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Jeg håber alle har haft en god sommer, og da den nu er slut må man sige, at vejret i 
det store og hele har været ”dansk”. Lidt af det hele! Landmændene siger endda at 
høsten bliver rigtig god.I vores egen verden, har sommeren været rolig. De politiske 
vinde har drejet sig om Covid 19 og her til sidst om Arnes pension. Vi har ikke været 
så meget på banen, men de nedlukkede skoler og uddannelsesinstitutioner har haft 
betydning for elever og studerende med ordblindhed, (se klummen).
Som organisation har vi ikke været så meget på banen, men det er der andre, der 
har. Vi har i den sidste tid oplevet, at der er mange aktører, der vil hjælpe ordblinde. 
Men det er ikke helt ligegyldigt, hvem der tilbyder hjælpen. Vi vil gerne have, at det 
er nogle med viden og erfaring om ordblindhed. 

I forrige nummer gjorde jeg opmærksom på et par tiltag som ministeriet og NOTA 
har sat i gang. I dette nummer fortsætter vi med at oplyse om den ordblindevenlige 
skole, forældrenetværk mm. Jeg vil henvise til forskellige undersøgelser, som bliver 
lavet. Det er vigtigt, at der ligger viden og erfaring bag de tiltag, som laves. Jeg skal 
her nævne to udgivelser, som er kommet i løbet af det sidste år. 
Den første er lavet af Helle Bundgaard Svendsen, lektor og ph.d., VIA University 
College og handler om ”Kommunale indsatser for ordblinde elever”. Her er der 
lavet interview på 12 kommunale grundskoler, hvor det viser sig, at 11 af skolerne 
havde nedskrevne handleplaner for elevgruppen med dysleksi. Derimod viser det 
sig at være vanskeligere at føre dem ud i hverdagen, hvor der mangler lærere med 
erfaring og viden samt ressourcer til opfølgning. Jeg vil på et senere tidspunkt gå 
nærmere ind på rapporten. 
Den anden, jeg vil nævne, er et vidensnotat ”Inkluderende læringsmiljøer”, som 
er lavet af Rambøll og undervisningsministeriet. Her er et delnotat om ordblinde 
elever i grundskolen. Notatet er fyldt med gode tiltag, som kan bruges i grundskolen, 
men som i den tidligere nævnte rapport er der mangel på undervisere, der har den 
tilstrækkelige viden og tid til at gennemføre de mange gode forslag. 

Jeg tror at skolerne er på vej med tiltag, der vil forbedre hjælpen til ordblinde. 
Ministeriet, NOTA EMU, Egmontfonden, professionshøjskolerne og universiteterne 
arbejder seriøst med ordblindhed. Jeg er ikke helt så sikker på, at det gør sig gældende 
for alle private aktører, der tilbyder materiale og undervisning til ordblinde. Vores 
rådgivning skal være på grundlag af den forskningsmæssige viden, der er tilgængelig. 
Til slut vil jeg håbe, at der kommer mange medlemmer til årsmødet den 10/10, så 
vi kan bakke op om vores forening og være en aktiv stemme i debatten for bedre 
vilkår til ordblinde. 

Anders Bredsdorff
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Roserne i dette nummer går til ordblindeefterskolerne,
Gennem flere år har der udviklet sig en hel kultur omkring skolerne. Der er nu 20 
skoler, som hjælper elever med læse- og skrivevanskeligheder. Vi har i dette nummer 
gjort opmærksom på efterskolernes dag, hvor hver skole giver kommende elever 
mulighed for at besøge skolen og blive vist rundt. Dette arbejde, som både ansatte 
og elever deltager i, er af stor betydning for kommende elevers indtryk af den skole, 
de gerne vil starte på. 

