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Folkemødet
og Feriekolonien
Ordblindeforeningen har deltaget på Folkemødet. Læs
her om dagene og hvordan vi fik skabt opmærksomhed på side 5.
Ordblindeforeningen har afholdt feriekolonien
med stor succes igen år. Læs dagbogen fra en frivillig
over dagene samt se de fine diplom tegninger samt de
mange billeder på side 6.
Redaktionen ■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Sekretariatet
Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup
Tlf.: 36 75 10 88
E-mail: kontor@ordblind.org
Åbent mandag til fredag fra 10.00 til 15.00
Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk

Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for
Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder
sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.
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indlæg for vores læsere og andre
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Formanden har ordet
I Ordblindebladet nr. 1 skrev vi, at
den milliard A.P. Møller har doneret til folkeskolen, skulle bruges på
at opkvalificere lærere, pædagoger
og skolens ledernes IT-færdigheder
og implementere IT i de yngste
klasser.

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

Nu har Odsherred og Holbæk
kommune indledt et samarbejde
om at målrette og styrke den
digitale udvikling af folkeskolen i
de to kommuner. Samarbejde giver
begge kommuner mulighed for
at arbejde med digital læring og
forståelse.
Det er dejligt at de to kommuner
har valgt at bruge A.P. Møller fonden til digitalisering af folkeskolen. Det giver børn med læsevanskeligheder og ordblinde børn lige
mulighed for at følge med i alle
skolens fag.
Desværre har kommunerne landet
over svært ved at implementere
IT-hjælpemidler, når det gælder
voksne. Ordblinde medarbejdere
får ikke altid lov til at bruge IThjælpemidler. Ordbinde, der får
udleveret CD-ord eller Dictus et
sted i kommunen, får ikke lov
til at lægge dem på kommunens
IT-system. Dels mangler IT-medarbejderne kendskab til de digitale
programmer, dels bruger de alle
mulige og umulige undskyldninger
for ikke at lægge dem på kommunens computer. Man bruger sikkerhedsproblemet som undskyldning.
I fagbladet FOA fortælles det,
at der er ca. 31 procent af FOAs
medlemmer, der har besvær med
at læse skriftlig dokumentation.
Samtidig stiger kravet om dokumentation. 69% af medarbejderne
siger at de bruger mere tid på
dokumentation end for 2 år siden.
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Christian Bock siger til Fagbladet
»der er brug for en klar politisk
udmelding i kommunerne om,
at hjælp til medarbejdere, der
har svært ved at læse og skrive,
skal prioriteres højt – også i
IT-afdelingerne.«
I arbejdsmarkedsudvalget arbejder
vi på at kortlægge problemet. Det
ser ud til at der er meget stor træghed i den offentlige administration.
Folk, der får lagt deres CD-ord på
IT-systemet, får det jævnligt slettet
igen. Der skal lægges pres på den
offentlige sektor, derfor er det vigtigt at alle, der har behov for CDord, henvender sig til kommunen
og giver udtryk for deres ønske.
Mange store virksomheder har for
længst set en fordel i at medarbejderne kan kommunikere godt og
sikkert. Det gælder om at udnytte
alle ressourcer til fordel for ligestillingen, mangfoldighed og innovation. Den offentlige administration vil også kunne høste frugterne
af en bedre kommunikation på alle
planer, hvis de var mere villig til
at bruge alle fordelene ved de nye
IT-programmer.
■

Folkemødet på Bornholm

Folkemødet på Bornholm
Folkemødet på Bornholm bød
på sol, vind og regn, men også
på mange udfordringer. Der var
269 foreninger som kappes om
opmærksomheden. Ordblindeforeningen var placeret i et lille
telt sammen med andre handicaporganisationer, så vi måtte
ud på gader og stræder for at få
opmærksomhed.
Vi havde bygget en cykel om til
en »ged«. Geden skulle forstille
Klods Hans` ged. Mange spurgte
derfor, hvad det havde med ordblindhed at gøre, men alle der
kender Klods Hans ved, at han fik
afslag om støtte, da han ville fri
til prinsessen. Klods Hans kunne

ikke læse og derfor kunne det ikke
nytte noget, sagde herremanden.
Men Klods Hans fik prinsessen
alligevel, fordi han gik alternative
veje.
Denne event gav anledning til
mange samtaler om ordblindhed og
den gjorde foreningen synlig i et
kæmpestort hav af et Folkemøde.
Folkemødet er et stort loppemarked, med lange strækninger af små
hvide telte. I hver et telt fortælles
en historie, og der diskuteres og
debatteres på kryds og tværes. Det
virker fuldstændigt uoverskueligt.
Men hver morgen, når vi kører fra Nexø til Allinge langs de
solrige kystveje glæder vi os til

at fortælle de mange mennesker
vi møder om Ordblindhed. Vi får
kontakt til mennesker med ordblindhed og til mennesker, der
ikke kender til ordblindhed. Vi
får kontakt til mennesker, der har
ordblindhed og har en lang universitets-, en håndværker- eller en
handelsuddannelse osv. Vi møder
journalister, politikker og foreningsmennesker fra andre organisationer. Alle disse kontakter er
meget værdifulde for Ordblindeforeningen. Vi kan ikke stå alene,
men sammen med andre kan vi
skabe en platform. 
■
Erik K. Rasmussen
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Ordblindeforeningens fer
Af Per Jensen

De sidste år har Ordblindeforeningen holdt 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 problem, 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 hjælpe deres børn og
unge – og sig selv -, kan børnene og
de unge være sammen med andre
uden at føle sig »anderledes«.
Denne kombination har vist sig
at være en stor succes, og også i
2014 har der været booket fuldt op
de lidt over tre dage sidst i juli på
Nislevgaard efterskole i Otterup på
Fyn. Foruden de ca. 70 tilmeldte,
fordelt ligeligt mellem forældre/
plejeforældre, unge og børn var vi
også ca. 15 frivillige hjælpere, inklusive et par gode kokke til at få
det hele til at gå op.
Jeg selv har været frivillig hjælper de sidste fire år; dog første år
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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 mit arbejde med IT/programmering og tegning, der bestemmer
opgaverne. For os frivillige starter
kolonien allerede »året før«, når
den forrige slutter 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.

Onsdag

Onsdag starter vi med at glemme
koordineringsmødet efter morgenmaden Men det går nu nok; jeg
bliver ihvertfald sat igang med at
lave skilte til lagkageløbet, og et
oversigtskort over efterskolen og
arealerne omkring.
Lagkageløbet er et slags orienteringsløb hvor familier, der ikke
kender hinanden, skal finde rundt

på efterskolen for at samle ind
til at lave en lagkage. Det plejer
at være en god måde at få rystet
familierne sammen på, og det blev
det også i år.
Forinden, fra kl. 13, har jeg
sammen med Tom og Birte taget
imod familierne og fået dirigeret
dem til en p-plads, så de kunne
læsse af. I 28 graders sol sidder
jeg på en stol uden for indkørslen,
Erik er sød og kommer med vand
til mig
Kl. 14 byder Erik velkommen,
præsenterer os og informerer om
de praktiske ting. Herefter starter
lagkageløbet og senere præsenteres
kagerne til dommerne. Der bliver
voteret og skrevet ned til senere,
og vi spiser dem til eftermiddagskaffen.

Kl. 16 tager Tom og Julie de
mindste til rundbold og høvdingebold, og forældrene går til foredrag
med Christian Bock.
Christian Bock, der selv er
stærkt ordblind, holdt foredrag
om IT hjælpemidler for ordblinde
i dagligdagen. Men det var ikke
mindst hans fortælling om sin egen
kamp med læsningen og fremmedsprog – dog ikke tysk, da han som
sønderjyde talte det perfekt –
der gjorde indtryk.
Et nærmere portræt af ham kan
findes på
http://youtu.be/VdscatupNOU

Ordblindeforeningens feriekoloni 2014

eriekoloni 2014

Efter aftensmad i haven, fortsætter Christian kl. 19:30 i fællesrummet med at hjælpe med at
sætte folks iPad’s og smartphones
op, og undervise dem i at bruge
programmerne.
Samtidig, mens Tom og Thomas
tænder op på bålpladsen til snobrød for de mindste, holder Lene et
indledende foredrag om sin historie som mor til en ordblind.
Hvorefter hun selv, Maj, Erik og
Birte holder samtalegrupper med
forældrene ved bordene i haven.
Kvalitetstid inden aftenkaffen!
Ca. kl. 22 starter natteløbet for
de unge fra 12 år og op. Det kommer lidt hurtigt igang, så børnene
skal vente længe ved nogle af posterne. Jeg slutter mig til Lene og
Mie ved post 1, og går i seng ved
ca. 23 tiden. Meget træt :-)

Torsdag

Torsdag fik vi så afholdt koordineringsmødet efter morgenmaden
Kl 9:30 starter Christian Bock
videre undervisning med iPhones/
Android hjælpemidler. Og samtidig starter Kristian Svendsen fra
Hovedstadens Ordblindeskole sit
foredrag om ordblindhed og god
ordblindeundervisning. Først et
fælles for forældre og børn, og
efter pausen videre med de voksne,
mens børnene får lov at male krus
og håndklæder. 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. Han havde denne gang
sin kone – der er lærer og hans
»sekretær« – med, som sparrede
rigtig godt med. Og han fortalte
også om sin IT-café på skolen,
hvor alle kan komme forbi. Se
nærmere på E17 eller på hans
Facebook profil.

