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Læserbreve bragt i Ordblinde- 
bladet er nødvendigvis ikke udtryk for 

Ordblindeforeningens holdning og 
politik. Redaktionen forbeholder sig ret 

til at beskære, redigere eller udelade 
tilsendte læserbreve.

Hans kongelige Højhed  
Kronprins Frederik er protektor  

for Ordblinde/Dysleksiforeningen 
 i Danmark. Billedet er bragt med 

 tilladelse af kongehuset – D.K.H. Kronprinsen og 
Kronprinsessens Hof.

Vi har tidligere givet roserne til forskellige personer, som har lavet et stykke arbejde 
for Ordblindeforeningen.

Denne gang bliver roserne givet til Ordblindebladets forside, som gennem en lang 
årrække har været bladets blikfang, og mange har ikke været i tvivl om, at den signa-
lerede, at her kunne man få oplysninger om foreningen, og desuden finde en masse 
historier, der beskriver, hvorledes det er at være ordblind. 
Det er ikke fordi den blå farve, og de andre faste ting på forsiden, ikke duer mere, 
men som mange andre ting kommer der en tid, hvor man skal forny sig for at vise 
dynamik og foreningen har netop nu lavet en ny hjemmeside, og der er taget initiativer  
til forskellige ny kommunikationsformer. 
Så det var det rette tidspunkt at se på bladets layout. Samtidig er der kommet en ny 
layouter, som er kommet med nye ideer.
 
Vi på redaktionen vil gerne takke forsiden for det store arbejde, den har gjort for at 
fremme ordblindesagen. Den nye forside har noget at leve op til. 
 
På vegne af redaktionen
Anders Bredsdorff

ordblindebladet

Kære gamle forside
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Leder 
af Anders Bredsdorff

HUSK

Så er vi i gang med et nyt spændende år i Ordblindebladets historie. Først vil jeg 
ønske alle læsere et godt nytår. Som det tydeligt kan ses, er der som lovet kommet 
et nyt lay out på bladet. Vi har glædet os til at præsentere det for jer, og håber I vil 
tage godt imod det.

Arbejdsgangen på bladet er også blevet ændret, men det håber vi ikke vil komme 
til at have indflydelse på bladets kvalitet. Vi har også fået et nyt firma til at tegne 
annoncer, så vi forventer, at der kommer en lidt større indtægt til foreningen.

Hvad der er sket i foreningen, vil jeg ikke kommentere her, det er der kommet 
nyhedsbreve om på hjemmesiden, som jo er blevet lavet om og har givet en bedre 
service til brugerne. Derimod vil jeg lige kommenter lidt af det, der er sket ude i 
den store verden.

Finansloven for 2020 blev vedtaget med flere tiltag på forskellige områder. Desværre 
ser det ikke ud til, at der er synderlige forbedringer på handicapområdet generelt. 
Vi oplever, at de enkelte kommuner har svært ved at få deres budgetter til at hænge 
sammen, men der er dog flere tiltag lokalt, hvor man er opmærksom på ordblinde 
problematikken og forsøger at hjælpe. Den nye skolereform har efter fem år fået et 
dårligt skudsmål. Der har også været debat om forskellige test og værdien af dem. 
Læs mere herom i klummen inde i bladet. Blandt folk, der beskæftiger sig med 
ordblinde, børn som voksne, er der stor interesse for at hjælpe hinanden gennem 
forskellige netværk. Jeg har dog på et område konstateret, at de har haft svært ved 
at komme ordentlig i gang. Det drejer sig om FGU, hvor undervisningen nogle 
steder ikke kører helt efter planen. Men det er jo nyt tiltag så forhåbentlig er det 
kun begynder vanskeligheder.

I dette nummer af bladet er der historier, hvor ordblinde finder hjælp på forskellige 
måder. Nogle historier vil være lidt lange, da forfatterne har haft en del på hjertet. 
Det er med vilje, at de ikke er blevet forkortet eller rettet. Når ordblinde selv skriver, 
retter vi kun, hvis der er forståelsesproblemer. 
Jeg håber, at læserne vil tage godt imod dem, for det er spændende, hvorledes man 
griber ordblinde handicappet an. Jeg håber, at der er flere, der gerne vil skrive historier 
til bladet, og som tidligere nævnt så hjælper vi gerne på redaktionen.

Anders Bredsdorff
Formand for redaktionen

Sidste frist for indlevering af indlæg til  
Ordblindebladet 2/2020 er:  
1. maj 2020 
 
Forventet udgivelse 12.06.2020 
 
Ordblindebladet modtager gerne indlæg fra vores 
læsere og andre med interesse for ordblindhed.  
 
Sendes på e-mail: kontor@ordblind.org 
men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, 
indtalt på bånd eller håndskrevet. 
 
Husk, at der også gerne må være illustrationer  
eller billeder med.
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Julie til nytårskur
Julie Kirkemann Riisby 
Formand for DU Dysleksi Ungdom 
 

 
Ordblindeforeningens formand eller dennes stedfortræder  
var inviteret til Hendes Majestæt Dronningens lykønsk-
ningskur fredag d.3. januar 2020,på Christiansborg Slot 
i anledningen af årsskiftet.

Formanden for DU-Dysleksi Ungdom, Julie Kirkemann Riisby,  
repræsenterede Ordblindeforeningen på dagen.
Julie fortæller: 
”Det var en utrolig stor oplevelse, at repræsentere Ordblinde-
foreningen og møde Hendes majestæt Dronningen og  
Ordblindeforeningens protektor Hans kongelige Højhed 
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.

Det, at Ordblindeforeningen er inviteret til 

dronningens lykønskningskur, har en stor 

betydning for vores sag. 

Derudover er det en stor anerkendelse, af det 

vigtige arbejde, som alle de frivillige udfører i 

vores forening, året rundt.”

Den 25. oktober 2019 modtog Ordblindeforeningen en indbydelse fra Hoffet.

I 
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Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Lørdag den 16. maj 2020 kl. 11.30-17.00
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
OBS: Husk at tilmelde dig senest den 26. april 2020, hvis du er medlem og ønsker stemmeret. 

Alle som er interesseret i at stille op til formands- og/eller næstformandsposten opfordres til at meddele deres kandidatur forud 
for årsmødet til Sekretariatet på kontor@ordblind.org

*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet  
– dvs. den 26. april 2020.

Tilmeldingen sker via eventkalenderen på vores hjemmeside: www.ordblindeforeningen.dk/events/  
eller evt. på telefon 36 75 10 88.

Af hensyn til bestilling af sandwich m.m., bedes man venligst give besked om man deltager.

Årsmødet:
 
Kl. 11.30-12.00 Vand og sandwich
 
Kl. 12.00-13.00 Indlæg ved Mads Marius 
 
Kl. 13.00-14.00 Generalforsamling.
 
Kl. 14.00-14.15 Kaffepause med kage.
 
Kl. 14.15-17.00 Fortsat generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:
 
1. Velkomst.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om det nuværende årsbudget.
5. Behandling af indkomne forslag. *)
6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer.
7. Valg til bestyrelse:
 På valg er en formand.
 På valg er to næstformand.
 På valg er to bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er to suppleanter.
8. Eventuelt.

I 
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En form for Ordblindhed

Ordblindebladet har opfordret ordblinde til at skrive om deres form for 
ordblindhed. Der er ikke to ordblinde, der har de samme vanskeligheder. 
Derfor kunne det være interessant at læse om de forskellige former for 
ordblindhed og hvordan udfordringerne ”takles”. Her er det første forsøg. 
af Erik K. Rasmussen

Der er dejligt ude på landet. Der er jeg født 
og opvokset. Mine forældre havde et lille 
husmandssted. Økonomisk kunne det lige 
løbe rundt, der var ingen lommepenge 
til børnene, men stor frihed. Efter skole 
kunne vi løbe ind i skoven og lege i de 
store træer. Om sommeren spillede vi 
fodbold på de store græsmarker, ved siden 
af de bølgende kornmarker. 

Vi snakkede ikke meget sammen 

derhjemme. Vi vidste jo, hvad 

vi skulle og ikke skulle. Far og 

mor var der altid, men der blev 

ikke ført de store samtaler. Vi 

børn kom ikke i børnehave, så 

sproget blev ikke udviklet. Derfor 

var jeg meget tilbageholden, når 

der kom gæster. Jeg var vel det 

man i dag kalder introvert.

I skolen var jeg en af de sidste, der lærte at 
læse i klassen. Jeg var ordblind, men det 
var der ingen, der sagde noget om. Først 
i 7. klasse fik jeg lidt specialundervisning. 
Det gik ud på at skrive svære ord flere 
gange. Det lærte jeg ikke meget af, for 
jeg kunne ikke huske dem. Det kneb med 
kortidshukommelsen og jeg var ikke 
moden nok til at lære.

Efter skolen kom jeg i lære på en maskin-
fabrik. Det var en stor befrielse. Det var 
næsten som at komme ud af fængslet. 
De 4 ½ år jeg stod i lære var en spændende 
tid. Der var mange nye ting at lære, og der 
var nogle rare og sjove svende, som jeg så 
meget op til. 
Den lille og tilbageholdende dreng fra 
landet skulle lære meget. Ud over det 

faglige ønskede jeg også at kunne begå mig 
sprogligt I dag fortæller vi udlændinge, 
der kommer til Danmark, at sproget er 
vejen til integration. Sproget er også vejen 
til integration, når land og by mødes. 

Jeg ville gerne være aktiv i arbejds- og 
fagforeningen, og jeg ville gerne skabe 
gode forhold til kollegaer og venner. Spro-
get er vejen til samvær.Derfor begyndte 
jeg at læse mere, hører radio, se film osv. 
Men der var et problem den gang, når jeg 
hørte radio kunne jeg ikke se, hvordan det 
staves, og når jeg læste, kunne jeg ikke 
lære, hvordan ordene udtales.

Da jeg var udlært og militærtjeneste var  
overstået, arbejdede jeg et år som maskin- 
arbejder, så mistede jeg lysten til det og 
tog på højskole. Det blev en stor oplevelse. 
Det første halve år på højskolen kom jeg i 
en specialklasse, men det var stadig den 
samme undervisning med at skrive uden 
at sætte lyde på. De sidste tre måneder 
kom jeg i en klasse, hvor vi læste litte-
ratur. Det viste sig, at jeg var dygtig til 
tolkning af litteratur. 

En dag kom læreren pludselig og spurgte, 
om jeg ville læse videre. Det blev jeg meget 
overrasket over, men fik dog sagt, at det 
ville jeg gerne, selvom jeg ikke var en ørn 
til at stave. Men han sagde, at hvis jeg 
knoklede på, så skulle det med stavning 
nok komme. Det holdt dog ikke helt.

Jeg tænkte, at jeg ville knokle 

på og se hvor langt jeg kunne 

komme, inden de smed mig ud. 

Det gjorde de ikke, og pludselig 

stod jeg som uddannet lærer 

Jeg tog realeksamen på aftenskole., HF 
og gik på Ribe seminarium. Uden nogen 
form for hjælpemidler. De fandtes ikke 
i 60-erne og 70-erne, og den special- 
undervisning man fik dengang, hjalp mig 
ikke. 

Fem år før jeg gik på pension som lærer, 
kom der en dag en mor, til et barn i min  
klasse, og fortalte mig, at der fandtes en  
Ordblindeforening. Igen blev jeg meget  
overrasket. Her har jeg levet i over 50 år  
som ordblind uden at kende noget  
til en Ordblinde-forening. 

Foreningen var næsten startet samme 
dag, som jeg blev født, d.19. marts 1943. 
De første mange år var jeg passiv medlem, 
men da jeg blev pensioneret begyndte 
jeg at arbejde mere i foreningen. Jeg 
læste bøger, hørte foredrag og så film om 
ordblindhed. Først nu gik det op for mig, 
hvilken form for ordblindhed jeg havde.