Skolerne er desuden er godt sted, hvor eleverne møder andre unge med de samme 
udfordringer, og hvor de kan danne netværksgrupper, som kan hjælpe dem videre 
i uddannelsessystemet og i andre sociale situationer. Alle ved, at den nære kontakt 
med andre, der forstår de udfordringer ordblinde er i og har været igennem, er meget 
vigtig for at forstå sin egen situation og komme videre. 
Skoler er specialiserede så undervisningen er ordblindevenlig i alle fag, og det er 
mere reglen end undtagelsen, at eleverne rykker sig flere klassetrin. Det at delta-
ge i en undervisning der er tilrettelagt efter de ordblinde elever på alle praktiske 
områder, af lærere der har en faglig/praktisk viden om ordblindes udfordringer, 
betyder at de unge får forevist individuelle LST muligheder der kan hjælpe dem 
med deres særlige udfordringer. Det stilladserende miljø der er tilstede på ordblinde 
efterskolerne i hver eneste timer, giver de unge en helt nødvendig rutine i at vide 
hvordan de kan hjælpe dem selv med at lære. Der ligger et betydningsfuldt arbejde 
i, at få hentet den unge op fagligt, men ofte skal også deres tillid til egne evner, 
også reetableres. Ét er at være ordblinde noget andet er, at have indarbejdet viden 
om hvordan man kan hjælpe sig selv igennem udfordringerne. Dette kæmpesto-
re arbejde ordblinde efterskolerne gør, fortjener roserne fra redaktionen. Vi har 
gennem årene fået mange historier fra tidligere elever der har været så heldige 
at få plads på en af de eftertragtede ordblinde efterskoler, og hørt om hvor stor 
betydningen det arbejde,der gøres på efterskolerne præger den enkelte elevs fremtid.  
De får håbet og bærer det med sig ud i en skriftlig verden 

ordblindebladet
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Der er unge som ikke skriver noget 
som helst på sociale medier fordi de er  
bange for at blive gjort grin med af deres 
stavefejl. Dette skyldes, at man i dagens 
Danmark skal være så perfekt som muligt, 
men, at lave en stavefejl gør intet, det 
viser bare, at du har prøvet, og kære unge, 
ingen husker jeres stavefejl, så endelig 
skriv løs og få et grin af de fejl i måske 
laver. I skal ikke være bange for at blive 
gjort til grin af jeres bekendte, fordi husk 
normale mennesker er enten ligeglade 
med stavefejl eller vil hjælpe dig hvis de 
ser dem, det er kun de få som vil nedgøre 
en, men kære unge, disse mennesker skal 
ikke bestemme hvad I kan eller skal. 
Mine venner hjælper altid mig med mine 
stavefejl, ja de griner hvis jeg laver en 
rigtigt dum sætning, men de griner ikke 
ad mig men med mig fordi det er helt 
naturligt, at fejle. 

Jeg har fx en ven, han skriver altid til mig 
hvis jeg laver kæmpe fejl i mine opslag, 
ikke små grammatik eller manglede 
bogstav, men hvis jeg har skrevet et andet 
ord eller skrevet noget helt forkert så får 
jeg en lille besked,

”Hejsa mente du ikke xxx i stedet 

for xxx ”, han gør ikke dette for 

at udstille mig men for at hjælpe, 

mig så mit budskab ikke forsvin-

der og det er jeg helt taknemlig 

for

 
Dagens Danmark skal ændres, man skal 
lære, at det er okay at begå fejl og når man 
laver dem, er det okay at modtage hjælp 
det er den måde man lærer på, så kære 
unge gå ud og lev livet og lav fejl det er 
det i lærer af. 

I er ordblinde, dette gør jer ikke mindre 
værd end resten af jeres venner, dette 
gør ikke, at I ikke har samme muligheder 
som jeres venner. Det gør, at I skal gøre 
noget virkelig svært, I skal være åbne 
om jeres svagheder, om det er at læse 
skrive eller andet, fordi vil man gerne 
have ændret samfundet så det er mere 
åbent og forstående overfor det som er 

udenfor normen, så er man nødt til, at 
spørger alt hvad man kan, man svarer på 
alt hvad man kan og man skal kæmpe alt 
det man kan.  Dette er ikke nemt, fordi 
lige nu er det faktisk virkelig hårdt fordi 
man skal være den perfekte version af 
en selv, men kære unge, det er så meget 
sjovere at være uperfekt det er der de 
sjove historier kommer fra, tro mig jeg 
taler af erfaring. 