Efter frokosten hjælper jeg med
at sætte IT op til Karl-Åge Andreasen. Han holder et foredrag
om »efter folkeskolen« på opfordring fra forældrene. Han skulle
oprindelig have talt om lovgivning
og rettigheder i.f.m. inklusionen i
folkeskolen, men vi vurderede at
det var for tørt til varmen

Aftensmaden var lasagne, og
ikke mindst en brocolli salat. Jeg
efterlyser opskriften på salaten, fordi for en gangs skyld var det salaten
og ikke lasagnen, der slap op

Tak for en dejlig oplevelse
Jeg har virkelig fået meget ud af turen, undervis
ningen og alle samtalerne med andre som står med
de samme problemer.
I har lavet et stort stykke arbejde og det skal I
virkelig have ros for.
Jeg håber virkelig, at I kan få samlet midler ind
til at forsætte disse ture.
Jeg vil fortælle vidt og bredt om denne oplevelse,
og jeres gode arbejde, i håbet om at det på en eller
anden måde kan biddrage til at få flere medlemmer.
Hilsen Hanne Engberg

Ca. 19:30 gør vi så klar til en
gang »olympiske lege«. Der skal
bruges støvler, hulahop ringe,
øjeklapper, dartpile og æg (bolde).
Alle skal være med, og bliver delt
ind i 4 hold. Birte, Tom og jeg selv
er instruktører og dommere, og
Thomas og Julie er »officials« og
samler point sammen.
Efter OL lokker vi så mange
som muligt over til bålpladsen,
hvor der først er medaljeuddeling.
Efter denne fordufter de fleste
børn, og vi andre bliver og hører
Birthe læse historie op om Alfred
og Maud fortælle om »ord logik«
til kaffen og snobrød/skumfiduser.
Jeg sniger mig i seng, kort efter.
Totalt flad.

Fredag

Fredag var jeg var så på det hold,
der med 30 børn og 6 voksne tog
til »Gorilla Park Svendborg«.
http://gorillapark.dk/da/svendborg ➤
Ordblindebladet 3 · 2014
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Der er blevet oprettet en
facebook gruppe for deltagerne
– gruppens navn er:
Ordblindekoloni 2014
Her er en »urskov« med svæveog klatrebaner mellem træer og
forskellige forhindringer man skal
igennem. Vi kørte dertil i bus, og
efter en instruktion i brug af seletøj og klatring m.v., var man klar
til at kaste sig ud i de ialt 8 baner
med stigende sværhedsgrad. Selv
nøjedes jeg dog med at hjælpe de
mindste rundt
Det var meget varmt, men heldigvis lå banerne dækket af træer
– dem man klatrede i, på højder
mellem 1-20 meter. Der var dog
ikke nogen, der nåede længere end
til bane 5, så vidt jeg ved.
Vi havde madpakker med, og
spiste »indimellem« og drak rigeligt vand. Vi kørte hjem ved 16
tiden, – meget trætte; og der blev
vist sovet en del i bussen

Ordblindeforeningens feriekoloni 2014

Kl. 18 var der så »fernisering«
af kunstværkerne, der var blevet
lavet i løbet af dagene. Der var
tegninger, malede krus og håndklæder og lego konstruktioner. Og
dommerne voterede hemmeligt
Bagefter gik vi til festmiddag,
der var dækket op på plænen foran
efterskolen. En herlig middag med
»det hele« – bl.a. var der en del
forældre der holdt takketaler, så
der var jo ikke et øje tørt.
Pludselig kom der besøg af en
dronning og et fjols, aka »Bossen
og bumsen« – dvs Lene og mig
selv, sagde hunden
Vi holdt en slags oscar-agtig
prisuddeling hvor deltagere fik diplomer og gaver for de forskellige
kunstværker, natteløb, lagkageløb
o.s.v.
En herlig afslutningsaften, og
ligesom de forrige år, kom der en
byge undervejs. I år dog ikke værre end at vi kunne blive siddende
udendørs.

sammen med Birte og Dennis,
der er ordblind. Vi havde selvfølgelig meldt os ind i foreningen
for at få hjælp til Dennis, og vi
valgte at fortsætte i foreningen og
bl.a. blive frivillige for at hjælpe
andre. Problemet er at foreningen
kun er attraktiv for forældre med
børn, der har problemer, specielt i folkeskolen, men også når
de skal have vejledning videre i
uddannelsessystemet.
Vi ser alt for mange familier, der
ikke fortsætter medlemskabet, når
deres børn er godt på vej. Det er vi
meget kede af, for vi har brug for
al den hjælp vi kan få – både økonomisk, men også som rådgivere/
bisiddere eller bare frivillige til
arrangementer som f.eks. feriekolonien. Ved Christian Svendsens
foredrag og igen ved vores afslutning benyttede vi frivillige derfor
lejligheden til at minde forældrene
om dette
Mange gange kan en eller begge
forældre jo huske deres egen måske dårlige skolegang ...

Derfor: Bliv i foreningen, find ud af hvordan du
kan være med til at hjælpe
andre ordblinde. Så hjælper
du også dig selv!

Imens var der hjemme på efterskolen foredrag med Thomas og
Mikael fra Ordblindetræning.dk
De demonstrerede forskellige teknikker en ordblind kan bruge i sin
dagligdag; f.eks. at bruge kroppens
fysik til at træne ord og stavelser.
Efter frokost startede Erik en
samtale med forældrene, hvor man
diskuterede emner og problemstillinger, som Ordblindeforeningen
kunne tage op og arbejde med.
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Lørdag

Lørdag var det tidligt op og igang
med oprydning og rengøring på
værelserne og fællesarealerne.
Bagefter var det tid for en evaluering, og vi fik noteret en masse
konstruktive forslag til ændringer
og tilføjelser ned til næste år.
Som jeg skrev i starten, var jeg
det første år med som forældre

Til sidst en lille farveltale fra
formanden, diplomuddeling til alle
– og fællesfotografering.
Og så var det ellers hjem og få
et koldt bad efter en meget dejlig –
men meget varm – ferikoloni 2014.
Tusind tak til alle deltagere og
frivillige for nogle dejlige dage i
det fynske!
■

Ordblindeforeningens feriekoloni 2014

Et KÆMPE tak for en god
og indholdsrig feriekoloni
Nu er sommerferien desværre
forbi, så nu kalder arbejdet og
skolen igen.
Sommerferien har været en
af de gode. For vi var så heldige
at være med på feriekolonien på
Nislevgård Efterskole i år. Det var
en rigtig god og rar oplevelse for
både os forældre, men så sandelig
også for de unge mennesker, som
vi havde med. (Rikke på 14 år og
Lasse på 13 år)
Vi fik allesammen noget med
os hjem – Mogens fik lidt mere
end os andre, da han fik et hold i
ryggen, som han desværre stadig
er noget plaget af, og er endnu ikke
startet på arbejdet.
De unge mennesker snakker
stadigvæk om den gode tur til
Gorilla Parken som de var med
på, samt det store lagkageløb, som
vores hold var så heldige at vinde.
Rikke har bestemt også syntes rigtig godt om opholdet, selvom hun
ikke er ordblind. Hun kan nu bedre
forstå hvor svært Lasse har det, og
kan bedre og nemmere hjælpe når
noget driller. Generelt gik det hurtigt med at alle børnene og de unge
mennesker faldt i hak, og fik lavet
en masse gode og sjove ting sammen. Rigtig dejligt at se og mærke.
Inden feriekolonien var Lasse
meget skeptisk og ønskede bestemt
ikke at komme på efterskole. Men
efter vores ophold på feriekolonien er Lasse blevet meget mere
interesset i, at vi skal ud og se på
flere forskellige efterskoler, og vil
måske allerede afsted fra 8. klasse.
Det skyldes bestemt, at han har
kunne se og mærke, hvad en efterskole går ud på, når han nu har været afsted på en. At få snakket med
de andre unge mennesker har helt
klart også været en fordel. Som