Det var lyd og bogstaver, der ikke 

hang sammen

Jeg kunne godt stave til ”er” og ”løber” 
men jeg var ikke klar over at lyden var 
forskellig. Når ”er” står efter løber, udtales 
det som et å.
En lærer sagde til mig, når der er en kort 
vokal, så skal der to konsonanter. Det lød 
jo meget godt, men problemet er, at jeg 
ikke kan afgøre, hvornår vokalen er lang 
eller kort. 
Jeg kan heller ikke høre, hvornår der 
skal ”e” mellem to sammensatte ord, 
derfor laver jeg f. eks sætninger som  
” jeg kan ikke fordrage at holde foredrag.” 

I 
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EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens 9. klasses prøver 

(FP9), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af 

hverdagen og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

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

Der skal ”e” i det sidste ord, men ikke 
det første. Jeg følte meget, at lærerne 
ikke forstod mine stave-problemer. Der 
skal meget mere lydtræning til i de små 
klasser (og det er vist allerede begyndt 
mange steder). 
Jeg blev meget optaget af at vide mere om 
ordblindhed, men også at udbrede denne 
viden til andre. 

Omkring år 2000 kom IT-ryksækken, og 
jeg blev vildt betaget af den, men i dag er 
den vel kommet på museum, og mange 

nye digitale hjælpe-midler er kommet til 
siden. 

De nye digitale hjælpemidler 

er fantastiske, for nu kan man 

samtidig se ordene, hvordan de 

staves, og høre hvordan de lyder.

 
Det var meget spændende at være med 
til at oplyse om den ny viden om ord-

blindhed og hjælpemidler. Der er et stort 
behov for oplysning. Gennem foredrag, 
konferencer, Ordblindebladet og messer 
i hallerne landet over, gjorde vi alt for at 
fortælle folk om hjælpemidlerne. 

Det var sjovt og en stor tilfredsstillelse og 
en lykke for mig, at være med til i de 15 år.

I 
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Facebook-gruppe hjælper handicappede 
lystfiskere til gode fiskeoplevelser

I Facebook-gruppen ”Lystfiskergruppen for handicappede og hjælpere i Danmark” hjælper frivillige lystfiskere 
handicappede med deres fiskeri.  
Alle er velkomne og gruppen søger lige nu flere frivillige, da der er stor efterspørgsel på hjælp.

 

Hvor der er vilje, er der vej 

Det er mottoet for den relativt nystartede 
Facebook-gruppe  ”Lystfiskergruppen for 
handicappede og hjælpere i Danmark”. 
Det fortæller gruppens stifter, Hans Henrik  
Høeg Andersen. 
Han lider selv af et synshandicap, der i 
dag gør det nærmest umuligt for ham at 
tage på fisketur uden en hjælper.
– Jeg er født med 10% syn, men på trods af 
dette har jeg i en stor del af mit liv været 
en aktiv lystfisker. 

Men i 2012 gik mit syn ned til 3%. Det 
betød, at fik jeg udfordringer med f.eks. 
knuder på fiskelinen. Derfor oprettede jeg 
i januar en Facebook-gruppe, der kunne 

hjælpe andre i samme situation som mig, 
fortæller Hans Henrik Høeg Andersen.

Gruppen har i dag 465 medlemmer, hvor 
en stor del er folk med forskellige slags 
handicap, f.eks. blinde, kørestolsbrugere, 
autister, ordblinde og gangbesværede. 
Samtidig består gruppen af en masse 
frivillige lystfiskere, pædagoger samt 
pårørende til handicappede børn.

– Men vi savner stadig flere 

frivillige kræfter, der kan hjælpe 

med fiskeri ved kyst, sø, å, put 

and take og på havet 

Så vi håber meget på, at der er nogle 
venlige ildsjælde derude, som vil hjælpe 
til og give nogle af gruppens handicappede 
nogle fede oplevelser ude ved fiskevandet, 
siger Hans Henrik Høeg Andersen.

Det eneste krav er, at de frivillige hjælpere 
skal have en rimelig viden om fiskeri 
og kende reglerne der er i forbindelse 
med fiskeriet. Desuden skal man kunne 
fremvise en ren børneattest, hvis man er 
i kontakt med børn under 15 år.

Så har du lyst til et give en hånd med, 
eller lider du af et handicap og savner 
lidt flex på klingen, så meld dig endelig 
ind i gruppen, hvor der er meget mere 
information om projektet.

Af Andreas Findling-Rottem

I 
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Lasses Historie
Det var et rent tilfælde at min mor fik 
kontakt til Hans Henrik, og vi fandt fiske-
gruppen. Hans Henrik fortalte om hans 
fiskegruppe. Det syntes jeg lød virkelig 
spændende, for jeg er selv meget glad for 
at fiske. 

Jeg har været med i gruppen siden i 
sommers. Jeg har deltaget på flere ture, 
både med Hans Henrik, som er stifter af 
gruppen, men også med flere af de søde 
frivillige hjælpere som er i gruppen.

Det har givet mig nogle fantas- 

tiske oplevelser. Ud over, at jeg  

har lært meget mere om at fiske, 

så har det også givet mig et 

kæmpe selvtillidsboost 

Når man, som jeg er teenager, og slås 
med at være stærkt ord- og talblind, så er 
selvtilliden og selværdet ofte meget lavt. 
Man vil jo bare gerne være som alle andre, 
der kan læse og regne uden problemer. 

På vores turer, får vi talt om lidt af hvert, 
og det at møde andre med forskellige 
handicaps, personer som trods deres 
udfordringer alligevel kaster sig ud i alt 
muligt. 
Det har gjort at jeg har fået det bedre med 
mig selv, og jeg har fået mere mod på at 
prøve nye ting.

De ting jeg har lært om at fiske, bruger 
jeg nu, når jeg er i skole. Jeg går på en 
specialskole, hvor mine lærere nu ind i 
mellem bruger fisketure som en del af 
undervisningen. På fisketurene viser jeg, 

mine klassekammerater hvordan man 
fisker. Det er dejligt, at kunne vise dem, 
noget jeg er god til.

Snart skal jeg på kuttertur med fiskegrup-
pen. Vi skal ud og fange torsk. Det glæder 
jeg mig meget til. 

Jeg håber at der er flere på min 

egen alder der vil være med i 

fiskegruppen

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

kreative fag
•  Læse- og skrivestøttende IT
•  Oplevelser og udfordringer
•  Tryghed, venskab og nye 

kammerater
•  Modning og udvikling
•  Erhvervs- og uddannelses-

afklaring

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

• H·JEMBÆK 
Ei;T 1EA8KOLE 

LYSTRUPHAVEEFTERSKOLE 
Se hvornar du kan besøge os på: wv,.,w.lystruphave.dk 
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&Ny verden åbner sig  
 musikken hjælper

For knapt et år siden, startede et nyt kapitel i min verden. Min datter Karen, på nu 10 år, blev konstateret ordblind. 
Jeg skulle træde ind i, en for mig fuldstændig, helt ny og ukendt verden. Normalt er jeg ikke så stor fan af det helt 
ukendte, men denne melding var en stor lettelse. Skolelivet havde indtil nu været en forfærdelig udfordring, der 
fyldte meget i vores hverdag. Min mands, vores søn Hannes på nu 11 år og min hverdag havde været præget af 
en dejlig pige, som havde det virkelig svært.

Det startede allerede i børnehaven, hvor 
pigerne dannede klikker, talte grimt, 
mobbede og brugte hinanden i det spil. 
Da Karen havde mulighed for at komme 
i skole, sagde vi derfor ja, tak. Da hun er 
født nytårsaften kunne hun have ventet 
et år, men vi tænkte; ”Det bliver godt med 
luftforandring og nye venner. Det gjorde 
det ikke. Nogle af takterne fra børnehaven 
blev taget med og læring var svær for 
Karen.

Vi havde flere samtaler med skolen, kunne 
alle se at der var udfordringer og vores 
datter ikke havde det godt, men vi var 
uenige om årsagen. På et tidspunkt valgte 
vi, at følge vores fornemmelse. Karen 
skulle et andet sted hen. Vi fandt en lille 
friskole og tænkte, ”Det her er sagen. Her 

er ikke så mange børn og her er der tid 
og ro og derfor mulighed for at se på de 
enkelte elever”. Det startede godt. Det 
endte desværre bundulykkeligt. 

Vi havde en datter, som var så 

ked af det, at hun græd hver 

aften, talte om at hun ikke skulle 

være født og gik og gemte på 

ting fra skolen, fordi hun kunne 

se at vi var kede af det, rådvilde 

og ikke ville gøre os mere kede 

af det 

Jeg var ked af det og nervøs. Jeg tænkte så 
det knagede og når jeg kunne, kontaktede 
jeg vores omkringliggende folkeskoler for 
at høre om hun kunne komme på en af 
dem. Til alt held var der plads, mod og 
positiv imødekommenhed fra folkeskolen 
i nabodistriktet. Her startede Karen efter 
efterårsferien i 2. klasse. Lærerne foreslog, 
at det først handlede om at få Karen til 
at føle sig tryg og til at stole på lærere 
og klassekammerater, det faglige måtte 
komme senere. Da der, efter et pænt styk-
ke tid, var nogenlunde ro på dukkede de 
oprindelige udfordringer op igen. Uroen 
ved læsning og læring. Mest udpræget var 
det i dansk, men i matematik begyndt det 
også at halte. 
I maj 2019, i 3.klasse blev Karen så kon-
stateret ordblind. Ugen efter skulle hun 
testes af psykolog. Jeg bad om udsættelse 
af dette. Mit ønske blev imødekommet, 
til stor lettelse for os herhjemme. Mit 
argument, for udsættelsen, havde været 

”ro”. I oktober 2019 blev Karen testet i 
PPR-regi. Hun ligger indenfor normals-
pektret i alt, dog ryger grafen kraftigt op 
når det kommer til det kreative. Så alt 
som det skal være.

Men hvor kommer musikken ind? 
Jo i januar 2016, da Karen går i 0.klasse 
har hun i et lille års tid gået og talt om, 
at hun gerne ville lære at spille violin.  
Jeg tænkte, det er nok en grille, men 
nævnte det overfor mine brødre, da de 
spurgte til jule/fødselsdagsgaveønsker. 
I julen 2015 er hun så, så heldig at få en 
violin af mine brødre og svigerinder. I 
januar kontakter jeg Århus musikskole 
for at høre om mulighederne. Karen bliver 
skrevet op til Suzuki-violin (violin efter 
gehør, kort fortalt) og hun kan starte i 
august 2016. Ved samme lejlighed spørger 
jeg vores søn, om han kunne tænke sig at 
spille et instrument. Det vil han gerne. 
Han vil gerne spille saxofon. Til min store 
og positive overraskelse er vi ved at blive 
en familie med musikydere og ikke ”bare” 
musiknydere.Karens ønske, overraskede 
mig. Men jeg tænker;

Yes, her er noget, hvor hun er én 

til én med underviseren, noget 

hvor hun kan lyttelære og er glad 

for hun stadig har mod på at lære 

og modtage undervisning 

På det tidspunkt ved vi jo ikke, at Karen 
er ordblind, men når jeg ser tilbage, så har 
jeg på mærkværdigvis kredset om det og 

Af Inger-Marie Tryde Martensen
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selv om jeg intet kender til de ordblindes 
verden, ingen i min familie er ordblinde, 
har jeg arbejdet med de 120 ord, kopieret, 
sat op, klippet og klistret, lavet linjehjæl-
pere og hvad jeg ellers kunne finde på af 
ting til at lette læsningen og læringen.
Indledningsvis er violinundervisningen 
spændende, men det skal snart vise sig, 
at de mange forfærdelige skoledage også 
smitter af på violinundervisningen, som 
starter onsdag eftermiddag kl. 16.30. Vi 
får øvet for lidt, men når vi gør, er det 
med en blanding af gråd, smækkede døre, 
træthed men heldigvis også, og væsentligt, 
med en pige som ind i mellem stråler og 
bare passer godt sammen med hendes, af 
musikskolen, udlejede violin.