I en terminsprøve læste jeg noget andet 
end jeg havde skrevet, ikke fordi det var 
en stavefejl, men fordi jeg var så fokuseret 
på, at stave rigtigt jeg ikke så, at jeg havde 
skrevet 7/11 og ikke 9/11 (terror angrebet) 
flere gange i min opgave, og tror mig der 
blev grinet meget af dette både af min 
lærer, min klasse og mig selv, ikke ondt 
men fordi jeg kunne også se det sjove 
i det. 

Der er stadig mange fordomme i det dan-
ske samfund omkring ordblind, det ved 
jeg godt, og jeg ved det er hårdt, at møde 
dem, her for nyligt mødte jeg en kvinde, 
der sagde, at jeg bare skulle øve mig i at 
stave så forsvandt min ordblindhed. Disse 
mennesker mener det ikke ondt, men de 
er uvidende og derfor er vi nødt til, at 
oplyse dem om, at man ikke kan øve sig 
væk fra ordblindhed.

 

Disse mennesker mener det 

ikke ondt, men de er uvidende 

og derfor er vi nødt til, at oplyse 

dem om, at man ikke kan øve sig 

væk fra ordblindhed  

Kære unge, kæmp, kæmp for jeres 
drømme i kan blive til hvad i vil, i har 
hjælpemidlerne til det, spørg om hjælp, 
så vil i få hjælp, og sig smut med jer til 
alle de uvidende personer der mener i 
er mindre værd eller kan mindre fordi 
i ikke kan stave til Hippopotomonstro-
sesquipedaliofobi eller til Niveau, der er 
ting som cd ord, nota, Word intraword og 
den bedste af alle, sæt jer dette mål, stav 
tingene godt nok til google kan rette jer, 
det mål har allerede gjort meget for mig. 

Kan sige de tog fejl, fordi jeg valgte de tog 
fejl.  Det var ikke nemt og jeg skulle lære 
mange ting i skolen og om mig selv som 
ordblind på samme tid. Den første ting 
jeg opdagede, var, at alle de fordomme 
man tror om ordblinde, tror mange faktisk  
på. Rigtigt mange spurgte mig da jeg opdag- 
ede jeg var ordblind hvordan jeg kunne 
være dette, fordi jeg var jo klog. 

Ja jeg er klog, ligesom mange andre ord- 
blinde, H.C. Andersen, Niels Bohr og Ein-
stein og mange flere og hvorfor skulle man 
ikke være klog bare fordi man er ordblind? 

Dette vækkede min nysgerrighed omkring 
ordblindhed, fordi når folk kom med 
spørgsmålet, du er jo ikke dum, var det 
ikke fordi de var onde eller ville gøre en 
ondt, men de var uforstående overfor 
det, at være ordblind, noget jeg selv var 
dengang. 

Hele mit liv har jeg har haft 

svært ved at læse og stave, det 

har gjort meget, at jeg ikke 

kunne læse op foran klassen, 

ikke kunne stave til folks navne  

Ingen kunne fortælle mig hvorfor, en 
skole ville ikke testet mig fordi jeg var 
jo god til matematik, hvilket er meget 
underlig begrundelse, men derfor var 
det slået ud af mig, at jeg kunne være 
ordblind.