forældre håber vi, at han gerne vil
som vi sætter stor pris på. Uden
tage afsted, da vi tror på, at han
jeres indsats vil der ikke være en
vil få meget mere hjælp til hans
feriekoloni som denne. Så endnu
vanskeligheder og få styrket sit
engang tak.
selvværd på en skole, hvor der er
Et KÆMPE tak skal der også
speciel uddannede lærere og hvor
lyde til alle jer som underholdt os
alle er i samme båd.
med spændende, sjove og læreVi som forældre har været
rige fordrag, som gjorde, at vi som
rigtig glade for alle de spændende
forældre fik noget brugbart med os
fordrag, samt de gode snakke vi
hjem. Så mange tak for det.
fik med de andre forældre. Det har
Vi håber, at vi kan være med en
bestemt sat både tanker og mange
anden gang – meget gerne som friting på plads. Vi har opdaget, at
villig. Andre skal også gerne have
vi har været "heldige" med Lasmuligheden for at få, en ligeså god
ses skolegang indtil videre. Med
og indholdsrig sommerferie, som
de tiltag, som skolen har sat i værk vi har fået.
■
og den hjælp, der er givet i løbet
af Lasses skolegang – fra 3. til og
På familiens vegne
med 6. klasse, har han fået noJane Pedersen
get mere hjælp end andre har fået
med samme handicap. At der skal
“Alle unge skal have
være så meget forskel hvor i landet
man bor, er meget svært at forstå.
mulighed for
Når det nu er så nemt, at hjælpe
at forfølge
børnene til en nemmere skolegang,
deres
med alle de rigtig gode hjælpedrømme”
midler, man kan få nu om dage
og til billige penge. Lad os håbe
at den nye skolereform hjælper de
ordblinde bedre igennem skoletiden, og mange flere lærere vil
efteruddanne sig, samt at regeringen vil anerkende, at der er rigtig
mange børn, som har dette skjulte
handicap og sætte mere fokus på
Efterskole for 14-18-årige med
læse- og skrivevanskeligheder
ordblindhed på uddannelsen til
www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
lærerne. Vi vil gøre vores til at
udbrede kendskabet til hvad det vil
sige at være ordblind.
Efterskole for 14-18-årige med
Et KÆMPE tak skal der lyde
læse- og skrivevanskeligheder
Efterskole for
til alle jer, som gjorde feriekololæse- og skrive
nien 2014 til et rart og spændendewww.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
sted at være.
En særlig
tak skal med
Efterskole
for 14-18-årige
Efterskole for 14-18-årige
med
Efterskole
for 14-18-årige med
w
der lyde til
alleog
jerskrivevanskeligheder
frivillige – lige Efterskole
læselæse- for
og skrivevanskeligheder
læseog skrivevanskeligheder
14-18-årige
med
www.storeandst.dk
|
facebo
læse- og skrivevanskeligheder
fra lege onkeler/tanter, alle vores
www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
www.storeandst.dkwww.storeandst.dk
| facebook.com/storeandst
| facebook.com/storeandst
madmødre og tovholdere. I gjorde
www.storeandst.dk | facebook.com/storeandst
et kæmpe stort stykke arbejde,
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DR Ligetil / Nordea

DR Ligetil er en
hjemmeside med
nyheder og temaer,
der er skrevet for
mennesker, der har
svært ved at læse
Artiklerne på www.dr.dk/ligetil er
skrevet i et klart og enkelt sprog.
Svære ord og begreber bliver
forklaret. Og læserne får noget at
vide om baggrunden for de enkelte
nyheder.
Ved siden af nyheder laver DR
Ligetil også temaer, der kan bruges
i undervisningen på for eksempel
skoler, VUC-kurser, sprogcentre
og ved genoptræning af for eksempel hjerneskadede.
Der hører tv-klip med til en del
artikler og nyheder. Siden rummer
også quizzer.
■

Holte-Hus Efterskole – en skole for dig med
læse- og stavevanskeligheder.
• Ta´ 8., 9. eller 10. klasse
på efterskole
• Her er både dag-elever
og kollegie-elever
• Vi tilbyder undervisning som
passer til dig
• HHE har mere end 50 års
erfaring med ordblinde
• Vi har dansk-hold med
højest seks elever
• Vi har fokus på din
uddannelsesvejledning
• Prøv computerbaseret
undervisning
• Kontakt os vedrørende
skoleåret 2014 / 2015

Holte-Hus Efterskole, Vejlesøvej 41, 2840 Holte
Tlf. 45420622 • kontor@holte-hus.dk • www.holte-hus.dk

Til ordblindebladet
I Ordblindebladet den 2. juni 2014
blev der skrevet at den Danske
Bank havde lavet en »letbank«,
som er lettere at betjene for
brugerne, når man skal bruge sin
netbank.
Jeg spurgte Nordeas filialdirektør her Bornholm, om man også
havde planer i Nordea, om at lave
en sådan lettilgængelig hjemmeside.
Efter en undersøgelse på hovedkontoret fik jeg det svar, at man
mente det ikke var nødvendigt da
Nordeas hjemmeside var så informativ, og at man altid ville stå til
rådighed for kunder, som havde
problemer med at benytte hjemmesiden.
Jeg har senere fået oplyst at
Nordeas netbanks hjemmeside hele
tiden har været nemmere at forstå,
end Danske Banks netbanks hjemmeside, som den var før.
■
Hilsen Tom West
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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!

Corydon: Svage læseevner er et af de største problemer

Corydon: Svage
læseevner er et
af de største
problemer
Finansminister Bjarne Corydon mener, at især unge
skal være bedre til at læse. Det vil skabe mere lige
muligheder for at få en uddannelse og et godt job.

Over 600.000 danskere har svært
ved at læse et brev fra kommunen
eller en avisartikel.
– Tallet er alt for højt, siger
finansminister Bjarne Corydon
(Socialdemokraterne) til Ligetil:
– Der er mange problemer at
tage fat på som politiker, men problemerne med at læse står højt på
min liste.
– Det er et stort og voksende
problem, og det er skidt for demokratiet og for den enkelte, siger
han.

Alle skal have
lige muligheder

Bjarne Corydon har især fokus på,
at alle skal have lige muligheder i
samfundet:
– Det er vigtigt, at vi som samfund gør noget aktivt for at hjælpe
dem, der har svært ved at læse. Så
får de samme adgang til uddannelse, arbejde og en god indkomst.
– Det er grundlæggende socialdemokratisk politik, siger finansministeren.

Ministeren kender flere
ordblinde

Finansministeren har flere i sin
egen familie og omgangskreds,
som er ordblinde:
– Ordblindhed har intet at gøre
med, hvor klog eller dygtig man er.
– Nogle af de klogeste mennesker, jeg kender, er ordblinde. De
skal bare have den rigtige hjælp,
mener Bjarne Corydon.

Opfordrer sine
børn til at læse

Finansministeren var en af politikerne bag reformen af folkeskolen,
som blev vedtaget i foråret.
- Jeg har selv tre børn i folkeskolen og opfordrer dem til at læse,
for der åbner sig en ny verden for
dem.
– De får selvtillid og bliver mere
selvstændige af at kunne læse. Det
glæder mig meget, siger Bjarne
Corydon.
■
Kilde: DR Ligetil

Ordblindeinstituttet
tilbyder

• vejledende
læseundersøgelser
• læseobservation
• supplerende
undervisning
• kurserforlærerei
folkeskolenogforældre
• supervisionmed
deltagerbetaling
Nærmereoplysninger
påtlf.44776131eller
www.oi.dk
Ordblindeinstitutteteren
specialskoleunder
BallerupKommunefor
ordblindeelever.
Vihar63eleverifuld
skolegangpå3.-10.klassetrinfordeltpå9.klasser.

Bemærk:

Forældreinformationsaftenden27.marts2014.
Nærmereoplysningerog
tilmeldingpåskolens
telefonellervores
hjemmeside.

ORDBLINDE
INSTITUTTET

Baltorpvej18•2750Ballerup
Tlf.:44776131
Mail:ordblind@balk.dk
Hjemmesidewww.oi.dk
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TEGN PÅ ORDBLINDHED I
MUNDTLIG SPROGBRUG
Som ordblindeunderviser har jeg ofte oplevet, at voksne med ordblindhed har
upræcise udtaler, manglende ordforråd eller påfaldende formuleringer. Hvad
skyldes disse vanskeligheder, og hvilke udfordringer giver det børn og voksne
med ordblindhed? Det forsøger jeg at besvare i artiklen, der bygger på en eksamensbesvarelse, som kan rekvireres i sin helhed ved forespørgsel via mail.

Artiklen har tidligere været bragt i
Læsepædagogen
Af Amalie Karen Durhuus
Gravgaard

Amalie Karen
Durhuus Gravgaard
Stud.mag. i audiologopædi.
Afslutter sit studium i foråret
2014 med et speciale om læseforståelse. Har under sit
studium været studentermedhjælper på Center for Læseforskning og hos Foreningen
af Universitetsuddannede
Audiologopæder samt arbejdet som ordblinde- og FVUlærer på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF).
Amalie Karen Durhuus
Gravgaard
Holger Danskes Vej 87, 4., -6,
2000 Frederiksberg.
E-mail: amaliekdgravgaard@
gmail.com
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»Ordblindhed (dysleksi) er markante vanskeligheder med at lære
at bruge skriftens lydprincip.
Disse vanskeligheder fører til
besvær med at tilegne sig sikker
og hurtig ordafkodning, som igen
fører til begrænset læseforståelse.«
(Elbro 2007). Som det fremgår af
denne definition, så er ordblindhed en specifik problemstilling
med skriftens lydprincip. Så det
kan virke overraskende, at en
del mennesker med ordblindhed
faktisk også har vanskeligheder
med mundtlig sprogbrug. I denne
artikel vil jeg redegøre for nogle af
disse vanskeligheder, og derudover
vil jeg diskutere, hvordan de hænger sammen med mennesker med
ordblindheds vanskeligheder med
at tilegne sig skriftens lydprincip.
Forhåbentlig kan artiklen her bidrage til en dybere forståelse af de
sammensatte vanskeligheder, som
mennesker med ordblindhed har.