Hun har fået en utrolig dygtig og meget 
tålmodig violinunderviser. Jeg fortæller 
ikke om hvad Karen tumler med i skolen, 
jeg tænker at hun skal have et sted, hvor 
hun kan slippe alt om skole, men det er 
ikke altid så nemt. Skolelivet påvirker 
selvfølgelig også fritidslivet og violinun-
dervisningen. Men jeg har set øjeblikke, 
hvor hun bare er glad, så jeg beslutter 
mig for, at dette skal ikke ”bare” være 
violinundervisning, det skal også være 
undervisning i vedholdenhed og i at ting 
kan lykkes, selv når det er svært. 
Undervisningen er bygget op med en 
ugentlig undervisningstime og så en del 
fredage med fællesundervisning for flere. 
Karen er absolut ikke begejstret for under-
visningen med de mange, så vi kommer for 
sjældent afsted til det. Men vi holder fast i 
de ugentlige violindage med én til én. Det 
giver pote. Karen får mod på at spille for 
andre, det går ikke hurtigt fremad, men 
det går. Lysten og roen indfinder sig og 
vedholdenhed belønnes med lidt sødt og 
hygge. 

Ikke sjældent bruger vi musikken 

som eksempel på, at hun godt 

kan lære nyt selv om det er svært. 

Ingen er jo født med at kunne alt 

muligt og Karen er ikke født med 

at kunne spille violin og de små 

musikstykker hun kan – det har 

hun lært sig, ved at øve

I foråret 2019 begynder Karen at tale om, 
at hun gerne vil lære noder og modtage 
”almindelig” violinundervisning. Jeg synes 
det er dejligt, at hun stadig vil spille violin 
og hun har mod på at lære noder, men jeg 
er også lidt skeptisk. Jeg skriver Karen 
op til almindelig violinundervisning og 
skriver til musikskolen at vi meget meget 
gerne vil have samme underviser som 
hidtil. Kort efter, er det vi får beskeden 
om, at Karen er ordblind. Jeg prøver at 
google mig til viden om, hvad dét kan have 
af konsekvenser for musikken, læring af 
noder osv. Men jeg bliver ikke så meget 
klogere. Jeg ved at Karens violinlærer har 
undervist i mange år og tænker, han må 
have haft problematikken inde på livet før. 
Jeg skriver til ham at vi har fået konsta-
teret, at Karen er ordblind, at hun gerne 
vil lære noder, at hun meget gerne vil for-
sætte undervisningen hos ham, men ikke 
længere efter suzuki-metoden - hvad gør 
vi? Jeg venter og får heldigvis god besked. 
Karens lærer er glad for informationen og 
siger, at vi sagtens kan gå fra Suzuki til alm. 
undervisning og det med ordblindheden 
behøver ikke at betyde noget som helst for 
nodelæsning. Glade og lettede bliver vi. 

Inden sommerferien går de to 

lige så stille i gang med node-

læsning, altså meget kort tid 

efter Karen har fået at vide hun 

er ordblind. Hun stråler. Her er 

noget hun kan læse og det er 

slet ikke svært. Hun får ros for at 

kunne læse

Da vi var hos min mor i julen spillede 
Karen dejlig er den himmelblå, 7 vers! Det 
var en stor succes. Hun stoppede efter 
de første 3 vers, vi sagde ”aaarhhh vi er 
ikke færdige endnu”. Karen grinede og 
spurgte om hun skulle spille videre – det 
ville vi gerne og så spillede hun og vi andre 
sang. Det var ikke gået for år tilbage, slet 
ikke. Bjældeklang fik vi også og i sidste 
uge sagde hendes violinlærer, at nu er der 
ikke så lang tid til, at de kan gå i krig med 
noget af musikken fra Imperial March fra 
Star Wars. Vi er stjerneglade her i huset 

for musikken og det som den har bibragt 
os. Den har dannet en god baggrund for 
vedholdenhed og læring og helt direkte har 
Karen lært at spille et instrument, at læse 
noget og læse sammen med hendes bror ja, 
jeg glemte helt – min største julegave var at 
se mine to børn stå her i køkkenet og spille 
Dejlig er den himmelblå sammen. Hannes´ 
saxofonlærer havde transponeret saxofon-
noderne så de passede til violinnoderne og 
vupti så stod de to læste noder og spillede 
sammen – og det var slet ikke så tosset 
violin og saxofon. Himlen er ikke ”bare” 
blå – der er også godt med lys forude.

Når jeg nu har skrevet dette, skal Karen 
og jeg afsted til violinundervisning. Jeg 
er stadig mutter skrap, når der skal øves, 
tingene sker ikke bare. Men øves og 
fortsættes skal der, for nu kan Karen se, 
at det lærte kan bruges og skaber glæde, 
både hos hende selv og hos andre.

I 
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Leder fra Læsepædagogen

PSSST! I GÅR OVER ÅEN EFTER VAND!

KLUMME

Én af de konkrete ordblindeindsatser 
består blandt andet i at udvikle et 
testredskab, som kan anvendes tidligere 
end 3. klasse. For nøjagtig tre år siden 
offentliggjorde Undervisningsministe-
riet – som dengang hed ’Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling’– et 
nyt testmateriale, som kan identificere 
elever i børnehaveklassen og 1. klasse, 
der er i risiko for at udvikle ordblindhed. 

Den nye regering vil tilsyneladende starte 
forfra, samle viden ind om, hvad der virker 
på området, og i det hele taget opspore og 
sætte tidligt ind i forhold til ordblindhed. 
Det var nogenlunde samme koncept, som 
lå forud for udvikling af Ordblinderisiko-
testen. Det er med andre ord som at gå 
over åen efter vand. Vi ved jo, hvad der 
virker. Vi ved, hvilke elever der er i risiko 
for ordblindhed. Og vi ved, at ingen test 
er fuldkommen. 
Hverken Ordblinderisikotesten, Ordblin-
detesten eller de nationale test. Derfor skal 
skolen sikre, at elevernes vanskeligheder 

yderligere beskrives, og at der iværksættes 
en foregribende indsats over for de elever, 
der er identificeret som værende i risiko 
for at udvikle ordblindhed. 

Og sådan en indsats tager tid 

– lang tid! Vi taler om mange 

timers undervisning til hver 

enkelt elev, på små hold og i en 

meget lang periode med lærere, 

som er specialuddannede til den 

opgave.

Det gode er, at vi faktisk ved, hvad vi skal 
gøre. Det triste er, at det er en indsats, 
som er så dyr, at den nok slet ikke findes 
i virkeligheden. Vi har i hvert fald ikke 
mødt en læsevejleder, der fortæller, at 
det fungerer sådan på netop hendes skole 
Til gengæld har vi mødt mange – rigtig 
mange – læsevejledere, som er frustre-

rede over ikke at kunne tilbyde eleverne 
i risikozonen netop den undervisning, 
som de ved kunne ændre mulighederne 
for den enkelte elev. 

En tablet eller en computer gør ingen 
forskel i sig selv. Der er nødt til at være en 
lærer til stede, som både har tid til at lytte 
til eleven og til at tale, skrive og læse med 
eleven. Det skal også være en lærer, som 
ud over en almindelig læreruddannelse 
også har en specialuddannelse. 
Vi ved nemlig så meget om, hvad der 
virker, og vi ved også, at det kræver viden 
og indsigt at planlægge og gennemføre 
undervisningen, så den er målrettet den 
enkelte elev. Ellers bliver effekten af 
indsatsen ikke optimal. Ordblinde elever 
er nemlig lige så forskellige som andre 
elever.

Det er godt med en indsats for at give 
ordblinde elever bedre muligheder. Tid til 
undervisning er den bedste og mest effek-
tive investering i disse elevers fremtid.

Den nye regering vil bl.a. erstatte – eller i hvert fald nytænke – de nationale 
test, og de vil tage de første fire skridt mod en øget ordblindeindsats.  
Det er skønt med nytænkning, og det er vigtigt med en øget indsats for, at 
ordblinde elever får bedre udviklingsmuligheder. 
Spørgsmålet er bare, hvordan de vil gøre det? 
Det spørgsmål er for vigtigt til at blive overladt til politikere!
Regeringen vil med egne ord ”sikre, at ordblindhed identificeres tidligt, og at 
der sættes ind med målrettet støtte”. 
Dét er alle vel enige om er en rigtig god ide? Det modsatte ville i hvert fald 
være absurd: ”Regeringen vil sikre, at ordblindhed identificeres sent, og at der 
sættes ind med tilfældig støtte … eller ingen? …støtte.” 
Regeringen er med andre ord nødt til at være mere konkret.

Af Lis Pøhler

I 



 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblindebladet 1 · 2020  13  
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Kan ikke læse eller skrive: 

Det stoppede ikke Randi. . .

Et brændende ønske om at hjælpe børn med ordblindhed 
og deres forældre, så de ikke skal igennem de samme ting, 
som hun selv var igennem som barn, fik Randi Hedelund 
Jeppesen til at starte sin egen virksomhed ”Hjælp til ord”.  
Her er hendes historie fra usikkert barn til fuldtidsarbejde 
og til sidst selvstændig.

Tved: - Vil du helst læse eller hoppe i trampolin?
Det spørgsmål husker Randi Hedelund Jeppesen tydeligt fra 
sin skolegang, og for en 10-årig pige, hvor bogstaverne på det 
hvide stykke papir hoppede rundt mellem 
hinanden som lus på flugt, var 
det et nemt spørgsmål. 
- Trampolin!

Dengang troede man, at det at være ordblind hang sammen med, 
at højre og venstre hjernehalvdel ikke kunne arbejde sammen. 
Derfor gik Randi Hedelund Jeppesens specialundervisning med 
en masse motorisk træning. 
Gennem tiden er det blevet til mange krydsbevægelser med arme og  
ben, fordi hjernen skulle lære at krydse over, men lige meget 
hjalp det. Randi Hedelund Jeppesen lærte stadig ikke at læse 
eller skrive.

- Jeg havde det, som om det absolut vigtigste for de 

voksne var, at jeg lærte at læse og skrive, og det kunne 

jeg ikke lykkes med. Det åd et stykke af mit selvværd 

hver gang, at jeg igen ikke lykkedes med det, forklarer 

den i dag 41-årige Randi Hedelund Jeppesen

Men det stoppede ikke Randi Hedelund Jeppesen fra både at tage 
en uddannelse som lærer på Den Frie Lærerskole og starte sin 
egen virksomhed, hvor hun hjælper børn med ordblindhed, deres 

lærere og forældre med at begå sig i junglen med læse- og 
skriveteknologier til ordblinde. Det, så de ikke har samme 

svære oplevelse af at være udenfor, ikke forstå hvad 
der sker og lavt selvværd, som Randi selv kæmpede 

med.

Første vendepunkt: Efterskolen
I 8. klasse kom vendepunktet for Randi 

Hedelund Jeppesen. Her startede hun 
på en ordblindeefterskole, og hun 
fandt ud af, at hele hendes identitet 
ikke var, at hun var ordblind. Det, 
hun før havde skilt sig ud med i klas-

sen, var nu det, hun havde til fælles 
med alle de andre. - Jeg var nødt til at 

finde ud af, hvem jeg var, hvis jeg ikke 
kun var hende den ordblinde. Jeg fandt 

Af Louise Holmgaard Nielsen lonie@jfmedier.dk

I 
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ud af, at jeg var god til at svømme, synge, en god ven og bare 14 
år og vild med drengene. En helt almindelig teenager. Det med 
ikke at kunne læse, som havde fyldt det hele før, fyldte nu så 
lidt, fordi jeg fandt ud af, at det kun er en del af mig, fortæller 
Randi Hedelund Jeppesen.
Udover på det personlige plan rykkede det også Randi fagligt. 
Tidligere havde hun fået at vide, at hun aldrig ville kunne lære 
matematik, men på et halvt år rykkede hun sig fra 5. klasse til 8. 
klasseniveau. - Jeg kunne jo godt regne, når jeg fik teksten læst 
op, forklarer hun.