Den måde jeg lærte mest omkring ord-
blindhed, var at spørge og blive spurgt. 
Jeg havde en fantastisk klasse, som når 
jeg sagde ”kom med alle spørgsmål” 
faktisk gjorde det, det var både negative 
og positive spørgsmål omkring ord-
blindhed. Dette både gjorde mig glad 
og skræmte mig sindssygt meget. I det 
moderne samfund, hvor de fleste skoler 
gør så meget for ordblinde elever, er der 
stadig så megen social uvidenhed og frygt 
omkring ordblinde og deres sociale liv 
og fremtidsmuligheder. Dette skyldes, at 
mange ordblinde ikke rigtigt har nogen at 
tale med det om og mange ikke ordblinde 
ved ikke hvad man ”måtte” spørge om. 

Derfor begyndte jeg at holde foredrag 
på skoler omkring, at være ordblind og 
hvordan man kan håndtere dette, her 
sagde jeg til eleverne, I må spørge om 
alt, jeg er en åben bog. Første spørgs-
mål var meget milde, hvordan gik dine 

eksamerne også videre, men så kom der 
en elev, kan du godt date som ordblind? 
Her undre jeg mig, og spørger hvorfor 
skulle jeg ikke kunne dette? eleven 
svarer fordi du så er anderledes. Ja man 
er anderledes når man er ordblind, det 
skal man ikke være bange for, man skal 
ikke være bange for at skille sig ud af 
mængden, når man bruger sine hjælpe- 
midler. 

Desværre er der mange unge som nægter 
at bruge deres hjælpemidler fordi så skil-
ler de sig ud og er ”uperfekt”, jeg har selv 
været en af dem. Jeg kan selv huske fra 
min folkeskole, at jeg var en af de første til 
at bruge computer i klassen og dette skilte 
sig meget ud og jeg endte med, at have 
det dårligt med, at bruge den, selvom den 
hjalp mig, men dette var ikke kun socialt. 
Gennem flere skoler var det en kamp  
at give mig lov til at bruge min computer,  
fordi jeg skulle jo have en pæn håndskrift,  
det var vigtigere end mine stavefejl og 
indlæring. Indtil modsætningen på min 
efterskole, hvor min engelsk lære sagde:
”Din håndskrift og stavefejl er ikke så 
vigtigt, dit mål i livet skal være at få en 
sekretær der retter disse ting for dig” 
Dette er en af mine mål i livet

VOuPørVj 0, 770 hItE 
tL. 61119

wW.Ty-rDlId.k
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Tror det er tredje gang jeg læser dette 
dokument igennem, det er jeg nødt til, 
fordi der er stadig mange stavefejl, alle 
disse fejl er der er fordi jeg er ordblind. Det 
fandt jeg ud af, da jeg gik i 2.g i gymnasiet.  
 
Min lærer ville gerne have mig testet i 1.g, men 
det ville jeg ikke, fordi jeg vidste, der var fordom-

me om ordblinde, og jeg havde også selv fordom-
me. Men heldigvis var der flere lærere, som ikke gav 

op, så jeg blev endelig testet. Jeg var ikke bare ord-
blind, men meget ordblind, og jeg var sønderknust. 

Havde alle de personer, som i min barndom havde sagt, 
jeg aldrig ville klare en gymnasial uddannelse, ret?

Det er sjovere at være uperfekt
af Freja Malik Jessen
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”Så får jeg heller ikke dårlig ryg af 

at skulle slæbe på alle de bøger, 

som mine medstuderende bakser 

rundt med.” 

 

 

Af Aske Tougaard Munch 

Vi befinder os under den store Corona-
pandemi. Det er søndag, og solen står 
midt på himlen lige over den lejlighed, 
som den seneste tid har fungeret som 
undervisningslokale for den 25-årige syge-
plejerskestuderende, Camilla Stensgaard. 
Her er stuen gået fra at være lejlighedens 
hyggelige mødested, til at være Camillas 
mødelokale og arbejdsplads. Spisebordet 
fungerer nu som hendes skrivebord og 
arbejdsplads. Det er derfor også ved 
spisebordet, vi finder den unge, smilende 
pige fra Silkeborg. 