Udtalevanskeligheder
Ofte begrænser de fonologiske
vanskeligheder hos mennesker
med ordblindhed sig ikke til

læsning og skrivning, men kommer også til udtryk i det mundtlige
sprog. Det drejer sig om fejludtaler
som bearbrejde i stedet for bebrejde, insuere i stedet for insinuere
og intivation i stedet for invitation.
Nogle mennesker synes, at det er
ret pinligt, hvis de kommer til at
udtale ord forkert, og de kan være
nervøse for at blive opfattet som
uintelligente af andre. Det kan
også være temmelig utilfredsstillende, hvis de så føler sig nødsaget
til at undgå at bruge visse ord,
fordi de er nervøse for at udtale
dem forkert.
Meget forskning tyder på, at
udtalevanskelighederne skyldes,
at mennesker med ordblindheds
fonologiske repræsentationer af
ord er upræcise og ikke af samme
kvalitet som normale læseres. Fx
foretog Elbro & Jensen (2005) en
undersøgelse af børn i 4.-6. klasse,
hvor børnene blev præsenteret for
en tøjpapegøje med talevanskeligheder, som de skulle lære at udtale
nogle ord. Disse ord var lange
og velkendte danske ord, såsom
chokolade og helikopter. Ved at
bede børnene om at lære papegøjen at udtale ordene fik man dem
til at udtale ordene langsomt og så
tydeligt, som de kunne. Det viste
sig, at børnene med ordblindhed
lavede dobbelt så mange fejl som

Tegn på ordblindhed i mundtlig sprogbrug

en kontrolgruppe af yngre normale altid tættest på den mest distinkte
læsere, som var matchet på læseudtalevariation, så hvis man af en
niveau.
eller anden grund ikke har adgang
I et andet delforsøg fandt Elbro
til denne, så vil den ortografiske
& Jensen yderligere tegn på, at de
repræsentation ikke forekomme
fonologiske repræsentationer var
særligt indlysen de. Ligeledes ville
mere usikre hos børn med ordhypotesen kunne forklare, hvorfor
blindhed. Børnene blev bedt om at
mennesker med ordblindhed klarer
udskifte alle vokaler i 27 forskelsig dårligt på fonemopmærksomlige ord med vokalen [i].
Det viste sig, at børnene
med ordblindhed oftere
Ordmobiliseringsvanskeligheder
end kontrolgruppen også
kender de fleste af os nok som
kom til at ændre på kon»at have ordet lige på tungen«
sonanternes lyde. Elbro
& Jensen foreslår, at dette
kan skyldes, at de enkelte
lyde i ordene ikke er så
klart specificerede som hos norma- hedstests. Dog understreger Elbro
le læsere, således at konsonanterne et al., at deres undersøgelse ikke
i dette tilfælde er mere sårbare, når kan påvise, at mindre distinkte
der bliver ændret på nabolydene.
fonologiske repræsentationer er
Elbro, Nielsen & Petersen (1994) årsag til de vanskeligheder, som
foretog en undersøgelse med
mennesker med ordblindhed opledanske voksne, som havde haft læ- ver.
sevanskeligheder som børn. Disse
En anden retning inden for ordblev sammenlignet med en konblindeforskningen argumenterer
trolgruppe, som ingen læsevanske- for, at der bag de upræcise fonololigheder havde haft. Alle forsøgsgiskerepræsentationer ligger nogle
deltagerne blev bedt om at læse
motoriske problemer. Ved hjælp
ord højt, som hvis de skulle læse
af en række motoriske tests kom
dem for børn. Formålet var således Nicolson, Fawcett & Dean (2001)
at få deltagerne til at producere
frem til, at mennesker med ordderes mest distinkte udtalevariant
blindhed måtte have nogle minaf ordene. Derefter blev udtalen
dre ændringer i cerebellum, som
scoret efter, hvor distinkt den var.
forårsagede udtalevanskeligheder,
Fx så er der tre normale udtalevari- der igen forårsagede upræcise
anter af lommetørklæde. Man kan
fonologiske repræsentationer. Forenten udtale den anden stavelse
skerne tilføjer imidlertid, at disse
maksimalt distinkt med et schwa
årsagssammenhænge endnu blot er
[ǝ], eller man kan reducere den til
spekulationer.
et forlænget m, eller man kan slette
Udtalevanskeligheder kan fakstavelsen fuldstændigt. Det viste
tisk ses meget tidligt hos mennesig, at de voksne med læsevanskesker med ordblindhed. Fx unligheder scorede signifikant lavere
dersøgte Scarborough (1990) det
end kontrolgruppen. Elbro et al.
tidlige sprog hos tre grupper børn.
foreslår, at resultaterne skyldes, at
To af grupperne bestod af børn,
de voksne med læsevanskeligheder der kom fra familier, hvor enten
har dårligere adgang til de mest di- en af barnets forældre eller søstinkte udtaler af ord, end normale
skende havde oplevet læsevanskelæsere har.
ligheder. Den ene gruppe bestod
Hvis Elbro et al.s hypotese er
af de børn, som senere viste sig at
korrekt, vil den kunne forklare
have ordblindhed, mens den anden
noget af læsevariationen. Et ords
gruppe bestod af de børn, der ikke
ortografiske repræsentation er
havde ordblindevanskeligheder.

Den sidste af de tre grupper bestod
af børn uden ordblindevanskeligheder fra familier ligeledes uden
ordblindevanskeligheder. Børnenes
artikulation blev målt på konsonantfejl i deres naturlige taleproduktion. Undersøgelsen viste, at
de børn, der senere fik ordblindevanskeligheder, havde signifikant
større vanskeligheder med
udtalepræcision end de to
andre grupper, da de var 30
måneder gamle.
På baggrund af sådanne
undersøgelser er der bred
enighed om, at mennesker
med ordblindhed har udtalevanskeligheder. Nogle forskere tror, at de upræcise fonologiske
repræsentationer, som forårsager
udtalevanskelighederne, skyldes
motoriske vanskeligheder, mens
andre mener, at det måske kan
skyldes verbale indkodningsvanskeligheder. Altså at ordene i første omgang ikke er blevet korrekt
indkodet i ordforrådet. Det sidste
vil der blive yderligere redegjort
for i næste afsnit.

Vanskeligheder med ordog sætningsgentagelse

Mange mennesker med ordblindhed viser sig at have vanskeligheder med at gentage ord og sætninger. Det gælder i høj grad, hvis der
er tale om længere, lavfrekvente
ord. At de ikke har helt så store
vanskeligheder, når det drejer
sig om højfrekvente ord, skyldes
formentlig, at mennesker med ordblindhed har problemer med den
verbale korttidshukommelse og
ikke langtidshukommelsen. Ord,
som man har hørt mange gange
før, er lagret i langtidshukommelsen, mens ord, som man ikke har
hørt før, først opbevares i korttidshukommelsen, hvorefter de lagres i
langtidshukommelsen.
Flere forskere har fundet, at
mennesker med ordblindhed har
vanskeligheder med gentagelse
af nonsensord. Det tyder på, at
vanskeligheder med den verbale ➤
Ordblindebladet 3 · 2014
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korttidshukommelse kan forårsage
indkodningsvanskeligheder, idet
nye ords fonologiske repræsentationer ikke kan holdes ordentligt i
korttidshukommelsen og dermed
ikke bliver ordentligt lagret i langtidshukommelsen (Elbro, 2007).

Ordmobiliserings
vanskeligheder

Ordmobiliseringsvanskeligheder
kender de fleste af os nok som »at
have ordet lige på tungen«. Nogle
mennesker med ordblindhed beskriver, hvordan de kan have svært
ved at finde og bruge ord, som de
egentlig godt kender og forstår, når
andre bruger dem.
Plaza et al. (2002) foretog en
undersøgelse, hvor en gruppe børn
med ordblindhed først fik en fonologisk stimulus, hvor de skulle
nævne så mange ord, de kunne
komme i tanke om, som begyndte
med først P og dernæst F. I de
næste tests fik de en semantisk
stimulus, hvor de blev bedt om at
nævne så mange ord som muligt
inden for forskellige kategorier. Til sidst skulle de finde
antonymer til en række ord,
fx »Huske og …?«, hvor det
rigtige svar var »glemme«.
Børnene blev sammenlignet
med en gruppe jævnaldrende
normale læsere og en gruppe
yngre normale læsere, som
var matchet på læseniveau.
Børnene med ordblindhed
klarede sig dårligere end begge
kontrolgrupper på testen, hvor de
fik en fonologisk stimulus, og på
testen, hvor de skulle finde antonymer. De klarede sig også dårligere
end den jævnaldrende gruppe på
testen, hvor de fik en semantisk
stimulus, men her scorede de ikke
signifikant anderledes end den
yngre kontrolgruppe.
Forklaringen på dette kan muligvis findes i Penney, Hann &
Powers undersøgelse (1999). De
mener nemlig, at ord, der rimer
eller fx begynder med det samme
fonem, ikke er forbundet hos
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mennesker med ordblindhed, sådan som de er hos normale læsere.
Dvs. at det bliver sværere at få
associationer til mange forskellige ord, der rimer eller begynder
med det samme fonem. Forskerne
fandt, at der hos børn i børnehaveklassen, i 7. klasse og hos universitetsstuderende var en stærk
sammenhæng mellem læse- og
skrivevanskeligheder og ordmobiliseringsvanskeligheder.
Undersøgelserne her viser, at
mennesker med ordblindhed har
vanskeligere ved at mobilisere ord,
når stimuli er fonologiske frem for
semantiske. Det kunne tyde på, at
associationerne mellem ordene i
ordforrådet ikke er helt så mangfoldige hos mennesker med ordblindhed som hos normale læsere.

Stanovich (1986) forklarer, hvordan det har den positive konsekvens, at hvis man læser meget, så
bliver ens ordforråd også større og
mere effektivt. Desuden bliver ens
læseforståelse også bedre, når ens
ordforråd bliver stærkere. Og således akkumulerer det. Desværre er
det sådan, at hvis man ikke læser
så meget, så bliver ens ordforråd
ikke så meget bedre, og dermed
bliver der skabt en enorm forskel i
ordforrådet hos de svageste og de
dygtigste. Mange mennesker med
ordblindhed læser ikke så meget,
og det går ud over deres ordforråd
(Ransby & Swanson 2003).