Andet vendepunkt: Teknologien
I 2000, da Randi Hedelund Jeppesen var i starten af tyverne, 
skete der noget revolutionerende for hendes muligheder for at 
læse og skrive. 

Her fik Randi sin første computer med syntetisk tale, 

hvor hun kunne scanne tekster ind og høre dem. 

- For første gang havde jeg muligheden for at være 

fuldstændig selvhjulpen. Før det havde jeg jo haft min 

mor eller mine veninder til at læse teksten op for mig, 

fortæller Randi Jeppesen 

Nu kunne Randi gå på VUC, hvor hun tog eksamener i 9. klasse, 
10. klasse og HF-fag, som hun tidligere ikke kunne tage. På 
VUC fik hun at vide, at hun da skulle være lærer, og at Den Frie 
Lærerskole i Ollerup ville passe godt til hende. Det blev endnu 
et stort vendepunkt.
- Jeg blev meget overrasket over, at nogen overhovedet så 
muligheden i mig, fordi min første tanke var, at det kan jo ikke 
lade sig gøre. Man kan ikke være lærer, hvis man ikke kan læse, 
forklarer Randi Hedelund Jeppesen og uddyber:
- Kombinationen af, at nogen så det i mig, og at jeg var blevet 
selvhjulpen, gjorde, at jeg fik mod til det. Jeg tror ikke, jeg selv 
havde tænkt, det var en mulighed for mig, men jeg havde noget 

i mig, som sagde, jeg vil have en uddannelse. Jeg vil ikke være 
uuddannet hele mit liv.

Tredje vendepunkt: Sygdom
Efter seks år på Den Frie Lærerskole, hvor Randi Hedelund 
Jeppesen nåede at få to børn imens, sprang hun ud i livet som 
lærer, og det blev til fem års fuldtidsarbejde. Hun var glad for 
jobbet, men efter fem år måtte hun trække sig og melde sig syg 
med stress. 
Sygemeldingen gav dog Randi Hedelund Jeppesen ro på og tid 
til at finde ud af, hvad hun skulle bruge sin tid på, og i 2017 blev 
hendes drøm vakt til live - virksomheden ”Hjælp til ord”. 
Her hjælper hun børn med ordblindhed og tager også ud og 
afholder kurser for lærere, som kan blive klædt godt på til at 
hjælpe deres ordblinde elever.
Alle læse- og skriveteknologierne er blevet meget mere tilgænge- 
slige, men det hjælper ikke noget, hvis man ikke som lærer ved 
det. Så kommer eleverne stadig til at være bagud i matematik, 
fordi tallene forsvinder ind i ord. Den kombination af at jeg selv er 
bruger af alle hjælpemidlerne, og at jeg har en læreruddannelse, 
må jeg kunne bruge til noget, hvor jeg kan nå ud til flere lærere, 
forklarer Randi Hedelund Jeppesen for udgangspunktet til sin 
virksomhed.

I dag kører det godt for Randi Hedelund Jeppesen og 

hendes virksomhed. Livet som selvstændig har hun 

ikke fortrudt et sekund

- Det giver mulighed for at kombinere mit liv, så jeg både kan 
være ude og være fuldstændig på, og nogle dage kan jeg bare 
være herhjemme på mit eget kontor og svare på mails, men jeg 
skal ikke være på over for nogen. 
Den kombination passer mig rigtig godt. Det kan man ikke på 
samme måde som lærer. Der er man på hver dag, fortæller Randi 
Hedelund Jeppesen.

fra at starte egen virksomhed

I 
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I dag: Mod er ikke fraværet af frygt
Til marts kan Randi Hedelund Jeppesen 
holde tre års fødselsdag med Hjælp til 
ord. Livet som selvstændig giver en masse 
frihed, men det giver ikke mere fritid. Det 
kræver, at man lærer at holde fri, selvom 
man er et passioneret menneske som 
Randi Hedelund Jeppesen.

 - Når jeg bliver rigtig bange, 

har jeg for det første en sætning 

inde i mit hoved: At mod ikke er 

fraværet af frygt. Hvis jeg skal 

gå og vente på, at jeg ikke føler 

frygt, kommer jeg ingen vegne. 

Så siger jeg det til mig selv, og så 

gør jeg det alligevel

Selvom det er en helt anden Randi Hede-
lund Jeppesen, som sidder ved spisebor-
det i hjemmet i dag, så kan tvivlen stadig 
snige sig ind på hende. Det hjælper hende 

dog at tænke på, hvorfor hun startede 
virksomheden til at starte med.
- Jeg tænker, at det ikke handler om mig. 
Det handler om de mennesker, jeg kan 
hjælpe. Jeg har hele tiden de ordblinde 
for øje, som ikke får den rigtige hjælp. Så 
hvis jeg ikke tør, så får de ikke den hjælp, 
så jeg skal turde det for deres skyld. Det 
hjælper mig rigtig meget, at jeg har en 
mission, som er, at jeg vil hjælpe ordblin-
de, fortæller Randi Hedelund Jeppesen.

Iværksætteri i Svendborg
I Svendborg er der i år (primo november) 
opstartet 530 virksomheder i Svendborg 
Kommune, og det er det største antal på 
Fyn udover i Odense. Svendborg er kendt 
for at have et godt miljø for iværksættere 
ikke mindst med Fremtidsfabrikken og 
kontorfællesskabet Work2gether. 
Nye virksomheder er uundværlige for 
samfundet, da de er med til at skabe vækst, 
og ifølge Dansk Iværksætter Forening er 
evnen til at skabe nye virksomheder hele 

grundfundamentet for et lokalsamfund. 
På Fremtidsfabrikken har projektet 
Medstrøm haft til formål at skabe øget 
iværksætteri og vækst i kreative erhverv. 
I Svendborg har de haft 275 igennem for-
løbet, hvor flere kommer igen. Regeringen 
vil også nedsætte et iværksætterpanel, 
så der er et stort fokus på iværksættere 
i Danmark.
Men hvem er det, der starter de her 
virksomheder? Og hvad er det, der gør, 
at de dropper deres faste arbejde for et liv 
med usikkerhed om, hvor mange penge 
de kan tjene næste måned?
Avisen har snakket med tre iværksættere 
fra Svendborg, som hver især er startet op 
for sig selv og har haft noget på spil. Om 
det var for familiens skyld, en livslang 
drøm eller ønsket om at hjælpe andre, 
har de kvittet den faste løn til fordel for 
en selvbestemmende hverdag.

Blå bog
Randi Hedelund Jeppesen er født i 1978 i 
Vejle. Hun bor i dag i Tved sammen med 
sin mand og deres to sønner på 12 og 14 år. 

Hun er uddannet lærer fra Den Frie 
Lærerskole i Ollerup med linjefag i dansk, 
religion, drama og idræt i 2008.

Hun startede virksomheden Hjælp til ord, 
som kan findes på www.hjaelptilord.dk, 
i 2017, hvor hun også laver rådgivning, 
undervisning og foredrag for lærere, 
forældre, læsevejledere og ordblinde.

I 2018 udgav hun bogen ”Hvad står der - 
en fortælling om at finde vej i livet som 
ordblind” i samarbejde med journalist 
Charlotte Strøm.

Randi driver selv sin virksomhed, og hun 
har en personlig assistent fire timer om 
ugen til at hjælpe, rette og skrive tekster.

kragelund-efterskole.dk 
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Solsikkesnor
CPH (Københavns lufthavn) lancerer solsikkesnoren for personer med usynlige handicap/diagnoser.  
Københavns Lufthavn indfører, som den første virksomhed i Danmark, ”solsikkesnoren”. Det er et internationalt 
symbol på usynlige handicap / diagnoser i form af en grøn nøglesnor med solsikker på. Formålet med Solsikkesnoren 
er, at sikre lige rejsevilkår for alle. 

Snoren sikrer, at medarbejderne genkender, at du har et usynligt 
handicap eller en skjult diagnose, uden at du behøver fortælle om 
det eller forklare dig. Snoren giver tid, hensyn og tålmodighed. 

Hent den i Informationen eller 
ved check-in skranken
Snoren kan bæres gennem hele 
turen i lufthavnen eller blot når 
man skal gennem f.eks. sikker-
hedskontrollen, hvis det er den del 
af turen, der stresser mest. Luft-
havnen udleverer Solsikkesnoren 

fra Informationen i Terminal 3 og 
den ligger også klar til udlevering i 

de fleste check in skranker. Beder du 
om ”Solsikkesnoren” udleveres den uden 

spørgsmål.

Hvis tid, hensyn og ekstra tålmodighed ikke er nok for dig
Hvis du har en diagnose eller et handicap, og assistance gennem 
lufthavnen gør din rejse nemmere, kan du booke assistance 
når du køber din flybillet. Uanset om du har udfordringer med 

mobilitet eller et usynlig handicap / diagnose, 
har du mulighed for at få assistance.

Video, der forklarer potentielle brugere 
om solsikkesnoren og mulighederne for 
assistance i CPH: 
https://youtu.be/VOMgFHZf7Zg

Video, der benyttes af CPH til under-
visning af medarbejderne omkring 
usynlige handicap  
https://youtu.be/XdPjjf80z34

I 
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Skrivekonkurrence for  
ordblinde om at være ordblind
I sommeren 2019 udskrev 3F Roskildeegnen, sammen med VUC og AOF Roskilde, en skrivekonkurrence for 
ordblinde. Alle ordblinde, der er testet ordblind og har gået eller går til ordblindeundervisning hos AOF Roskilde 
eller VUC, opfordres til at beskrive oplevelsen af at være ordblind.

De kan vælge frit, om de ville skrive om udfordringerne ved 
at være ordblind - eller om de hellere vil skrive om, hvor godt 
de klarer sig på trods af deres ordblindhed. De må også gerne 
skrive om en konkret hændelse, de har haft i forbindelse med 
din ordblindhed. Det er selvfølgeliglig tilladt at benytte sig af alle 
de apps og it-støtteprogrammer, der findes til ordblinde – også 
Tale-Til-Tekst-programmer og apps. Teksten vil blive vurderet 
på evnen til at beskrive og formulere sig om ordblindhed.

Hvem foretog bedømmelsen?
Dommerpanelet bestod af Susan Jessen Spiele fra Roskilde-
bibliotekerne, Torben Kristensen fra Roskilde Avis, Lars Ahn 
Pedersen fra Dagbladet i Roskilde, Peter Munch Jørgensen fra 
AOF Roskilde samt Ole Holtse Olsen fra 3F Roskildeegnen.

Hvornår foregik præmieoverrækkelsen?
Den endelige vinder blev kåret til årets ordblindefest i 3F Ros-
kildeegnen fredag den 4. oktober 2019 kl. 16. Festen blev dermed 
holdt i uge 40, som er international ordblindeuge.

Vinderne:
Der var indsendt 25 bidrag, og Cecilie Lund Glarborg Dams 
indlæg »Gennem en ordblinds øjne« endte med at blive kåret 
som vinderen. Hendes historie kan læses på næste side.
Andenpladsen gik til Jannik Lund, og vinderen af tredjepladsen 
blev 23-årige Katharina Vestergaard Sejr. 

Vi vil i de næste numre af Ordblindebladet forsøge at få de to 
andre historier. 

I 
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Gennem en ordblinds øjne
Ordblindhed er en grænseløs stor del af mig, som jeg i dag taler åbent og 
højt om, og til tider tager lidt pis på. Jeg håber, andre i min situation vil 
gøre det samme, og snakke højt om dysleksi/ordblindhed.

 Jeg har personligt selv aldrig været pinlig 
berørt over at være ordblind, men jeg har 
100% været flov over, hvad det har gjort 
ved mig. Jeg håber, at jeg med denne tekst 
kan inspirere, og udvide andre ordblindes 
horisonter, til dermed at leve et mere 
frodigt liv.