Kaffemaskinen har været på overarbejde 
den seneste tid, og dens brummen i 
baggrunden, samt synet af det omdan-
nede spisebord, skaber en stemning af 
kontorliv. 

Det vigtigste redskab står klar på spise-
bordet foran den behagelige arbejdsstol. 
Hendes computer. Fra den holder hun 
nemlig alle sine videomøder med lærere 
og medstuderende. Men vigtigst af alt, så 
er det herfra hun tilgår onlinebiblioteket 
Nota.

 
 
Sygeplejerskeuddannelsen blev 
en ny start
Camilla blev af andre betegnet som 
værende ikke-boglig, og blev rådet til at 
tage en HG. Men det var ikke det hun 
ønskede, hun havde længe ønsket at blive 
sygeplejerske. Camilla gennemførte der-
for en EUX, og derefter tog hun chancen 
og søgte ind på den uddannelse, hun 
drømte om, og det skulle vise sig at være 
en god beslutning. 

Camilla blev på sygeplejerskeuddan-
nelsen testet for ordblindhed. En test 
som gav hende svar på, hvorfor hun 
havde mødt udfordringer i løbet af sin 
skolegang. Camilla blev diagnosticeret 
som ordblind. Resultatet gav hende en 
afklaring: 

”Det var en lettelse at få at vide, at jeg 
er ordblind og ikke bare dum,” fortæller 
Camilla og forstsætter: ”Før havde jeg 
fået at vide, at jeg bare var dum, doven 
og langsom til at læse. Så det har jeg altid 
troet, at jeg var.”

”Før havde jeg fået at vide, at jeg 

bare var dum, doven og langsom 

til at læse. Så det har jeg altid 

troet, at jeg var”

 
På uddannelsen blev Camilla mødt af 
nogle kompetente lærere, som fik hende 

 
testet. Testen hjalp hende til at få adgang 
til Notas onlinebibliotek, som kan hjælpe  
hende med de udfordringer, som hun 
oplever som ordblind. Med muligheden 
for hjælp, voksede Camillas chancer for 
at gennemføre det studie, hun altid havde 
drømt om.

Hjælpemidlet der giver Camilla lige 
muligheder
Nota Bibliotek er et onlinebibliotek, 
som leverer trykte tekster på en online 
platform. Målgruppen er mennesker, der 
har et læsehandicap, heraf ordblinde, 
synshandicappede og lignende. Her kan 
de få adgang til tekster online, og benytte 
sig af muligheden for at få teksterne læst 
op. Den enkelte bruger kan selv vælge 
hastigheden på oplæsningen. 

Nota er en institution under kulturmini-
steriet og har som mantra, at skulle sikre 
lige adgang til viden, samfundsdeltagelse 
og oplevelser for mennesker, der har 
udfordringer med at læse trykte tekster.  
Brugerne har mulighed for at kontakte 
Nota, hvis der er en tekst eller bog, som 
ikke er tilgængelig. Herefter sørger Nota 
for, at denne bliver tilgængelig og ikke 
blot for den bruger, som har efterspurgt 
materialet, men for alle Nota-brugere. 

Notas bibliotek er et voksende redskab 
og har på nuværende tidspunkt 180.680 

brugere, som tæller grupper som ord-
blinde, synshandicappede, undervisere 
og andre. I øjeblikket er der lige under 
to millioner lydbøger tilgængelig på den 
digitale platform. 

En helt anden situation den dag i 
dag
Lektielæsningen er ikke blevet mindre 
under fjernundervisningen. Camillas søn-
dag er derfor afsat til lektier. Hun rækker 
ud efter computeren på skrivebordet, der 
udover computeren rummer blyanter, 
notesblok, men ingen bøger - disse er ikke 
fysisk til stede, men de er i nærheden. 
Camilla klikker et par gange, og på 
skærmen er nu en liste over en hel del 
bøger. De er der digitalt. Fint sat op og 
lige til at gå til: ”Det er rart at kunne 
tilgå bøgerne alle de steder, hvor jeg har 
adgang til internet,” siger Camilla.