Grammatiske
vanskeligheder

Ofte er der også tegn på grammatiske vanskelighederi det mundtlige
Ordforråds
sprog hos mennesker med ordblindhed.Det kan fx være i form af
vanskeligheder
Det mundtlige ordforråd kan
afvigende syntaks og morfologi.
virke noget begrænset hos nogle
Scarborough (1990) fandt sålemennesker med ordblindhed. Man
des, at børn, der senere fik ordkunne tænke sig, at det fx kunne
blindevanskeligheder, allerede
udviste signifikant større
vanskeligheder med syntaks
Det viste sig, at der var cirka
i en alder af 30 måneder.
Catts, Fey, Tomblin & Zhang
seks gange så stor risiko for
(2002) fandt, at der var en
at få læsevanskeligheder, hvis
stærk sammenhæng mellem
grammatiske færdigheder i
man havde sprogvanskelighebørnehaveklassen og læseder, som hvis man ikke havde.
færdigheder i 2. og 4. klasse.
Deres undersøgelse drejede
sig særligt om, hvorvidt børn
skyldes ordmobiliseringsvanskemed sprogvanskeligheder også
ligheder, men der er også forskfik læsevanskeligheder. Børnenes
ning, som viser, at mennesker med
sprogfærdigheder blev undersøgt
ordblindhed har et mindre ordformed grammatik-, fonologi-, bogråd end andre.
stavidentifikations- og benævnelOrdforråd og læsning påvirker
ses – hastighedstests.
hinanden gensidigt. Beck, PerDet viste sig, at der var cirka
fetti & McKeown (1982) fandt, at
seks gange så stor risiko for at
en gruppe børns læseforståelse
få læsevanskeligheder, hvis man
øgedes, efter de havde modtahavde sprogvanskeligheder, som
get ordforrådsundervisning. Og
hvis man ikke havde. Særligt fandt
læsning er med til at øge ordforman en stærk sammenhæng melrådet, bl.a. fordi man i langt højere lem grammatiske vanskeligheder
grad støder på muligheder for at
og læsevanskeligheder i 2. og 4.
lære nye ord på skrift end ved fx
klasse. Forskerne bemærker, at de
samtale, eller når man ser TV.
ikke er sikre på, om grunden, til

Tegn på ordblindhed i mundtlig sprogbrug

at grammatiske færdigheundervisning i mundtder er en god indikator for
ligt sprog, og hvad der er
Desværre er det sådan, at hvis
læsevanskeligheder, er, at
undervisning i læsning og
man ikke læser så meget, så bligrammatiske færdigheder
skrivning. Det er nok helver ens ordforråd ikke så meget
har en direkte indflydelse
ler ikke nødvendigt. Af litpå læsefærdigheder, elteraturgennemgangen her
bedre, og dermed bliver der skabt
ler om det blot skyldes,
i artiklen fremgår det, at
en enorm forskel i ordforrådet
at grammatiske færdigogså læsning påvirker det
hos de svageste og de dygtigste.
heder er en af de bedste
mundtlige sprog, så ved at
indikatorer på specifikke
undervise børn og voksne
sprogvanskeligheder, og at
med ordblindhed i at læse
sammenhængen mellem
og skrive vil deres mundtgrammatiske færdigheder og læseMan kan også overveje, hvor
lige sprogfærdigheder formentlig
færdigheder dermed er indirekte.
stor en rolle undervisning i mundt- også forbedres. Ligeledes kan man
Det viser sig altså, at mennesker lige sprogfærdigheder skal have
forestille sig, at undervisning i
med ordblindhed kan have vanske- i ordblindeundervisningen. Det
mundtlige sprogfærdigheder kan
ligheder med syntaks og morfoer nok ikke så nemt at lave en
forbedre både mundtlig og skriftlig
logi. Dette kan i nogle tilfælde ses, klar grænse mellem, hvad der er
formulering.
■
allerede inden de begynder at lære
at læse.
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Bubber på Bornholms Højskole

Bubber på Bornholms Højskole
Af Tom West
Bornholms Højskole og Ældre
Sagen står hvert år for et fælles arrangement, hvor vi sidste år havde
skuespilleren Jytte Abildstrøm
som foredragsholder. Som medlem
af Ældre Sagen på Bornholm står
jeg for en hel del arrangementer i
aktivitetsudvalget.
Jeg blev sidste år spurgt af
Bornholms Højskole om, jeg havde
et emne som foredragsholder til
næste år. Mit svar var ganske
enkelt, da jeg lige havde været
på Fyn til Ordblindeforeningens
medlemskonference og hørte Bubbers foredrag om sit liv, hvor han

holdt de ca. 200 personer i sin hule
hånd, hvor han kom meget ind på
sit handicap som ordblind.
Højskolen mente det var en god
ide at lade Bubber komme og fortælle om sit liv.
Jeg lavede hurtigt en aftale om
hans besøg på Bornholm, med den
bagtanke, at han skulle modtage
Ordblindeprisen for 2013.
Efter Bubbers meget omsiggribende og meget humoristiske
foredrag, som han sikkert kunne
fortsætte med i meget lang tid,
kom jeg så med overraskelsen,
som kun ganske få havde fået en
oplysning om.

Min tale til Bubber

Kære Bubber
Da Lillian Hjorth-Westh fra
Bornholms Højskole sidste år
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spurgte mig, om jeg havde et emne
som foredragsholder til vores årlige fællesmøde med Højskolen og
Ældre Sagen, var mit svar meget
klart, da jeg lige havde været på
Fyn for at høre dit indlæg, på de
ordblindes medlemskonference.
Du holdt de ca. 200 personer,
der var der, tryllebundet med din
beretning om dit liv.
Nu har du gjort det igen i dag.
Men nu til en overraskelse, som
jeg har fået tilladelserne til at komme med her, og som kun ganske få
personer ved noget om det.
Denne Ordblindepris, som er
udtænkt af mig, og udført i bornholmske materialer, og fremstillet af dygtige håndværkere her på
Bornholm.
Jeg er meget stolt over at kunne
overrække den til dig. Nu har vi
også hørt Bubbers foredrag, og jeg
håber at alle, som jeg, blev godt
underholdt.

Ordblindeprisen
symboliserer

Den polerede granitsokkel, er et
symbol på det solide grundlag.

Ægget stående på højkant, symboliserer det svage ægs styrke med
tryk mod spidserne, og svagheden
ved tryk mod siderne.
Det blå i glasægget symboliserer
horisonten.
Sølvspiren inde i glasset symboliserer viljen, der stræber opad.
Som begrundelse for, at det er
dig, der i år skal have denne pris,
er fordi, du er åben omkring dit
ordblindehandicap.
Det kan forhåbentlig hjælpe til
en større åbenhed, om dette store
handicap, som ca. 4 – 5% af Danmarks befolkning har.
På sølvpladen her foran, kan du
se, hvem der tidligere har modtaget
denne Ordblindepris.
Hjertelig tillykke Bubber.
Bubber takkede rigtig mange
gange for Ordblindeprisen, som
han blev meget overrasket over, at
modtage, og meget glad for. Han
sagde, at han havde fået flere priser
i sit liv, men denne var han specielt
meget glad for.
Senere ved det veldækkede kaffebord svarede Bubber beredvilligt på spørgsmål fra salen, om sit
brudte samarbejde med TV2, sit
ægteskab og sine børn, og meget
andet.

En dag med Bubber
på Bornholm

Den er sort fordi, det er alle farver, der tilsammen giver sort.
Ægget er symbol på det nye liv.

Bubber fik sit navn, da hans jødiske farfar så ham for første gang,
og udbrød »Bubbele«, som på jiddisch betyder dukkebarn. Moderen
hørte det som Bubber og det navn
hængte ved, selvom han selv hellere ville kaldes Christian, men det
lykkedes ikke. Bubbers drengede
facon gør ham populær. Han ved
virkelig hvordan en TV-udsendelse
skal skrues sammen. Han startede
som 17 årig på Nordisk film og
står nu med rigtig mange store

Bubber på Bornholms Højskole

For normaltbegavede unge med
skrive og læsevanskeligheder.

programsucceser. Nogle af de
bedste er vel: Bubbers Badekar,
Snurre Snup, Den store Klassefest,
Scenen er din, På eventyr med B.S.
og mange flere.
Maud og jeg hentede Bubber
ved flyveren i Bornholms Lufthavn lørdag den 21. juni 2014 kl.
8.05.
Turen gik til Højskolen, hvor
vi ville bese stedet før foredraget,
som startede kl. 14.00.
Som altid blev vi modtaget med
åbne arme og tillige med tilbuddet
om morgenmad.
Vi 3 kørte en tur på Bornholm,
som Bubber kendte i forvejen fra
sine mange besøg på øen, hvor han
mest havde sejlet i sin båd rundt til
havnene.
Turen gik over Åkirkeby til
Svaneke, hvor vi så det spændende
marked og talte med en kvinde der
»stammede fra de underjordiske«
sagde hun.
Hønseskidningspladsen synes Bubber var sjov og ville en
dag gerne opleve konkurrencen.
Reglerne blev forklaret af to ivrige
piger på stedet.
Turen gik videre ad nordkysten
med de mange klipper, der springer frem af jorden, og især kysten
er ganske unik.
På Baltic Sea Glas så vi ejeren
Pete Hunner forsøge sig med, en
helt ny form for første gang. En
sildemønstret skål endte det med at
blive. Vi fik også en rundgang i det
»dyre showrum« hvor tingene koster op til 75.000 kr. pr. stk. Særligt
en stor ellipseformet skål med fjer
effekter, faldt i Bubbers smag.
Vi kørte til Allinge og Nordbornholms Røgeri for at spise
frokost. Bubber havde et ønske om
at få fisk, og det fik han muligheder for ved den store »tag selv«
fiskebuffet.