Min baggrund er, at jeg i de første 

15 år af mit liv brugte fantastisk 

meget tid, på at føle mig alt andet 

end intelligent

Jeg var altid været den ”dumme” i mine 
vennegrupper, og da jeg gik i 5. klasse hav-
de jeg en lillebror på 8, der stavede bedre 
end mig selv. Det med at være ordblind 
var noget der først blev nævnt, da jeg var 
14 år gammel og gik i 7. klasse. Jeg havde 
dumpet en del retskrivningsprøver, og 
min daværende lærer syntes ikke at det 
stemte overens med min indsats. Hun 
foreslog derfor en ordblindetest, og i april 
2017 blev jeg konstateret ordblind. 

Jeg var vred, tårepersende og ikke mindst 
frustreret. Ikke på resultatet af testen 
(tværtimod, jeg var mere end begejstret),

men på processen, hen imod at kunne få 
lov til at tage testen. 

Det kunne ikke være rigtigt at  

jeg i 8 år havde modtaget 

undervisning, og det aldrig 

havde krydset en eneste lærers 

tankegang, at manglen på 

faglighed var resultatet af 

ordblindhed og ikke dumhed

Vi bliver simpelthen nødt til at få fat i 
børn og unge med ordblindhed tidligt, 
så de kan få den hjælp de har brug for.  
De fortjener ikke at føle sig forkerte og 
særpræget, bare fordi læsning og stavning 
er et dagligt problem. Tag det fra en som 
har prøvet det på egen krop og sjæl.
Nu er det ikke fordi at jeg ser ordblindhed 
som en superkraft, men den har lært mig 
mere om anerkendelse og medmenne-
skelighed end noget andet Pinterest citat 
har kunne formåede. Den har lært mig 
at alle mennesker jeg møder kæmper en 
eller anden form for kamp, som jeg ved 
nul og niks om.

Min ordblindhed har også lært mig at 
hvis jeg bare tager et skridt ad gangen 
kan jeg sagtens nå mine mål og udleve min 
drømme, lige meget hvilken udfordring 
jeg støder på. Dysleksi har dermed også 
lært mig at det at der er nogle der fortæl-
ler mig at der er noget som jeg ikke kan, 
bare gir mig tusind grunde til at gøre det.
Jeg har personligt selv, taget et valg om at 
læse en videregående uddannelse, hvilket 
i sig selv er en kæmpe udfordring. Med 
og uden dysleksi.

Rågelund Efterskole 

Rågelundvej 175 • 5240 Odense NØ • Tlf. 62 95 13 86 

raagelund@raagelund.dk • www.raagelund.com 

Af Cecilie Lund Glarborg Dam
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Uddannelsespiloterne fortæller

Med ærlighed om ordblindhed 

kommer man længst

To uddannelser og en bibeskæftigelse som censor. Netværkslokomotivets uddannelsespilot  
Carl Hansen har aldrig ladet sin ordblindhed stoppe sig.

Af Jeanette Suell, Netværkslokomotivet

Det er faktisk på mange måder lidt upas-
sende, at du nu skal læse historien om 
41-årige Carl Hansen. Han er en af Net-
værkslokomotivets uddannelsespiloter 
(dem, der tager med på virksomhedsbesøg 
og fortæller deres historie om, hvordan 
de som voksne er blevet opkvalificeret), 
og så er han ordblind. Den del er der 
ikke i sig selv noget upassende ved. Det 
upassende er, at han aldrig har modtaget 
ordblindeundervisning. Ikke én time er 
det blevet til. Alligevel stiller han sig gang 
på gang op og opfordrer medarbejdere til 
at tage imod det tilbud om undervisning, 
deres arbejdsplads tilbyder dem. 

Det må være, som det er 
For Carl Hansen har måske ikke fået ord-
blindeundervisning –  tilgengæld har han 
fået noget andet i sit voksenliv; nemlig 
to uddannelser: én som maler og én som 
godschauffør med speciale i disponering. 
Uddannelserne har han klaret på trods af 
sin ordblindhed. Primært ved at være ærlig 
omkring sine udfordringer med at læse og skrive. - Jeg har altid 
meldt klart ud: Jeg er ordblind. Og alt det der med at skrive, det må 
dem, der er gode til det gøre. Så skal jeg nok byde ind, hvor jeg kan 
byde ind, siger han og husker en episode fra sin tid under maler- 
uddannelsen, hvor han skulle skrive en rapport. - Jeg spurgte 
min faglærer, hvad han ville have, jeg skulle gøre. Jeg havde jo 
sagt, jeg var ordblind. Det kunne han ikke gøre så meget ved. Så 
sagde jeg, at så måtte det jo være, som det var. Jeg kunne jo ikke 
ændre på det. Så måtte jeg være fagligt dygtig med hænderne i 
stedet for og hæve karakteren på den måde, fortæller han.

Klarer mig alligevel
De faglige evner viser sig ikke kun i malerfaget. Som 21-årig 
begynder Carl Hansen at køre lastbil og ender med en fast rute, 

der i flere år hedder Danmark-Italien. Den 
rute er en del af forklaringen på, at Carl 
Hansen aldrig har fået ordblindeundervis-
ning. - Som chauffør var der mange uger, 
hvor jeg var væk fra søndag eftermiddag 
til fredag, og så kan man ikke få det puttet 
ind. Det passer bare ikke. Og jeg klarer 
mig jo alligevel, siger han.

Irriteret censor
Det kan man vist roligt sige. I 2012 førte 
arbejdet som chauffør Carl Hansen 
tilbage på skolebænken, da han startede 
på uddannelsen som godschauffør med 
speciale i disponering. Og i dag sidder 
han på den anden side af eksamensbordet, 
nemlig som censor på uddannelsen for 
godschauffører på Uddannelsescenter 
Holstebro. 
Her inddrager han sine egne erfaringer 
som ordblind, og opfordrer altid de unge 
til at være ærlige, hvis de har udfordringer 
med ordene. - Jeg plejer at sige: hvis I har 
noget, I vil fortælle, så skal I gøre det nu, 

inden vi starter, siger han og uddyber. - Og jeg bliver faktisk lidt 
irriteret, hvis de har været i gang med deres eksamensopgave 
et par timer og så først dér kommer og siger, de er ordblinde. 
Vi vil hjertens gerne hjælpe dem til den allerbedste karakter, for 
det skal ikke være nogen hindring, at man er ordblind. Så jo mere 
åbne og ærlige de er, jo mere vil det faktisk hjælpe.

En hård valnød
Ærligheden har Carl Hansen også med sig som uddannelsespilot 
for Netværkslokomotivet. I fire år har han været med ude på 
transportvirksomheder og i malerfirmaer for at fortælle sin 
historie om, hvordan han kom tilbage til skolebænken som 
voksen. Og han oplever ofte, at hans historie gør en reel forskel. 
- Jeg kan huske, jeg var med på en virksomhed, hvor der var en 

 Foto: Jeanette Suel        l
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C-Pen Exam Reader penscanner er et stort teknologisk gennembrud for alle, der ønsker at læse tekst på 
engelsk og mange andre sprog herunder DANSK. 

C-Pen Exam Reader er en helt bærbar enhed i lommeformat, der læser tekst højt med en dansk digital 
stemme.

Ud over at fremme uafhængig læsning er denne pen:
• Ideel til at høre ord og linjer med tekst læst højt
• Fantastisk til elever med læsevanskeligheder
• Kræver ingen tilsluttet PC eller andet.
• Størrelse: 135*33*19mm Vægt: 50g
• Pris: Kr. 2.475 inkl. moms + fragt

           Se mere og bestil på www.fanoe-soft.dk

Bavnebjergtoft 9
6720 Fanø

Tlf.: 4038 6382

*

* Billedet vises i 100% størrelse

Denne pen kan scanne og
læse op på dansk

medarbejder – han var midt i 50’erne – som ikke ville fortælle 
de andre, at han var ordblind. Vi sidder og snakker frem og 
tilbage, og han vil heller ikke have nogen som helst uddannelse. 
Virksomheden vil gerne have, at han får nogle nye kompetencer, 
de vil gerne beholde ham, for han var rigtig dygtig. 
Efter en times snakken med ham bliver han faktisk klar til at 
tage imod arbejdspladsens uddannelsestilbud, og han glæder sig 
til at komme af sted, fortæller Carl Hansen og fortsætter. - Det 
var rigtig, rigtig positivt at se ham bagefter, og hvad det gav ham. 
De første 20-25 minutter var han som en rigtig hård valnød at 
knække. Hverken til at hugge eller stikke i. Men så kom det lige 
så stille, husker han.

Ikke fejlet som menneske
For Carl Hansen giver den slags oplevelser ham en bekræftelse, 
som han kan blive helt høj af. - Man bliver lidt høj på en eller 
anden måde, også efterfølgende. Det er da sket et par gange, at 
man har hørt fra en virksomhed efterfølgende, at det har altså 
bare virket, at vi uddannelsespiloter har været med derude. 
Og det er ikke fordi, man som sådan mangler den bekræftelse, 
men det giver bare en eller anden gejst til at være med til at 
kæmpe videre fremadrettet også, fortæller han og fortsætter: - De 

oplevelser bekræfter mig i, at det er det rigtige, jeg gør, at gå 
ud og være informerende og oplysende omkring det at være 
ordblind og tage en uddannelse. Og hvor meget man i grunden 
kan flytte sig som menneske ved det. 
For det giver også en noget menneskeligt selv. Man får en eller 
anden oprejsning og bekræftelse i, at man måske alligevel ikke 
er fejlet helt som menneske.

”Du kan bare se her, hvor meget, man egentlig skal 

kunne læse, også som maler,” siger Carl Hansen og viser 

en spand maling frem. Heldigvis kan han efterhånden 

de mest almindelige farvekoder i hovedet.

I 
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ØGER
Syv ud af ti ordblinde oplever fordomme, som ofte relaterer sig til lav intel-
ligens jf. undersøgelse fra Nota (30. september 2019). Ifølge eksperter 
øger fordommene berøringsangst på arbejdsmarkedet, så ordblinde aldrig 
får gjort noget ved lidelsen. Arbejdsgivere frygter modstand og konflikt, 
ordblinde frygter for deres job, siger arbejdsmarkedsforsker. En entrepre-
nørvirksomhed er lykkedes med IT-hjælpemidler og kurser til ordblinde 
medarbejdere.

Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt 
kan genkende resultaterne fra Notas 
undersøgelse, og de mener, fordommene 
skaber negative konsekvenser på arbejds-
markedet.
”Der hersker en opfattelse af, at ordblinde 
ikke kan være intellektuelle og tilegne sig 
akademiske egenskaber. Men det ved vi 
bare, ikke passer. Fordommene bliver en 
slags selvopfyldende profeti, så ordblinde 
søger mod arbejde, hvor de skal læse og 
skrive mindst muligt, og yderst sjældent 
opsøger videreuddannelse herefter,” siger 
Mads Peter Klindt, arbejdsmarkedsforsker 
ved Aalborg Universitet.
I 2018 lavede Danmarks Evaluerings-
institut (EVA) en undersøgelse blandt 
1100 virksomheder, der viste, at hver 
tredje arbejdsgiver har svært ved at tale 
med medarbejdere om opkvalificering af 
læse- og skriveegenskaber.
”Arbejdsgivere har svært at tale med 
medarbejdere om det af flere årsager. 
Der er fordomme og det er tabu. Og de 
er bekymrede for uro og konflikter på 
arbejdspladsen, hvis de trumfer en test 
for ordblindhed igennem. Eller at med-
arbejdere vil søge job andre steder,” siger 
Mads Peter Klindt.
Netværkslokomotivet besøger ca. 650 
arbejdspladser hvert år for at skabe fokus  
på efteruddannelse af ordblinde medar-
bejdere. 
Konsulent Hans Kærgaard oplever berø-
ringsangst fra flere sider: ”Fordommene 
skaber berøringsangst, så arbejdsgivere 

ikke konfronterer de ordblinde medarbej-
dere med deres problem. Og de ordblinde 
vil gøre alt for undgå videreuddannelse, 
der minder dem om nederlag fra skoleti-
den,” siger Hans Kærgaard. 