Hun har favoriseret sine lærebøger, så 
de altid er lette at gå til. Camilla bladrer 
mellem de forskellige bøger. Anatomi og 
fysiologi, farmakologi og sygdomslære, 
er bare nogle af de titler, som hun i dag 
bruger til sin lektielæsning.
En mandlig stemme bryder tavsheden 
og læser Camillas bog op. Overraskende  
godt og sammenhængende taget i betragt- 
ning af, at dette ikke er en skønlitterær 
bog, men derimod en lærebog med flere 
fagbegreber og fremmedord. Under 
oplæsningen griner Camilla og siger: 

”Man skal lige vænne sig til  

stemmen, men det fungerer 

rigtigt godt”

 
Samtidig med fortællerstemmen følger 
Camilla med i teksterne. Det er nemlig 
sådan, hun bedst bearbejder stoffet. Hun 
finder blyanterne frem, da stemmen 
nævner kroppens kredsløb. Med et 
bliver der tegnet en større model af en 

menneskekrop, hvor både røde og blålige 
farver er i spil. Tegningen viser blodets 
vej gennem den menneskelige krop:
”Jeg kan rigtig godt lide at tegne til mine 
noter. Det virker godt på indlæringen, at 
jeg kan få lov til at se billeder i form af 
modeller og figurer,” fortæller Camilla. 
Lektierne går Camilla til med krum hals, 
efter hun har fået de rette hjælpemidler. 

Men før hun vidste, hun var ordblind 
og fik stillet de rigtige hjælpemidler til 
rådighed, var lektielæsningen en hård 
kamp. Camillas udfordringer har før i 
tiden forhindret hende i at læse en bog 
færdig. ”Det var meget hårdt, for efter 
fem til ti sider var jeg helt smadret oven 
i hovedet,” fortæller Camilla. 

Det er derfor en helt anden Camilla, som 
sidder ved skrivebordet denne søndag, 
end det var, før hun vidste, hun var 
ordblind.

Teknologien har gjort det muligt
Den teknologiske udvikling har medvirket 
til, at ordblinde kan få de redskaber, der 
giver dem muligheden for at stræbe 
efter deres drømme om uddannelse eller 
andet, som før har været en udfordring 
på grund af ordblindheden. 

Hos Ordblindeforeningen ser man 
positivt på de hjælpemidler, som den 
teknologiske udvikling har bragt med sig. 
Det er ifølge formand Maj Mortensen et 
godt hjælpemiddel og en stor hjælp for 
de ordblinde. Og når hun skal vurdere 
hjælpemidlet fra Nota, så er svaret kort 
og kontant: 
”Det er virkelig godt,” fortæller Maj 
Mortensen og fortsætter: ”Vi ordblinde 
er deres største lånere nu.”

Således har teknologien givet de ord-
blinde lige vilkår med personer, der ikke 

er ordblinde. Det giver i højere grad de 
ordblinde mulighederne for at tage en 
uddannelse: 

”Man har fundet ud af, at der 

er mange flere ordblinde, der 

gennemfører både en gymnasial 

uddannelse, universitet og en 

højere uddannelse, og det er jo 

efter, at vi har fået alle de der 

hjælpemidler. 

Både Nota men også andre com-

puterhjælpemidler,” fortæller 

Maj Mortensen

Nota giver ordblinde det redskab, de har brug for

Teknologien og dens udvikling har betydet en masse for vores 
dagligdag. 

 
For Camilla Stensgaard på 25 år, har den haft en afgørende 
betydning for hendes ordblindhed. 

 
Onlinebiblioteket Nota har således været afgørende for hendes 
hverdag. 
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Maj Mortesen har selv oplevet, hvordan 
det er ikke at have disse hjælpemidler 
til rådighed: 

”Dengang jeg studerede, var det 

noget med at sidde på sin flade 

og læse – for jeg måtte læse alle 

bøgerne tre gange for at forstå. 