Turen gik tilbage til Højskolen,
hvor Bubber gik i et arbejdsrum og
Maud satte sig ved indgangen og
modtog entreen for foredraget incl.
kaffe og kage.
Jeg stod som altid og hilste velkommen til alle gæsterne.
Derefter holdt Bubber sit fantastiske foredrag, hvor han kom

langt omkring med fortællingen
om sit liv.
Bubber gik så i gang med at
svare på mail og lignende i arbejdsrummet. Vi aftalte, at vi mødtes
om en time, hvor vi blev af Højskolen budt på aftensmad med mange
utroligt velsmagende hjemmelavede
bornholmske specialiteter.
Turen til lufthavnen gik med
lystig snak med en person, som
ikke har ladet sig mærke med den
opmærksomhed han tildrager sig
over alt.
En lille historie fra lufthavnen hvor en kendt mand med sin
ligeledes kendte kone og deres
små børn møder Bubber. Faderen
siger »se her er Bubber« børnene
kikker, men kender jo ikke Bubber
fra noget »Bubbers Badekar« som
faderen forsøger med at sige, og da
de jo var for små til at kende Bubber fra alle de mange programmer
Bubber senere har lavet, kendte de
ham jo ikke. Ja sådan er det jo hver
tid sine berømtheder
Men rigtig mange på Bornholm
den dag, fik billeder og autografer
af den altid smilende og beredvillige Bubber.
■

Vi tilbyder:
- Et godt fællesskab
- Nye, spændende liniefag
- Mulighed for afgangsprøve
- Meritgivende brobygning
- Flotte faglokaler
- ...og meget, meget mere!
Besøg os til:
Efterskolernes dag: 28.9.14 kl. 13-17
eller til
Efterskolernes aften: 14.1.15 kl. 19-21

Åbenråvej 14, 6270 Tønder
7472 4433,
ee@eeskole.dk
www.eeskole.dk

Efterskole for
elever med
læse- og stavevanskeligheder
• Mange dansk timer
• Håndværk, praktiske og
kreative fag
• Læse- og skrivestøttende IT
• Oplevelser og udfordringer
• Tryghed, venskab og nye
kammerater
• Modning og udvikling
• Erhvervs- og uddannelsesafklaring
Kontakt os på tlf. 5926 0201
eller www.hjef.dk
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Underteksterne på DR2Syn og DR3Syn kan tale

Underteksterne på
DR2Syn og DR3Syn kan tale
Over en halv million danskere kan ikke følge med, når der tales fremmedsprog
på tv, og underteksterne kommer på.

En del kan ikke se teksterne, og
rigtig, rigtig mange kan ikke læse
i det fornødne tempo, men nu er
det muligt at få det hele med på
tre af DRs kanaler, nemlig DR1,
DR2 og DR3. I maj 2012 åbnede
DR1Syn, hvor et ekstra lydspor,
læser underteksterne højt. Nu
åbner DR2Syn og DR3Syn, og den
del af befolkningen som har svært
ved at se eller læse kan dermed
følge med i endnu flere af DRs
programmer.
»Fremmedsprog på tv er en
uoverstigelig barriere for en stor
del af befolkningen, og vi ved at
oplæste undertekster åbner helt
nye muligheder for dem,« siger
DRs tilgængelighedsredaktør,
Heidi Sivebæk.

[O] Oplæste
undertekster

Oplæste undertekster har
sit eget logo [O], hvor O’et
symboliserer en åben mund.
Oplæsningen sker ved hjælp af
en talesyntese, hvor en computergenereret kvindestemme
automatisk toner frem, hver
gang en undertekst optræder i et
program.

Sådan finder du DRs
Synskanaler

Alle, der modtager digitalt tv,
har mulighed for at tilgå DRs
Synskanaler.

20

Ordblindebladet 3 · 2014

Modtager du tv via antenne vil
kanalerne være at finde på plads
99, 100 og 101.
Modtager tv på anden vis er det
afhængigt af distributøren hvor
kanalerne er placeret – brug derfor
din fjernbetjening til at søge kanalerne frem.

Masser af tv med Oplæste undertekster

Med oplæste undertekster på DR2Syn kan mange få glæde af den
type programmer, der findes på
kanalen. På kanalen sendes netop
en stor mængde udenlandsstof,
hvor der tales fremmedsprog. DR3
sender ofte udenlandske film og
tv-serier og er derfor

også en oplagt kanal at tilbyde
oplæste undertekster på.
DR går højt op i at tilgodese
brugergrupper med specifikke
behov, og ønsker at øge tilgængeligheden, så alle kan få det hele
med. Derfor glæder DR sig over at
lancere de to nye kanaler DR2syn
og DR3syn, som kan gavne rigtig
mange mennesker.
■
Kilde: DR Ligetil

Efterskoler for ordblinde er næsten fyldt

Efterskoler for ordblinde er næsten fyldt
Der er kun få ledige pladser tilbage på efterskoler for ordblinde til næste skoleår.
Efterskolerne kan bedre hjælpe børn med særlige behov, siger en skoleleder.
Danmark har 20 efterskoler, som
har særlige tilbud til ordblinde. En
af dem er Vrigsted Efterskole ved
Vejle.
Efterskolens leder Kirsten Weile
siger, at næsten alle 90 pladser på
skolen er optaget fra august.
– Vi har oplevet en stor stigning
i år, siger Kirsten Weile til DR
Ligetil.
Kirsten Weile er også leder af et
netværk for de 20 efterskoler for
ordblinde:

– Alle lederne var sammen for
nylig, og de fleste sagde som os,
at næsten alle pladser er besat til
næste skoleår.

Forældre vil give
børnene det bedste

Kirsten Weile mener, at flere
forældre sender deres børn på en
efterskole for ordblinde i dag, fordi
efterskolerne tilbyder specialiseret
undervisning, som kan være svært
at få i en almindelig skole.
Folkeskolerne er blevet presset
de senere år, fordi de skal rumme
børn fra specialklasser i de normale klasser.
Det hedder inklusion og fungerer ikke lige godt alle steder.

Cirka 28.000 unge
går på efterskole

De almindelige efterskoler har
også næsten alle pladser besat for
det kommende skoleår. De var
ellers hårdt ramt af finanskrisen,
hvor flere måtte lukke.
Det koster omkring 5000 kroner
om måneden at have et barn på en
efterskole. Forældre kan søge om
støtte fra staten, så prisen bliver
mindre.
Der er omkring 28.000 elever på
efterskole i Danmark.
■
Kilde: DR Ligetil

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)

Overvej 12
Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

www.vrigsted-efterskole.dk
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ordklar.dk/obb/ – hjælp til dig som er ordblind

Ny hjemmeside til ordblinde

ordklar.dk/obb/
Hjælp til dig som er ordblind
Jesper Petersen har lavet
en ordblinde hjemmeside,
hvor han gerne vil hjælpe
andre ordblinde.
http://www.ordklar.dk/obb/
Jesper har både været i
Allerød Nyt og
Tv2 Kont@kt.
Han har lavet en online side,
hvor man kan blive bedre til
at stave og
få hjælp.       ■
 	

Hvis du
vil
vide
Hvis
du
mere
vil vi de...
mere...
Hvis du
vil vide
mere...

Dansk Videnscenter for
Ordblindhed
ViHs (Videnscenter for

Kongevejen
256 A
Handicap,
Hjælpemidler
Dansk
Videnscenter
for
2830
Virum
og Socialpsykiatri)
Ordblindhed
Telefon: 45 11 41 81
Landemærket 9
E-mail:
dvo@dvo.dk
Kongevejen
256 A
1119 København K
2830
Virum
www.dvo.dk
Telefon: 72
Telefon:
4542
1141
4100
81

E-mail: bdj@socialstyrelsen.dk
Undervisningsministeriet
E-mail:
dvo@dvo.dk
www.socialstyrelsen.dk/
www.dvo.dk
Frederiksholms
Kanal 2

handicap/ordblindhed
Dansk
Videnscenter
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Telefon: 33 92 50 00
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KLO
–
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og Litteratur
Kultur(DBB)
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Ø
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Orientering
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Kultur- og Litteratur
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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:
g
E-mail: kontor@ordblind.org
i f ko dk
E-mail:
infoko@infoko.dk
kontor@ordblind.or
www.ordblindeforeningen.dk
www.
no .
www.ordblindeforeningen.dk
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Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Nydanskere og ordblinde kan blive bedre til dansk ved at lave mad

Nydanskere og ordblinde
kan blive bedre til dansk
ved at lave mad
Det viser et kursus i Horsens
Annegrete Ørum-Madsen er lærer
for ordblinde på ASV Horsens.
En dag fortalte en af Annegretes
elever, at han var ulykkelig.
Hans kone var gået fra ham – og
han kunne ikke lave mad.
Så startede Annegrete et danskkursus med madlavning på skemaet.