”Mange er direkte bekymrede 

for at miste deres arbejde. Vi har 

oplevet at fortvivlede ordblinde 

ringer til deres fagforening for 

at spørge, om det kan passe, de 

skal igennem en ordblindetest på 

arbejdspladsen,” siger han

 
Manglende forskning gør det svært at 
overbevise arbejdsgivere. En af Netværks-
lokomotivet største udfordringer er at 
præsentere en tydelig business-case for 
arbejdsgiverne.
”Det er et kæmpe problem, at der ikke 
findes forskning, vi kan henvise til, for 
hvordan skal vi overbevise en direktør om 
at sende sine medarbejdere på læsekursus, 
når han både har berøringsangst, skal 
bruge penge på kurser, og tid til at søge 
refusion, ændring af vagtplaner osv. Han 
skal vide, der er en langsigtet gevinst,” 
siger Hans Kærgaard.
Arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt 
fremhæver også behovet for uvildige 
organisationer som Netværkslokomotivet.
”Der er brug for en slags fjerde aktør, der 
kan stå for det administrative på tværs af 
virksomhederne og uddannelsesinstitu-
tioner i en slags totalservicekoncept, der 
er nemt at tilmelde sig. De kan desuden 

hjælpe med, hvordan man åbner for dialo-
gen på en måde, så ingen bliver skræmt,” 
siger Mads Peter Klindt.
Og arbejdsgiveren skal føre an for at 
tydeliggøre mål og mindske usikkerhed, 
mener Netværkslokomotivet. 
”Chefen skal være klar i spyttet, når han 
stiller sig på ølkassen og fortæller, hvorfor 
folk skal screenes for ordblindhed. F.eks. at 
det ikke har ansættelseskonsekvenser, hvis 
man har svært ved at læse og skrive. Og at 
vi sammen gør gode medarbejdere bedre”

Case: 
Virksomhed tog dialogen og fik glade 
medarbejdere med diktafoner og højtlæs-
nings-tablets
Entreprenørvirksomheden Svend Erik Lind 
A/S er en af de succeser, hvor ordblinde 
medarbejderne har fået kompetenceløft. 
Nu bruger mange af medarbejdere dikta-
fon til SMS’er, og får læst tekst op fra tab-
lets som en naturlig del af arbejdsdagen.
”Vi kunne se, det var et problem at udfylde 
eksempelvis timesedler og nogle medar-
bejdere brugte ikke de digitale redskaber, 
som kræver, man kan læse og skrive. Men 
også at nogle medarbejdere holdt sig 
tilbage, når de havde mulighed for at vise 
initiativ og tage over på opgaver,” siger 
ejerleder Tonny Jakobsen.
”Det er jo ikke noget, man normalt taler 
åbent om, uden at det tages op som emne  
af arbejdsgiveren. Og gerne på hele arbejds- 
pladsen, så man kan se, at man ikke er alene,  
og så emnet afmystificeres,” siger han. 
17 ud af 40 medarbejdere hos Svend Erik 
Lind A/S har nu været på kursus – en 
præstation de ikke er sikre på kunne lykkes 
uden hjælp.
”Jeg tror ikke, vi var kommet i gang uden 
hjælpen udefra. Hvis vi bare tilbød med-
arbejdere at komme på skolebænken igen, 
ville de fleste jo bare takke nej. For hvorfor 

Fordomme om ordblindhed 

   berøringsangst på arbejdsmarkedet 
Af DANSK HR 25.11.2019
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Fordomme om ordblindhed 

   berøringsangst på arbejdsmarkedet 

genleve gamle traumer? Der skal først en 
fælles dialog i gang, og det skal gøres uden 
fordømmelse og gerne med lidt humor,” 
siger Tonny Jakobsen.

Om undersøgelsen
Fordomsundersøgelsen er foretaget af 
Nota, Danmarks bibliotek for folk med 
læsevanskeligheder, der på to dage fik 
2000 besvarelser fra ordblinde, deres 
forældre og undervisere til undersøgelsen 
på kun to dage.
Nota har 130.000 ordblinde medlemmer, 
der med deres diagnose får adgang til 
hjælpemidler som lydfiler og ebøger, der 
kan læses op ved hjælp af apps.

Baggrundsinformation om ordblinde
Det skønnes, at op mod 7 pct. er ordblinde.
Ordblindhed beskrives som markante 
vanskeligheder med at lære at læse 
og skrive. Vanskelighederne 
skyldes langsom og upræcis 
omsætning af bogstaver 
til lyde og omvendt. 

Ordblindhed kaldes også dysleksi. 
Ordblindhed er medfødt. Det er meget 
forskelligt, hvornår man finder ud af, at 
man er ordblind. Der findes i Danmark 
mange muligheder for at få støtte og 
værktøjer. Børn og unge kan på deres 
uddannelse få foretaget en ordblindetest 
for at afklare, om de er ordblinde. 
Det er veldokumenteret, at ord-
blinde ikke er dumme. De kan klare 
sig lige så godt som andre med de 
rette hjælpemidler – lidt ligesom et 
par briller kan hjælpe en nærsynet.  
Derfor er det vigtigt at få en diagnose 
tidligt i livet. Får ordblinde adgang til de 
rette hjælpemidler, hvor de eksempelvis 

kan få bøger læst op via en app og bruge 
diktafon til at skrive, kan de klare sig på 
lige fod med andre.
Danmark er blevet langt bedre til at opda-
ge ordblinde i folkeskolen. 5,8 procent af 
alle 12-årige i Danmark får en diagnose, 
og bliver medlem af Nota. Det er tæt 
på de 7 procent, der vurderes at være 
ordblinde. Men det er en ny udvikling, 
og i Danmark går der stadig en enorm 
mængde af den voksne befolkning rundt 
uden diagnose, og har formentlig følt sig 
dumme hele livet uden grund – og ofte 
undgået videreuddannelse.
Hjælpemidlerne i dag tæller fx gratis  
adgang til Nota’s bibliotek for diagnosti- 
cerede ordblinde, hvor alle uddannelses- 
bøger kan findes som ebøger eller audio-
bøger, og aflyttes fra en smartphone. 
Der findes masser af apps og computerpro-
grammer, der kan hjælpe en i dagligdagen.
 

Kilde: Ordblinde Foreningen, Nota og 

Netværkslokomotivet

Photo by sol on Unsplash
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Desværre intet nyt!

I sommer fik vi en ny regering, og derfor sker der ofte ændringer på forskellige områder.  
Den nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, kom også hurtig i ilden. Hun var til møde med politisk 
udvalg lige efter sommerferien, og her udtrykte hun stor interesse for ordblindesagen. Derfor var jeg meget spændt 
på, om nogle af vores mærkesager ville blive ændret til fordel for ordblinde, enten de er i det gule område eller 
er for små til at blive testet af ordblindetesten. 
Men som det ses, af de svar ministeren gav på spørgsmål fra en af folketingets politikere, sker der desværre i 
øjeblikket intet nyt på det område.

Spørgsmål 

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt de 
læsesvage elever (f.eks. elever som i en 
ordblindetest kommer i gult felt eller 
elever med dansk som andetsprog) som 
havde gavn af Materialebasen, stadig 
kan få mulighed for at få oplæsning af 
undervisningsmateriale, nu hvor Mate-
rialebasen er blevet overtaget af Nota?”

Svar:
Børne- og Undervisningsministeriet 
bevilgede i 2012 midler til at flytte 
Materialebasen på SkoleKom til Nota 
bl.a. for at sikre, at administrationen 
sker i overensstemmelse med ophavs-
retsloven, hvorefter kun elever med en 
funktionsnedsættelse kan få adgang til 
digitale tekster. 

Elever med ordblindhed har en funktions- 
nedsættelse i læsning og har derfor adgang 
til digitale tekster gennem medlemskab 
af Nota. 

Gruppen af elever, som ikke har en 
funktionsnedsættelse i form af ordblind-
hed, men hvor deres læsevanskeligheder 
skyldes andre årsager, fx utrænede læse- 
færdigheder eller sprogforståelses-

vanskeligheder, har ikke adgang til Nota. 
Både elever med ordblindhed og elever, 
som har læsevanskeligheder af andre 
årsager end ordblindhed, har gavn af en 
undervisning, der er tilpasset årsagen til 
deres læsevanskeligheder. 
Skoler skal derfor have viden om at 
kunne håndtere forskellige former for 
læsevanskeligheder, så de ikke sidestiller 
andre årsager til læsevanskeligheder med 
ordblindhed. 

Grænseværdien for ordblindhed på 
Ordblindetesten er sat ved 8 procent og 
ligger over de i Danmark ellers anvendte 
grænseværdier for ordblindhed. Den 
høje grænseværdi er valgt for at sikre, 
at elever med både svær og mild grad af 
ordblindhed findes med Ordblindetesten. 

Elever i den gule gruppe på Ordblinde-
testen, der udgør helt op til 20 pct., har 
ikke en funktionsnedsættelse i form af 
ordblindhed. Eleverne kan godt opleve 
vanskeligheder med skriftsproget, ligesom 
også elever i den grønne gruppe på Ord-
blindetesten kan opleve vanskeligheder 
med læsning, stavning og skrivning af 
andre årsager end ordblindhed. 

Elever med andre læsevanskeligheder 
end ordblindhed er oftest utrænede 
læsere, som har behov for at træne 
deres læsefærdigheder i både skole og 
fritid gennem læsning eller elever med 
sprogforståelsesvanskeligheder, fx pga. 
dansk som andetsprog. 

Det er på den baggrund ikke Børne- og 
Undervisningsministeriets vejledning at 
give denne gruppe af elever adgang til 
tekster i Nota.

Af Anders Bredsdorff
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Spørgsmål 

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt det er 
muligt at give ikke kun ordblinde elever, 
men også læsesvage elever adgang til 
Nota?”

Svar:
Da Nota hører under Kulturministeriets 
ressort, har jeg indhentet bidrag fra 
Kulturministeriet for at kunne besvare 

spørgsmålet. Kulturministeriet har oplyst 
følgende:

”Nota er for personer med ordblindhed, 
synshandicap eller andre handicap, som 
gør, at de ikke kan læse almindelig trykt 
tekst. Elever, der er karakteriseret som 
læsesvage, men ikke har dokumenteret 
ordblindhed eller andet læsehandicap, 

kan ikke blive medlem af Nota og få 
adgang til Notas materialer. 

Det kan oplyses, at adgangen til Notas 
materialer hviler på samarbejdsaftaler 
med rettighedshaverne og en eventuel 
udvidelse af adgang til nye brugergrupper 
forudsætter, at der indgås samarbejds-
aftaler med rettighedshaverne herom.”

Ordblindeefterskole med mulighed for ek-
samen i dansk, engelsk, matematik og med 
erhvervsrettede værksteder. Vi optager 90 
elever, fordelt på 8., 9., og 10. klassetrin. 

Her på skolen vil du møde andre unge, der 
har lignende udfordringer. Vi hjælper dig 
med at blive bedre fagligt, vi underviser dig 
på mindre hold, ved hjælp af iPad og dygtige 
lærer.

Vores værksteder er:

Hobro Efterskole 
– for ordblinde unge

Film & Foto

Køkken & Bageri

Krop & Stil

Pædagogik

Mekaniker

Metal

Landbrug & Gartneri

Tømrer

Mariagervej 66 - 9500 Hobro
Telefon 9855 5255

post@hobroefterskole.dk

Vores elever kan noget,Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til nogetvil noget og bliver til nogetXKonferencen er grundet  

situationen med Coronavirus udsat 
 til den 1. september 2020. 
Hold øje med konferencens  

hjemmeside, der bliver  
opdateret løbende. 

https://konferencer.au.dk/
ordblindeogit2020

ORDBLINDE- Q,G 
IT-l(Q,NFERENCEN 
Computere, tablets og smartphones 
National og international viden og praksis 

Lcese- og sl<riveteknoloq i 
Børn, unqe oq voksne i læse- og skrivevanskeligheder 
Lærinq og inklusion i skole og uddannelse 
Pædagogisk og didaktisk anvendelse 

16. april 2i020, MiHing Hotel Park1 Middelfart 
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ot kont<lkte; Erik Arendol, ero(1l!o;u.dk. telefon +4 5 51 33 51 86. 
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Det er aldrig for sent: 
Henrik valgte at gå i gang med uddannelse som 30-årig. At Henrik skulle starte på en HF som 30-årig lå ikke i 
kortene, men alligevel traf han beslutningen om at gå i gang med uddannelse.

