mit
liv, ligesom det er at trække vejret.
Jeg ser udsmykning i alt det jeg
gør, når jeg spiser, gør hverdags
ting, kan det give mig nye idéer.
Når jeg holder kursus for mine
kursister, er det meget vigtigt at de
finder sig selv, jeg kan hjælpe dem
med at tage det første skridt og
hjælpe dem med teknik og efterlader resten til dem selv. Jeg giver
mig selv 100 % til mine kursister
fordi de giver mig masser af energi
tilbage igen. Med min syvende bog
”The Floral Design Manual” har
jeg nået mit mål og har udført min
mission. For mig handler det ikke
om at nå min destination, men om
jeg har valgt den rigtige sti. Har
jeg valgt den rigtige sti? Jeg kunne
ikke forstille mig en anden sti”.

■

Netværk for ordblinde

studerende
Kære studerende
Der er rigtig mange der har efterspurgt et sted hvor studerende
med ordblindhed kan mødes, dele
erfaringer og støtte hinanden. Nu
er Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark og Hovedstadsens Ordblindeskole gået sammen om at
arrangere opstarten at et netværk.
Så hvis I har lyst til at mødes
og lære andre studerende med
ordblindhed at kende, samt blive
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inspireret af forskellige oplæg er
I meget velkomne.
Tid: T
 orsdag d. 26. september
kl. 19.00-21.00
Sted:
Hovedstadens Ordblindeskole
Tronhjems Plads 4
2100 KBH S
(overfor, nede i kælderen)

Tilmelding på

■

kontor@ordblind.org eller
på telefon 3075 1088.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

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

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
Ordblindebladet 3 · 2013
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– det handler om dig, livet og vejen frem!
Farsø Efterskole er for unge
med læse- og skrivevanskeligheder.
Målet er, at alle skolens
elever oplever, at de bliver
fagligt dygtigere og
personligt udviklede.

Farsø Efterskole

Viborg vej 7 1

9640 Farsø

t. 98 63 62 22

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?
175x125_Profilannonce.indd 1

www.f-e.dk

19/05/10 08.33

• Boglig undervisning
• Mange forskellige værkstedsfag
• Udenlandsrejser
• Mulighed for afgangsprøver
Vi har 3 skolevejledere, der hjælper dig
med overgangen til uddannelse og arbejde

Jose fine,

Freja og F

rederik ke

:

eldings r
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r
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e
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k
s
Ef ter
age!
b
l
i
t
n
e
d
skoleglæ
Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon: 9865 1155
kontor@mejlbyefterskole.dk

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

· Høj faglighed
· Stærkt fællesskab
· Få skoleglæden
tilbage!

Frivillig Fredag – Tag livet ind

Frivillig Fredag den 27. september 2013

Frivill
ig
F

– Tag livet ind

redag

Af Katrine Tonboe Jacobsen
Vær med til at fejre og synliggøre
de frivillige på Frivillig Fredag,
Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er en aktivitetsdag hvor foreninger, frivilligcentre, kommuner, virksomheder,
skoler, boligorganisationer, m.fl.
afholder spændende aktiviteter
og arrangementer, har politikere,
embedsmænd eller erhvervsledere
i praktik, udstiller i byens butiksvinduer, fester og fejrer de frivillige, m.v.
Frivillig Fredag er en årligt
tilbagevendende begivenhed,
der falder på den sidste fredag i

september. Markeringen af dagen
kan dog ske såvel på dagen som i
ugen op til d. 27. september.
Årets underoverskrift er ’Tag
livet ind’. At tage livet ind handler
om at bruge frivilligt arbejde til at
erfare, hvordan andre lever og sætte fokus på civilsamfundet som en
platform for læring om samfundet
og den dannelsesproces, der følger
af et frivilligt engagement.
På hjemmesiden www.frivilligfredag.dk kan du se eksempler på
nogle af de mange forskellige aktiviteter, der er blevet afholdt på Frivillig Fredag og finde inspiration

til hvordan Frivillig Fredag kan
fejres. Man kan også tilmelde
sig vores nyhedsbrev og dermed
løbende følge med i aktiviteter og
nyheder.
Få en gratis merchandise-pakke
Gå ind på www.frivilligfredag.dk
og se hvordan.
Vil du vide mere, så kontakt
Katrine Tonboe Jacobsen, 33 18
82 16, ktj@frivilligraadet.dk eller
Sanne Kok, 33 18 82 13, sk@frivilligraadet.dk, fra Frivilligrådets
sekretariat.
■

✂
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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Nyt
Anmeldelser
fra sekretariatet