Læste opskrifter

Kurset hed ’Læs en sovs’, og kursisterne lærte at læse opskrifter og
lavede en masse sund mad.
– Vi lavede faktisk ikke ret meget sovs, men til gengæld en masse
sunde salater, smiler Annegrete.
Den ulykkelige fraskilte mand
lærte på den måde at lave lidt mad
og blev bedre til dansk.
– Du lærer godt, når du bruger
både hoved og krop, siger Annegrete Ørum-Madsen.

Nydanske kvinder tog
veninder med

Annegrete Ørum-Madsen lavede
det samme kursus for nydanske
kvinder og deres børn. Kurset blev
så populært, at kvinderne tog deres
veninder og deres børn med.
– Det er normalt en svær gruppe
at få fat i, men kvinderne kan
nemmere komme af sted hjemmefra, når de kan tage et barn med.
– Og så var de rigtig glade for at
lære om sund og god kost.

Flere vil gerne på kursus

Annegrete har en ny gruppe nydanske kvinder klar, hvis hun får
støtte til kurset igen til efteråret.
Kurset »Læs en sovs« var støttet
af Netværkslokomotivet, som hjælper mennesker, der har svært ved
dansk eller regning.
■
Kilde: DR Ligetil

www.kragelund-efterskole.dk

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

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22
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Boganmeldelser / Anmeldelse til »Brug Google som søgemaskine på E17«

Boganmeldelser
Af Birte Jensen

Ung og ordblind

Efterskolens betydning for unge
ordblindes liv og udannelse. Skrevet af Tilde Mette Juul. Thomas
Brahe og Niels Henrik M. Hansen.
Bogen er en form for opslagsbog/idebog/opmundring for forældre/unge der har haft en svær
skolegang i folkeskolen.
Hvorfor efterskole for ordblinde
og hvad med en udannelse.
Der findes 21 ordblindeefterskoler i Danmark med ca. 1700

pladser årlige (8.-10. klasse) de
ældste er over 100 år gamle.
For at komme på en ordblindeefterskole skal man være normal
begavet, men med læsevanskeligheder.
At gå på en ordblindeefterskole, har også betydning for den
ordblindes personlige, sociale og
faglige udvikling, ligesom overgangen til ungdomsuddannelse og
arbejdsmarked.

Bogen
har også en
beskrivelse
af unge der
har været på
efterskole og
hvordan de er
kommet videre
i deres liv.
Bogen er udgivet af Roskilde
universitets forlag.
■

Af Birte Jensen

Dagmar Overbye

Bogen handler om en barnemorderske, der i starten af 1900-tallet,
tog børn i pleje. Der var mange
piger/kvinder der fik børn uden for
ægteskab, som ikke havde muligheder for at passe sit barn,
Dagmar Overbye satte annoncer
i avisen for at få børn i pleje for
penge. Når hun så fik disse børn
dræbte hun dem. Gemte dem på

loftet, brændte dem i sin kakkelovn på Enghavevej i kbh.
Der har for nylig været en udsendelse på tv om denne sag, og på
politimuseet kan man også se om
denne Dagmar Overbye.
Bogen handler også om hendes liv og retssagen. Jeg har ikke
kunne finde bogen, så jeg kan ikke
vurdere om den er svær at læse.
Men jeg har fundet den på nota/

E17 og hørt at den den er
meget spændende.
Uhyggeligt at tænke på at man
kunne gøre dette.
Bogen er skrevet af Frank Bøgh
Peoples press
■

Anmeldelse til »Brug Google
som søgemaskine på E17«
Af Birte Jensen

Kom på E 17/Nota

Gå ind på E17/Nota, lav et brugernavn og kode. Gem. Lav en
genvej. Gem. Så er du på E17/
Nota. Find den bog du vil høre,
download eller afspil direkte.Gem
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bogen på min side, der kan man
også lægge andre bøger man vil
høre på et andet tidspunkt.
Der er rigtig mange bøger på E17/
Nota, mangler man en ide til en

bog kan man altid kontakte E17/
Nota og tale med dem.
Det er en let måde at komme ind
på E17/Nota.
■

Boganmeldelse: Arbejdshukommelse

Af Erik K. Rasmussen

Arbejdshukommelse

Arbejdshukommelse kan opfattes
som hjernens dirigent. Arbejdshukommelsen bearbejder de informationer du har. IQen er det, du ved.
Arbejdshukommelsen er det, du
kan gøre med det, du ved.
Arbejdshukommelse adskiller
sig fra langtidshukommelsen og
korttidshukommelse. Langtidshukommelse kan være oplevelser
der er lagret i hjernen i mange år.
Korttidshukommelse er når du bliver præsenteret for en masse mennesker og kun husker deres navne
i kort tid.
I bogen hedder det: »at arbejdshukommelse er tæt forbundet med
ordblindhed, ADHD, autisme
og andre kognitive og sproglige
vanskeligheder. Det betyder, at
en stærk indsats over for børn,
unge og voksne med den type

udfordringer indeholder øvelser
for arbejdshukommelsen, og at det
første omgang måske er vigtigere
end at træne det, som børnene er
dårligst til.«
Bogen beskriver mere en 50
nemme og målrettede øvelser til
at træne og skærpe arbejdshukommelsen. Der er anvisninger på,
hvordan du bedst træner din hjerne
og hvad du skal spise. Det er også
meget vigtigt, at du får den nødvendige søvn.
Din arbejdshukommelse – dvs.
din evner til at bearbejde informationer – påvirker næsten alt, hvad
du gør, den kan være en større
fordel end din intelligens. Tænk
hvis du kunne finde en genvej til
at minimere din ordblindhed og
ændre dit livssyn til at møde dagen
med optimisme. Bogen er ikke
nem at læse, med de mange nye

videnskabelige oplysninger. Det er
den første danske bog med dette
vigtige emne på dansk.
Bogen er skrevet af Tracy Alloway og Ross Alloway og er oversat
fra engelsk af Charlotte Pietsch.
Bogen er udgivet af Dansk Psykologisk forlag. 2014.
■

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Undervisningen

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

Vi tilbyder
Folkeskolens afgangsprøver
(FSA), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af
hverdagen og masser af idræt.

Værdier

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

Målsætning

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

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk
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Ordblind øver sig i dansk hver dag

Ordblind øver sig
i dansk hver dag
Formanden for de ordblindes forening på Bornholm
læser og skriver tre til fem timer hver dag – også i
ferien.

Tom West øver sig i at læse og skrive
dansk i mange timer hver dag og har
gerne tykke rapporter med på ferien.

Af Ulla Abildtrup · DR Ligetil
Tom West fra Bornholm er meget
ordblind. Som 19-årig rejste han
fra øen til København for at gå på
skole for ordblinde.
– Jeg opdagede, at jeg ikke var
den dårligste i verden til at læse –
og jeg lærte at læse meget bedre,
siger Tom West.

Læser rapporter i ferien

Tom West har lige siden sin ungdom øvet sig i at læse og skrive 3
til 5 timer hver dag.
– Jeg er nødt til at øve mig også
i ferierne. Bare jeg holder en uge
fri fra læsning, er jeg blevet meget
langsommere.
– Derfor har jeg altid masser af
læsestof med på ferien – og det er
altså ikke blade om både. Det er
for eksempel rapporter fra Ordblindeforeningen, siger Tom West.
Han var selv med til at oprette
den lokale afdeling på Bornholm
og har været formand i 25 år.

Konen er den bedste
stavekontrol

Tom West har også svært ved at
skrive dansk. Han har stavekontrol
på sin computer, men det går alligevel galt nogen gange:
– Nogen gange bruger jeg et
ord forkert. Så siger stavekontrollen, at jeg har stavet ordet rigtigt.
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Den siger ikke noget om, at jeg har
brugt ordet i en forkert sammenhæng.
Tom West er i dag 71 år og har
igennem de seneste 55 år brugt sin
kone som ekstra stavekontrol.
– Hun retter alle mine breve,
og det er mange, for jeg arrangerer også rejser og skriver derfor
meget.

Danmark er vært for
stort møde

Tom West besøger virksomheder
i Danmark og rejser rundt i Norden
og fortæller om ordblindhed.
– Jeg er Danmarks repræsentant
i det nordiske samarbejde om ordblindhed og glæder mig til, at Danmark skal være vært for årsmødet
næste år.
■

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

Medlemsmøde

Medlemsmøde
Lørdag den 4. okt. kl. 11.00-16.00
Nislev Efterskole, Nislevvej 11, Otterup
Igen i år vil Ordblindeforeningen invitere alle medlemmer til et medlemsmøde.
Program:
Juliane Øhlenschlæger fortæller om den nye ordblindetest, som undervisningsministeriet har
udviklet og som bliver introduceret i 2015.
Thomas Møllehave fortæller om sit liv som ordblind.
Kristian Svendsen fortæller om de IT-hjælpemidler der kan hjælpe ordblinde og om de psykiske
følgevirkninger, der kan ramme mennesker med ordblindhed.
Der vil være aktiviteter for børnene.
Af hensyn til traktementet skal vi bede om en tilmelding.
Send den venligst til kontor@ordblind.org eller ring på tlf. 36 75 10 88 mellem 10.00-15.00.
Tilmeldingen skal vi have inden mandag den 29. september. Derefter vil I modtage det endelige
program.
For udvalget EKR.