I 3. klasse blev det konstateret, at Henrik er ordblind, da en vikar 
undrede sig over, at han ikke kunne læse og skrive. 

”De gav mig nogle test, og så fandt de ud af, at jeg er 

ordblind og så røg jeg direkte over i en specialklasse”

I skolens specialklasse var der fokus på dansk, men Henrik 
insisterede på, at han også ville have matematik. Han kan godt 
lide faget, og i dag på HF er matematik stadig et fag, han klarer 
sig godt i og synes er spændende. 

Mens Henrik gik i specialklassen havde han kun tre timer med 
sin gamle klasse, én klassens time og to timer idræt, hvilket 
betød, at det var svært at være en del af fællesskabet i klassen. 

”Man var bare ikke en del af fællesskabet og klassen”, 

fortæller han

Efter 7.klasse flyttede Henrik til en anden skole, hvor han tog 
8. og 9.klasse. På den nye skole gik han i læseklasse i nogle af 
timerne, men i resten af skoletiden havde han de samme fag 
som resten af klassen. 

I 
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Engelsk havde han dog ikke, og det skulle vise sig, at det mang-
lende fag kom til at volde problemer i fremtiden og blive en 
hindring for, at han kunne komme videre i et uddannelsesforløb. 
Henrik afsluttede folkeskolen uden prøver efter 9. klasse, for 
lærerne syntes ikke, han skulle have det nederlag. Men Henrik 
var ikke færdig med skolen endnu.

Solbakken er en efterskole for ordblinde, og her startede Henrik 
i 10. klasse. Året på efterskolen blev et vendepunkt. Der var kun 
65 elever og god tid til den enkelte. Der blev arbejdet med det 
faglige, men eleverne havde også køkkentjans hver tredje uge. 

Og så lærte Henrik endelig at læse. ”Det var et vildt 

godt år – det var her jeg lærte at læse. Jeg læste den 

første rigtige bog: Det gyldne Kompas. Det tog sin tid. 

Den var svær men spændende”, mindes han

Efter efterskolen startede Henrik på grundforløbet på teknisk 
skole til Film- og tv-fotograf. På grundforløbet skulle han have 
engelsk, men det var svært, og han bestod ikke faget, for han 
havde jo ikke haft det tidligere. Det er ikke nemt at få en læreplads 

i film- og tv-branchen, så Henrik startede på produktionsskole, 
hvor han arbejde på en medielinje. Han kom i praktik i branchen 
og lavede forskellige udsendelser til lokal-tv. På produktions-
skolen fandt han for første gang ud af, at man som ordblind kan 
få hjælpemidler, så han søgte og fik en bærbar pc.

Efter produktionsskolen startede Henrik i militæret, og mens 
han aftjente sin værnepligt, blev han tilbudt en læreplads på TV2. 
Men da han stadig manglede at bestå engelsk på grundforløbet fra 
teknisk skole, kunne de ikke lade ham starte, og derfor mistede 
han lærepladsen igen. Det var en stor skuffelse. 
Henrik besluttede at tage engelsk som enkeltfag på VUC i 
Næstved, så han kunne få det på plads. Det lykkedes ham at 
få afsluttet engelsk, men han valgte at opgive drømmen om 
en læreplads som film- eller tv-fotograf, selv om han også en 
overgang arbejdede i køkken hos et produktionsselskab for blot 
at få foden indenfor.

Sideløbende med engelsk var han startet som butiksassistent i 
et lokalt supermarked. Det gik godt, og Henrik fik en karriere i 
branchen og endte som butikschef i Netto med ansvar for både 
personale og drift. Tvivlen på, at det var den rette vej for ham, 
begyndte at melde sig, og han overvejede forskelige muligheder 
bl.a. fængselsbetjent og fandt ud af, at man så skulle have en HF. 
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”Jeg fik nok, og så skulle jeg  

i gang med uddannelse. 

Så ringede jeg til min gode ven 

Lars og sagde, at nu gider jeg 

ikke det her mere, nu går jeg i 

gang med uddannelse”, fortæller 

Henrik

Da først beslutningen var truffet gik det 
stærkt, og Henrik startede på KVUC 
(Københavns Voksenuddannelsescenter). 
Han har altid været meget ærlig om sin 
ordblindhed, og på KVUC er der tilbud til 
ordblinde på alle niveauer fra AUV (9. -10.
klasse) til HF.  Henrik startede på AVU, 
som svarer til folkeskolen, og tog de fag, 
som han manglede for at kunne komme 
på HF.
Der er ingen tvivl om, at Henrik 
har arbejdet hårdt. Med de rig- 
tige hjælpemidler, støttetimer og det hår-
de arbejde betaler sig, så Henrik klarer sig 
rigtig godt i fagene, også i fag med rigtig 
meget læsestof

Henrik fortæller, at han får SPS-støtte 
(Specialpædagogisk støtte) og har en 
IT-rygsæk med forskellige programmer:  
”Det er CD-ord, der har hjupet mig til at 
stave, så jeg er blevet bedre til at skrive. 
Jeg kan få programmet til at læse op, så jeg 
kan høre, når jeg har skrevet noget forkert. 
Jeg har også lært at tale til min telefon, og 
så staver den ordet for mig, så jeg ikke skal 
bruge lang tid på at finde ud af, hvordan 
det staves” 

Jeg ser også tit videoer fra KVUC’s online 
undervisning, for så kan jeg tage det i mit 
eget tempo.”Han synes stadig engelsk 
er svært, men har lært sproget ved for 
eksempel at sætte engelske undertekster 
på, når han ser film. 
Henrik ser frem til at blive færdig med 
sin HF om ca. 1½ år. 
Hvad HF så skal bruges til er stadig 
usikkert, men drømmen om at blive 
fængselsbetjent er lagt på hylden. 

Drømmen om en videregående 

uddannelse lever videre, måske 

noget med matematik? Det fag, 

som Henrik allerede i folkeskolen 

insisterede på at få, fordi han 

godt kan lide det

”Jeg ved godt det bliver hårdt at tage en 
uddannelse, men jeg skal nok vise dem, 
at jeg kan.”
Henrik slutter med et godt råd til andre 
ordblinde: 

”Vi skal kæmpe hårdere, men det 

kan lykkes”
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Efterskolen Solbakken. Vi er en efterskole for normaltbegavede unge  
med læse- og skrivevanskeligheder. Vi optager 74 elever. 
 

Vi kan bl.a. tilbyde dig: 

- Små hold i dansk og matematik 
- 2-lærere på alle hold i dansk og matematik 
- 9. og 10. klasse 
- Masser af bevægelse og sund mad 
- Spændende og afvekslende valgfag 

 

Ærtebjergvej 75, 4230 Skælskør. Tlf.: 5814  1152  
Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 
 

 

Efterskolen Solbakken. Vi er en efterskole for normaltbegavede unge  
med læse- og skrivevanskeligheder. Vi optager 74 elever. 
 

Vi kan bl.a. tilbyde dig: 

- Små hold i dansk og matematik 
- 2-lærere på alle hold i dansk og matematik 
- 9. og 10. klasse 
- Masser af bevægelse og sund mad 
- Spændende og afvekslende valgfag 

 

Ærtebjergvej 75, 4230 Skælskør. Tlf.: 5814  1152  
Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 
 

EFTERSKOLEN
SOLBAKKEN

Vi er en efterskole for normalt-
begavede unge med læse- og skrive-
vanskeligheder. Vi optager 74 elever.

Vi kan bl.a. tilbyde dig: 

- Små hold i dansk og matematik 

-  2-lærere på alle hold i dansk og 
matematik 

- 9. og 10. klasse 

- Masser af bevægelse og sund mad 

- Spændende og afvekslende valgfag

Ærtebjergvej 75, 4230 Skælskør
Tlf. 5814 1152

forstander@efterskolensolbakken.dk
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Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-eerskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar l ungdomsuddannelse  -  særligt brobyg-
ningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning) 
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Find din lokale AOF afdeling på 
WWW.AOF.DK

Er du ordblind, kan vi rettelægge 
et forløb efter dine ønsker og behov, 
så du kan blive bedre til: 

- at læse og skrive

- at bruge din computer og smartphone

- at bruge dit eget IT udstyr, hvad enten det er      
   Apple eller Windows baseret

- at anvende de computerprogrammer og apps,         
   der gør det nemmere for dig at læse og skrive

VRIGSTED 
EFTERSKOLE 

I 
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Feriekolonier i uge 27 og 30 2020
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark tilbyder to feriekolonier
for ordblinde børn og deres forældre
og søskende.
Den første koloni er fra onsdag 
den 1. juli til lørdag den 4. juli 2020 
i uge 27.
Kolonien afholdes på:
Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14
6270 Tønder (Jylland)

Den anden koloni er fra onsdag 
den 22. juli til lørdag den 25. juli 2020 
i uge 30.
Kolonien afholdes på:
Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup (Fyn)

Kolonierne indeholder bl.a. foredrag
og workshops om ordblindhed, inklusion 
og hjælpemidler. Der er også sociale 
aktiviteter.
Du kan læse om feriekolonien 2019 i 
Ordblindebladet nr. 3. 2019.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
medlem/medlemsblad/
 
Deltagergebyr: 495 kr. pr. person
(samme pris uanset alder). 
OBS: Du må påregne at skulle dele 
værelse med en anden familie.

Tilmelding til feriekoloni i
Jylland (uge 27) åbner
TORSDAG DEN 16. APRIL
KL. 12.00:
Tilmelding sker via tilmeldings- 
formular, som kan tilgås via hjemme- 
siden fra ovennævnte dato.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
events/

Tilmelding til feriekoloni på Fyn
(uge 30) åbner
TORSDAG DEN 30. APRIL
KL. 12.00:
Tilmelding sker via tilmeldingsformular,
som kan tilgås via hjemmesiden
fra ovennævnte dato.
https://www.ordblindeforeningen.dk/
events/

Bemærk: Det kræver et familiemedlem-
skab at kunne deltage.
Der er 80 pladser på hver koloni og til- 
melding gælder efter først til mølle når  
tilmeldingen  åbner hhv. den 16. april (uge 27)  
og den 30. april (uge 30) på vores 
hjemmeside under events. 
Betaling sker samtidig med tilmeldingen. 
Men skynd dig, for Ordblindeforeningens
feriekolonier plejer at være meget popu-
lære.
Bemærk: at kæledyr desværre
ikke må medbringes.

Har du spørgsmål eller udfordringer
med din tilmelding til feriekolonien,
er du velkommen til at skrive
til kontor@ordblind.org.

Fotos er fra tidligere feriekolonier
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Bemærk at vi også tilbyder en Teenlejr for de Bemærk at vi også tilbyder en Teenlejr for de 

13-15 årige uden forældre. 13-15 årige uden forældre. 

 Datoen er fra den 11.-13. september 2020  Datoen er fra den 11.-13. september 2020 

– mere info om den i blad nummer 2, – mere info om den i blad nummer 2, 

  som udkommer i juni 2020.   som udkommer i juni 2020. 
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Vi giver aldrig op 
Nye venner, ny start

Holdstart
Efterår 19 uger (start august 2019)      
Forår 23 uger (start januar 2020)

HESTE

HÅNDVÆRK

E-SPORT

Brande Højskole Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde 

Herningvej 14     7330 Brande     T 9718 4545     brandehs.dk

 9. KLASSES PRØVER  

”HURTIG I JOB”  

For dig med læse- og stavevanskeligheder
Lær at bruge IT/iPad i undervisningen
og bliv klar til prøverne i 9. og 10. klasse.