Hvorimod min datter, som også 

er ordblind, får læst teksterne op. 

Så bliver hun ikke lige så træt i 

sit hoved og det går hurtigere 

for hende at lære. Som ordblind 

bliver man træt, når man læser, 

fordi man bruger så mange 

ressourcer på at forstå, hvad 

der står på siden” fortæller Maj 

Mortensen* 

 
De teknologiske hjælpemidler er noget, 
som Ordblindeforeningen har taget til 
sig og har stor fokus på. Således afholder 
foreningen lejrskoler to uger om året, 

hvor det primært handler om at lære bør-
nene, men også forældrene, om brugen af 
disse hjælpemidler. For at det skal gøre 
en forskel for de ordblinde, kræver det, at 
både børn og forældre ved, hvordan man 
skal bruge disse nye redskaber. 

Troen på at det nok skal gå
Camillas tro på at hun gennemfører sit 
studie er større end nogensinde. Det lyser 
ud af hende, at der skal tro, engagement 
og vilje til, at ordblindheden ikke skal 
stoppe hende i at blive det, som hun 
drømmer om:

”Efter jeg har fået adgang til Nota Bibli-
otek, ser jeg helt sikkert langt lysere på 
min uddannelse. Før jeg var klar over, 
jeg var ordblind, vidste jeg ikke, hvordan 
jeg skulle komme igennem uddannelsen. 
Men de hjælpemidler, jeg har fået stillet 
til rådighed, er med til at give mig en 
større tro på og selvsikkerhed om, at jeg 

nok skal gennemføre,” fortæller Camilla, 
mens hun er i gang med en ny figur, der 
beskriver de indre organer. 

Stemmen fra computeren hører op, men 
Camilla skriver videre på computeren. 
Oplæsningen er færdig, og det samme er 
Camilla, som nu gennemgår sine besvar 
elser til de stillede opgaver. Der breder 
sig et selvtilfreds smil på hendes læbe. 
Computeren bliver klappet sammen. 
Dagens arbejdsdag er slut. 
Hun forlader sin arbejdsplads for at 
sætte sig i sofaen og nyde søndagen og 
en velfortjent fyraften. 

”Før i tiden ville denne type opgave have 
taget mig dobbelt så lang tid hvis ikke 
mere,” lyder det fra Camilla. 

 
* Maj Mortensen er konstitueret formand for 
Ordblindeforeningen og udd. praktiserende 
læge

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

Nota sikrer 

skolebøger til 

ordblinde elever!

På Nota Bibliotek har vi 

over 4500 e-skolebøger, 

der er nemmere at læse 

for dit barn.

Hvis dit barns skolebog 

ikke er i biblioteket, kan 

læreren bestille den 

som e-bog via Nota 

Skoleservice.  

Når dit barn får bestilt 

en ny e-skolebog, er det 

også til glæde for andre 

børn.

Det er endnu en 

e-skolebog, som andre 

ordblinde elever kan få 

glæde af.

Læs mere på nota.dk.

ÅRSMØDET
Tilmeldning sker via hjemmesiden. Skriv venligst deltager antal i den lille boks 
under Deltager, udfyld felterne og afslut med Bekræft Deltager.

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. *)
*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet 
senest 20 dage før årsmødet – dvs. den 20. september 2020.
 
6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer.
 
7. Valg til bestyrelse.
På valg er 1 formand.
På valg er 1 næstformand.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er 2 suppleanter.
 
8. Eventuelt.

OBS: Husk at tilmelde dig senest den 20. september 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
 
Af hensyn til bestilling af sandwich m.m., bedes man venligst give besked om 
man deltager.