Vi vil gerne præsentere Karen
Hojer Bangert som skal være i
virksomhedspraktik hos os i september måned.
Karen er 34 år og har bl.a. været
projektkoordinator for KØS Museum for kunst i det offentlige
rum.
Karen skal bruge virksomhedspraktikken for at fundraise midler
til 2 kommende projekter.
Det ene projekt omfatter oprettelsen af et ambassadørkorps, som
består af frivillige ordblinde og det
andet projekt 'Ord' er en interaktiv
udstilling om ordet og det danske
sprogs oprindelse.
Vi byder Karen velkommen ☺  ■

Den nye bestyrelse:
Fra venstre: Kaj Andersen, Lene Baasch, Maj Mortensen, Carsten
Hansen, Erik K. Rasmussen, Anne Mette Brun Poulsen, Christian Bach
Andersen og Lars Sander.
Kommende møder:
17. oktober formandskabet holder møde
30. november bestyrelsen holder møde

■

Anmeldelser
Ulykken i Skejby
Af Karen-Sophie Olsvig. Forlag Specialpædagogisk. Bogen er
let at læse.
Bogen foregår i 1898
i Danmark. Om de
store sociale problemer, især for de
fattige for der findes
ingen socialhjælp, bogen beskriver Peter
Sabro, som var journalist og socialist som
ønsker et samfund uden uligheder. Han
beskriver en familie, der var meget fattig
med 6 børn, den ene er flyttet hjemmefra.
Familien kom ud for en forfærdelig ulykke
den 24. december.
Birte Jensen ■
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På flugt fra Fattiggården
Af Jakob Thyregod Scheuer (www.jakobscheuer.dk)
Forlag special-pædagogisk. Bogen er let at
læse.
Fortællingen foregår i 1930 på en fattiggård,
hvor Søren bor, dels fordi han ikke har andre
steder at bo og fordi han skal lære at opføre
sig ordentligt, efter at han har drukket sig
fuld og tigget nede i byen i Svendborg.
Fortællingen handler om livet på fattiggården, regler for det hårde
arbejde og de mennesker der lever der. Bestyreren af fattiggården
er en ond person som er efter Søren, som er en ung mand der kan
tage fat på arbejdet.
Søren bliver forelsket i Dorthe, der også er fattiglem, men som
får en plads i Bogense. Søren stikker af fra fattiggården og bliver
efterlyst. Man kan ikke rigtig fortælle mere, for så tager man
spændingen fra bogen 
Birte Jensen ■

Nyt fra kredsene
Information

Syd
Sjov lørdag på Emmerske
Efterskole
For familier med børn, der har læsevanskeligheder/ ordblindhed.
Vi holder en aktiv og sjov dag med
aktiviteter for børn og unge samt
foredrag for de voksne. Foredraget
handler om IT hjælpemidler og
holdes af Christian Bock, som selv
er ordblind.
Lørdag den 28. September
kl. 10-15 på Emmerske Efterskole,
Åbenråvej 14, 6270 Tønder.
Der er fælles frokost og kaffe.
Vi hjælpes med at lave mad.
Arrangementet er gratis og afholdes
i et samarbejde mellem Emmerske
efterskole og ordblindeforeningens
kreds syd. Tilmeld jer til Kirsten på
ci@vucsyd.dk eller 73 72 15 51 / 24
25 66 69 eller til Melanie på 28 43
35 58. Vi glæder os til at se jer! ■

Fyn

Medlemmer fra bestyrelsen, og
repræsentanter fra Hjembæk Efterskole. Vil være på standen begge
dage ca. fra kl. 10 til 16.
Peter Bislev ■
  

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

Bornholm

Er nu i gang med at forberede lokalafdelingens 25 års jubilæum som er
den 22. september.
Bestyrelsen vil festligholde jubilæet.
Vi arbejder på at få en foredragsholder til øen, for at holde et foredrag
til lærerne, forældre til ordblinde,
og ikke mindst til de ordblinde selv
i november måned.
Tom West ■

Uddeling af legat
Medlemmer af Ordblinde/
Dysleksiforeningen på Fyn har
nu mulighed for at søge et legat.

Afholder Cafe aften den 2/10, hvor
Camille Erbe som er ung sygeplejerske studerende vil komme og
fortælle om sin vej til studiet.
Ligeledes er der cafe aften den 13/11.
Begge møder er kl. 19:00 på Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.
Lene Baasch ■

Legatet uddeles to gange om året
i februar og august.

Vestsjælland

Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og en kort
beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til og sendes til:
Lene Baasch, Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.

Det er folkeligt og fornøjeligt på
Mørkøv Kræmmermarked.
Vi er på stadeplads F3/429 lør./sø.
d. 28. og 29. sept. 2013.
Har du spørgsmål om ordblindhed,
så kom og få en snak med os.

Kun skriftlige ansøgninger modtages
– telefoniske henvendelser frabedes.
Ansøgningsfrist 15. januar og 15 juli.

Kun de ansøgninger, der bliver imødekomne, får besked
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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

ScanDis annonce til bagsiden af ordblindebladet 2011 Release A4.indd 1
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