Afdækning og beskrivelse af funktionel læsekompetence ved læsning af
sammenhængende hverdagstekster.
e/læsetesten giver en vurdering af læsning med og uden læseteknologi og et indtryk af, i hvor høj
grad læseteknologi kan understøtte utilstrækkelige konventionelle læsefærdigheder.
✔ Afvikles via internettet.
✔ Indeholder fire trin af forskellig sværhedsgrad, alle fra dagligdags tekster.
✔ Besvarelsen kan sammenlignes med normer fra over 700 elever.
✔ Et nyttigt værktøj i forbindelse med bevilling af læse- og skriveteknologi.
✔ Kan besvares både ved konventionel læsning eller ved e-læsning, hvor læsningen støttes
af et læseteknologisk oplæsningsprogram.
e/læsetesten er primært rettet mod unge og voksne, som har vanskeligt ved at leve op til de læsekrav, de møder i
deres dagligdag, i skolen eller i et uddannelsesforløb, og kan anvendes som grundlag for undervisningsdifferentiering
og -tilrettelæggelse. Er især relevant for 10. klasse-centre, efterskoler, OBU, AVU, FVU, AMU og EUD.

Kongevejen 155 · DK-2830 Virum
Telefon +45 35 38 16 55
www.hogrefe.dk · info@hogrefe.dk
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Hilsen fra Ordblindemuseet

Hilsen fra Ordblindemuseet
Her ses Ordblindeinstituttes folder
fra 1944-45.
Ordblindemuseet befinder sig
rent fysisk på Ordblindeinstituttet, men er for tiden pakket ned i et
magasin. Der er udarbejdet et register over det meste af samlingen
(p.t. med knap 370 poster). Ud over
genstande fra ordblindeundervisningens tidlige år på Ordblindeinstituttet og Hovedstadens Ordblindeskole består samlingen også af
enkelte lyd- og videooptagelser om
ordblindhed og ordblindeundervisning.
Kontaktperson: Jørgen Petersen.
(Forhenværende lærer og psykolog
på OI og HO).

SVÆRT AT
LÆSE OG SKRIVE?

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

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…

Gylling Efterskole
- Der er så meget du kan…

Smorupvej 1-3 ∙ 9610 Nørager
Telefon: 9865 1155
kontor@mejlbyefterskole.dk

www.mejlbyefterskole.dk
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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.

Nyt fra sekretariatet

Jeg var ikke blevet maskinmester uden Lena

Juliane Øhlenschlæger har valgt at
søge nye udfordringer og er derfor
stoppet i Sekretariatet per. 31. juli.
Juliane har været i foreningen
som sekretariatsleder i 6 år men
skal nu prøve kræfter af som ordblindelærer. Hun er uddannet lærer
og kan nu bruge sin uddannelse
samt store viden på området.
Vi ønsker Juliane alt mulig held
og lykke fremover og vi er glade
for at kunne holde kontakten ved
lige.

Juliane skal blandt andet fortælle om den nye ordblindetest
på medlemsmødet lørdag d. 4.
oktober.

Bemærk

Bemærk at telefontiden er ændret
indtil vi finder en erstatning for
Juliane.
Telefonen vil være lukket hver
onsdag samt fredag.
Vedr. Rådgivning de dage henvises der til de frivillige rådgivere:

Formand: Erik K. Rasmussen på
tlf. 30 61 40 34
Kredsformand for Storkøbenhavn: Birte Jensen på tlf. 31 34 00
28
Kredsformand for Østjylland:
Lena Utoft på tlf. 25 38 78 31
Vi håber på forståelse hvis det kan
være svært at komme igennem
eller hvis der går lidt længere tid
vedr. besvarelse på mails m.m.
På forhånd tak ☺
Nina Lundberg Dohm ■

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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Nyt fra kredsene

Vestjylland

Midtsjælland

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 02.07.14
Fremmødte: 3 personer
1) Nedlæggelse af Ordblinde/
Dysleksiforeningen Vestjylland
Det blev enstemmigt vedtaget at
nedlægge foreningen.
Foreningens formue overføres
til Ordblinde/Dysleksiforeningen
Danmark.
2) Evt. kontaktperson
Der kunne ikke findes en kontaktperson.
Derfor bedes al henvendelse
fremover ske til sekretariatet.
Ib Jensen, Mona Steiniche
og Lise-Lotte Mikkelsen ■

For at styrke Ordblindeforeningens
indsats på folkemødet i år, var
tre lokalforeninger gået sammen.
Nordsjælland, (Maj og Thomas),
København (Birte og Per) og
Midtsjælland (Erik) var sammen
om at koordinere vores indsats.
I fællesskab fik vi samlet materiale og bygget en cykel om til en
gedebuk. En event der gav megen
opmærksomhed.
Østjylland (Anne Marie) sendte
også en repræsentant, men da vi
ikke havde koordineret forløbet
med DH Bornholm, som stod
for teltudlejningen, opstod der i
starten en del problemer. Allinge
kommune, der styrede de praktiske
forhold på Folkemødet havde reduceret teltpladsen, og kun et af de
planlagte foredrag med Christian
Boch og mig blev gennemført som
planlagt.
Det lykkedes os dog, at få kontakt til mange kendte og ukendte
mennesker med ordblindhed. Det
er vores vurdering, at vi skal deltage til næste år for at gøre Ordblindeforeningen mere synlig.
Erik K. Rasmussen ■

Østjylland
– Barn, voksen, uddannelse
– Hvad vil jeg være, når jeg bliver
stor?
– Computer, støtteprogrammer
– Støttemuligheder for børn og
voksne
– Problemer med læsning, skrivning og / eller matematik
Telefonrådgivning hver tirsdag
mellem kl. 17.00-18.00
Man kan også møde op:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28, st. tv
8000 Århus
Lena Utoft tlf. 2538 7831
Rasmus Lerbak tlf. 4160 8541
Annette Marke tlf. 2518 8191
Anne-Marie Sørensen tlf. 4094 8825
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Sydsjælland
Sydsjællands lokale kreds er nu en
realitet. Vi starter med et foredrag
om ordblinde og inklusion.
Foredrag: Børn med ordblindhed
skal inkluderes.

Oplæg ved Erik kildegård Rasmussen, formand for Ordblinde/
dysleksiforeningen i Danmark.
Hvad betyder den nye lov om inklusion i folkeskolen? Hvad betyder
det for dit ordblinde barn? Får dit
ordblinde barn nu mere hjælp? Skal
alle ordblinde børn inkluderes i folkeskolen? Kan der nu ikke henvise
til særlige ordblindeklasser? Får
læreren flere redskaber til at løse
ordblinds inklusionen? Vil den nye
lov styrke indsatsen for ordblinde?
Alle interesserede er velkommen (lærere, børn og forældre med
ordblindhed, ja alle er velkommen)
Sted: Frivilligcenter, Farimagsvej 22, Næstved
Tid: 9. okt. kl. 19.30
Aftensmad: Kl. 18.00 (kan bestilles – ring til Steen).
Kaffe: Er der også mulighed for.
Mødet er gratis for alle.
Yderlige oplysninger Finn Saxe
Nielsen tlf. 41 16 54 84 eller Steen
Sørensen tlf 61 42 49 21.
På initiativgruppens vegne
Finn og Steen ■

København
Forældre der er interesseret i at
lave et netværk, gerne mange da vi
er en stor kreds må gerne kontakte
os i kredsen.
Vi skal også gøre opmærksom
på net cafe den første onsdag i måneden fra kl. 19.00- 21.00 på:
Østbanegade 9, 2100 København
i kælderen – Østerport Station (Hovedstadens Ordblindeskole).

Kik på vores kredsside om arrangementer i kredsen: http://
www.ordblindeforeningen.dk/
storkoebenhavn__city.asp


Birte Jensen

Bornholm
Folkemødet er nu overstået.
Man taler om mellem 81.000 og
91.000 besøgende på i de to hele
og de to halve dage folkemødet
varede.
Igen i år havde Ordblindeforeningen sin informationsstand i
DHs telt sammen med 4 andre

■

handicapforeninger. Efter nogen
diskussion om indretningen af
teltet, faldt alt på plads og resten
tiden gik rigtig godt. Maud og jeg
valgte at tage alle dagene fra kl.
9.00 til 19.00 undtagen søndagen
som sluttede kl.ca. 16.00. Så i alt
blev det til i alt 40 timer som jeg
mener, var givet godt ud. Nemlig
fordi man får mange gode snakke
med folk der har interesse for de
ordblinde.
Jeg oplevede også mange læreres frustration over, den nye
skolereform, som starter efter sommerferien. De føler sig desværre
overhoved ikke rustet til opgaven

med de mange nye elever, som har
en lang række forskellige behov.
Efter de mange samtaler med
undervisere, er jeg meget bange
for at ingen i skolen vil få noget
positivt ud af den nye fordeling i
klasserne.
Jeg vil gerne håbe det bedste for
de mange ordblinde og læsesvage.
En stor tak til Erik, Maj, Per,
Birte, Liselotte, Bjarne, Tor, Elsi
og Peter for den store hjælp, og
ikke mindst til Maud for den store
opbakning på de mange møder før
og efter Folkemødet.
Tom West ■

Information

Uddeling af legat

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

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

www.ordblindeforeningen.dk
under de enkelte kredse

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
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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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