Oplev fællesskabet som centrum  
for læring.

Mange forskellige valgfag:
- hest  - landbrug
- idræt  - fodbold
- musik  - kreativ
- madlavning  - træ
- friluft  - praktisk
- kun for piger  - jagt

MEJLBY EFTERSKOLE
Smorupvej 1-3
9610 Nørager
Tlf. 98 65 11 55
kontor@mejlbyefterskole.dk
www.mejlbyefterskole.dk

 
 For dig med læse- og stavevanskeligheder 
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Køb til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

Køb eksklusivt, signeret og nummereret kunsttryk af Ken 
Denning til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
1 stk. signeret og nummereret kunsttryk –
Giclée print 85 x 54 cm 2.018,- DKK 
Ken Dennings oliemaleri “Ordblid” var foreningens gave til Hans 
Kongelige Højhed Kronprins Frederik i anledningen af hans 
50-års fødselsdag og danner grundlag for dette smukke kunsttryk. 
Med dette kunsttryk giver Denning sit bidrag til arbejdet for at 
skabe opmærksomhed omkring ordblindhed.
Overskuddet af salget går ubeskåret til foreningen. Der findes 
kun 60 eksemplar af dette kunsttryk.

Du kan købe kunsttrykket ved at kontakte vores sekretariat 
via mail på: kontor@ordblind.org eller via vores shop på 
hjemmesiden *de 2018kr er uden fragt

Køb awareness-krus til støtte for Ordblinde/Dysleksiforenin-
gen i Danmark  
1. stk. 75,00 DKK
Ved køb af awareness-krus støtter du Ordblinde/Dysleksi-
foreningen i Danmark og vores arbejde for at skabe større 
opmærksomhed omkring ordblindhed og de udfordringer, 
som mennesker med ordblindhed stilles over for. Kruset har 
påtrykt vinderteksterne fra vores awareness-kampagne.

Du kan købe kruset ved at kontakte vores sekretariat 
via mail: kontor@ordblind.org eller via vores shop på 
hjemmesiden *de 75kr er uden fragt

Køb eksklusivt armbånd af Mads Heindorf til støtte for Ord-
blinde/Dysleksiforeningen i Danmark
1. stk. armbånd i sølv med læderrem 2.018,- DKK
Smykkedesigner Mads Heindorf har skabt et unikt armbånd, 
som kun sælges til fordel for foreningen. Støttearmbåndet 
udspringer af foreningens gave til kronprinsen, da han fyldte 
50 år – et armbånd udformet, designet og doneret af Heindorf 
til foreningen. Med dette smukke armbånd giver Mads Heindorf 
sit helt unikke bidrag til arbejdet for at skabe opmærksomhed 
omkring ordblindhed. Støttearmbåndet findes i begrænset oplag.
Al overskuddet fra salget går ubeskåret til foreningen. 

Støttearmbåndet kan købes i Heindorfs butik, 
Gothersgade 105, 1123 København eller via hans hjemmeside  
www.madsheindorf.com *de 2018kr er uden fragt

Køb foreningens 75-årige jubilæumsplakat til støtte for Ord-
blinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
1. stk. plakat TILBUD 75,- DKK
Ved køb af vores jubilæumsplakat støtter du Ordblinde/Dys-
leksiforeningen i Danmark og vores arbejde for at skabe større 
opmærksomhed omkring ordblindhed og de udfordringer, som 
mennesker med ordblindhed stilles over for. 

Plakaten er en gengivelse af foreningens gave til Hans Kongelige 
Højhed Kronprins Frederik, som er et oliemaleri skabt af kunst-
maler Ken Denning og et armbånd skabt af smykkekunstner 
Mads Heindorf. Begge kunstnere har doneret deres kunstværk 
til foreningen. 
Med jubilæumsplakaten giver Denning og Heindorf deres bidrag 
til arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring ordblindhed. 
Overskuddet af salget går ubeskåret til foreningen. 

Du kan købe plakaten ved at kontakte vores sekretariat via 
mail: kontor@ordblind.org  *de 175kr er uden fragt

Du kan købe kruset/kunsttrykket ved at kontakte vores 
sekretariat, der skal også henvises til vores shop med 
dette link: 
https://www.ordblindeforeningen.dk/shop/ eller en evt. QR kode 
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Bliv medlem og støt mennesker med ordblindhed!
Vidste du, at ca. 8% af den danske befolkning er ordblinde, og at mange ordblinde ikke 
får den hjælp, de har brug for? 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark varetager interesser for mennesker med 
ordblindhed over for myndigheder, og hjælper med at sprede kendskabet til ordblindhed 
og bryde tabuet i offentligheden. Foreningen arbejder for en generel anerkendelse af 
ordblinde, og kæmper for bedre vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, der har store konsekvenser 
for den ordblindes håndtering af skriftsproget, hvilket bevirker, at ordblindhed ofte 
opleves som et stort problem for den enkelte. Hertil kommer de sociale og psykologiske 
følgevirkninger af ordblindhed.

Bliv medlem og støt foreningen, så vi sammen kan skabe bedre vilkår og større forståelse for mennesker med ord-
blindhed. Det er lige meget, om du selv er ordblind, kender en ordblind eller bare ønsker at støtte os. Dit medlemskab 
er med til at gøre en stor forskel for mennesker med ordblindhed. 

MEDLEMSFORDELE

• Du modtager fire gange om året vores medlemsblad, hvor du kan holde dig ajour med udviklingen på ordblindeområdet

• Du kan deltage i foreningens kurser og arrangementer i de lokale kredse

• Du kan benytte foreningens rådgivere og andre kontaktpersoner

• Du kan få gratis vejledning og rådgivning vedr. skole, uddannelse og arbejde

• Du kan få kontakt med ligestillede

• Du kan få adgang til mange sociale og faglige aktiviteter i de lokale kredse, herunder ungelejr, teenlejr, feriekoloni 

og foredrag

• Du får 25% rabat på CD-ORD og IntoWords hos Vitec MV - www.mv-nordic.com/dk

MELD DIG IND
• Et almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året. 
• Et medlemskab for unge ml. 16-30 år koster 200 kr. om året. 
• Et familiemedlemskab (dækker hele familien) koster 480 kr. om året. 

Du kan melde dig ind online på vores hjemmeside www.ordblindeforeningen.dk under fanen BLIV MEDLEM (eller 
scan QR-koden til højre) eller på telefon: 36 75 10 88, som er åben mellem 10:00-11:30 og 12:30-15:00 – dog ikke om 
onsdagen. Endeligt kan du også skrive til os på: kontor@ordblind.org.

Sammen skaber vi bedre vilkår for mennesker med ordblindhed!

Konstitueret formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
Maj Mortensen
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LOKALE FORMÆND
Fyn – Formand 
Lene Baasch 
Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup 
Tlf. 26 73 16 87 
E-mail: lene@ordblind.org

Midtsjælland – Formand 
Susanne Thorsager 
Stærevænget 4, 4622 Havdrup 
Tlf. 51 32 76 12 
E-mail: susanne@ordblind.org
Nordjylland – Formand 
Svend Jensen 
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø 
Tlf. 21 77 42 42 
E-mail: svend@ordblind.org

Nordsjælland – Formand 
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
E-mail: janne@ordblind.org

Storkøbenhavn – Formand 
afventer

Syd- og Sønderjylland – Formand 
Karina Christensen 
Ellipsen 46, 7000 Fredericia 
Tlf.: 40 41 03 98 
E-mail: karina@ordblind.org

Vestsjælland – kontaktperson 
Anette Rudbeck 
Enighedsvej 5, 4300 Holbæk 
Tlf.: 26 24 53 64 
E-mail: anette@ordblind.org

Viborg – Kontaktperson 
Maja Holmgaard 
Iglsøvej 4, 7850 Stoholm Jyll. 
Tlf. 30 66 02 95 
E-mail: maja@ordblind.org 

Østjylland – Formand 
Lena Utoft 
St.St.Blichersvej 84, 8210 Århus V 
Tlf.: 25 38 78 31 
E-mail: ludk75@gmail.com

UNGEAFDELINGEN
DU – Dysleksi Ungdom Formand 
Julie Kirkemann Riisby 
Tjærebyvej 202, 4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
E-mail: julie@ordblind.org

UNGELEJR UDVALG 
Julie Riisby, formand for udvalget  
Emma Sabroe 
Sofie Borup

ARBEJDSMARKEDSUDVALG 
Birte Jensen 
Carsten Hansen 
Christian Bock 
Gitte Nielsen 
Kaj Andersen 
Susanne Thorsager 
Svend Jensen 

BLADUDVALG/REDALTION
Maj Mortensen (ansvarshavende redaktør) 
Nina Lundberg Dohm (sekretær) 
Anders Bredsdorff, formand for udvalget 
Anette Rudbeck  
Anne-Marie Sørensen 
Birte Jensen 
Erik K. Rasmussen 
Grith Ejstrup 

FERIEKOLONI UDVALG 
Lene Baasch, formand for udvalget  
Birte Jensen 
Bente Stengaard Kruse 
Maj Mortensen 

POLITISK UDVALG 
Janne Sabroe, formand for udvalget 
Anette Rudbeck 
Birte Jensen 
Christian Bock 
Inge Zeisner 
Hans Christian Andersen 
Laila Boye 
Rasmus Lerbak 

SEKRETARIATET
Anette Rudbeck / grafiker 
Anna Ljungdahl / konsulent 
Nina Lundberg Dohm / sekretær 
 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
Tlf. 36 75 10 88, kontor@ordblind.org 
www.ordblindeforeningen.dk 
 
Telefontider er man-tirsdag og tors-fredag fra 
kl.10.00-11.30 og igen fra kl.12.30-15.00.  
 
Der er lukket om onsdagen.  
Bemærk at Vejledningen har åbent for telefoner 
fra kl.12.30-14.30 alle dage undtagen onsdag. 
 
Du kan også skrive til os på mail eller eller finde 
kontaktoplysninger på hjemmesiden. Er du 
medlem og har brug for rådgivning, kan du på 
vores hjemmeside klikke på Vejledning og finde 
kontaktpersoner under det område hvor du bor.  
Det kræver et medlemsskab at kunne få udvidet 
rådgivning.

BESTYRELSEN
Konstitueret Formand 
Maj Mortensen 
Kollensøvej 18, 3550 Slangerup 
Tlf. 53 25 25 65 
E-mail: maj@ordblind.org

Konstitueret Næstformand og kasserer 
Julie Kirkemann Rissby 
Tjærebyvej 202, 4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
E-mail: julie@ordblind.org

Konstitueret Næstformand 
Bente Stengaard Kruse 
Rolighedsvej 11, 5600 Faaborg 
Tlf. 61 66 14 57 
E-mail: bente@ordblind.org

Bestyrelsesmedlem 
Carsten Hansen 
Skolegade 5, Kliplev, 6200 Åbenrå 
Tlf. 74 68 77 24 
E-mail: carsten@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Gitte Nielsen 
Industrivej 1, 9640 Farsø 
Tlf. 23 40 36 99 
E-mail: gitte@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
E-mail: janne@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Karina Christensen 
Ellipsen 46, 7000 Fredericia 
Tlf.: 40 41 03 98 
E-mail: karina@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Kirsten Weile 
Emil Bojsens gade 10, 8700 Horsens 
Tlf. 75 68 80 90 / Mobil 21 70 55 04 
E-mail: kirsten@ordblind.org

Bestyrelsen og lokale formænd
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ORDBLIN   ?D

Ordblind?
VUC kan hjælpe
Kontakt vores ordblindeafdeling på: 

tlf. 62 65 65 09
eller skriv til os på:

obu@vucfyn.dk

vucfyn.dk/ordblind

Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 

Miljømærket tryksag 
5041 0751 