 
Sted:

Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11

5450 Otterup
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Jeg har ofte oplevet, at voksne der testes, 
oplever en lettelse ved at vide, at deres 
vanskeligheder kan betegnes som ord-
blindhed. Ofte får lettelsen dog følgeskab 
af sorgen over at vanskelighederne først 
nu er konstateret.

Annina på 45 år udtrykker det således: 
”Hvorfor blev det ikke opdaget tidli-
gere, så kunne jeg have fået hjælp og 
gennemført noget i mit liv, så jeg ikke 
skulle føle, jeg var dum”. Vrede er ofte 
også en følelse, der støder til: hvorfor 
hjalp de mig ikke i skolen? Eller på et 
mere eksistentielt niveau: hvorfor skal 
lige jeg slås med det her? 
Nogle voksne oplever det identitets- 
opbrydende og fuldstændig ændrende 
for, hvordan de ser på sig selv, når de 
testes ordblinde. Annina beskriver dette: 
”Den identitet jeg tog til mig som dum, 
passede jo ikke mere, da jeg fik at vide, jeg 
var ordblind”. At få ordblindhed knyttet 
til identitetsbilledet kræver ofte en 
tilvænningsproces og en god forklaring 
på, hvad det betyder. 

I ordblindeundervisningen på LæseTek 
har vi et overordnet mål om, at kursis- 
terne skal opnå viden om ordblindhed 
generelt, men også specifikt opnå indsigt 
i egne vanskeligheder, ressourcer og 
muligheder. Dette er med til at skabe 
en ny forståelsesramme og en mere 
nuanceret jeg-fortælling. De voksne 
vi møder i ordblindeundervisningen, 
skal ikke på ’skolebænken’ igen, men 

tilbydes et læringsrum tilpasset 
voksenlivets udfordringer 

og med respekt for den 
enkeltes tempo, niveau 
og behov. 
De voksne vi møder i ord-
blindeundervisningen, 

skal ikke på ’skolebænken’ 
 igen, men tilbydes et 

læringsrum tilpasset voksenlivets udfor-
dringer og med respekt for den enkeltes 
tempo, niveau og behov Ordblindeun-
dervisningen rummer potentialet for at 
blive det trygge læringrum, der giver den 
faglige selvtillid nye rammer for vækst. 
Som underviser kan vi være den fag- 
person som skolebarnet manglede, og 
som nu støtter den voksne over gamle 
”bump” på vejen. 

Samhørigheden og fællesskabsfølelsen 
som jeg indledte med at kredse om, må 
stå centralt og bærende, når mennesker 
med usikkerhed omkring egen læring 
skal ind i en læringszone og møde ram-
mer der ligner en skolesituation igen. 
Tilknytningen til underviseren og til de 
andre deltagere på holdet er afgørende 
for udvikling og giver mulighed for at 
opdage, at man ikke er udenfor, men 
inkluderet i et fællesskab, hvor der er 
forståelse for netop den sårbarhed, man 
som individ bærer på. 

Den aften i februar fik deltagerne i 
ordblindeundervisningen bevidsthed 
om en endnu større kreds, og de blev 
indlemmet i et endnu større fællesskab; 
nemlig Ordblinde/Dysleksiforeningen. 
Som afrunding vil jeg her til slut præsen-
tere et citat af psykolog Lars J. Sørensen:

 

”Typisk skal man mærke betyd-

ningen af det, man mærker, 

sammen med et andet menne-

ske, før det bliver til ens indre 

virkelighed. 

Først når man tør gå i sam-

spil med andre, kan man 

identificere sig med det, man 

mærker, som sit eget udtryk 

og stille noget op med det” 

Citat fra: Sørensen, J. L (2013) 
Skam – medfødt og tillært. 
Hans Reitzels forlag.

Henvisning til litteratur og yderligere infor-
mation om emnet:
https://emu.dk/avu/saerlige-kursistgrupper/
ordblindhed/emotionelle-folger-af-ordblind-
hed

Carina Vallentin Degn
Cand.mag. audiologopædi
Læse- og teknologikonsulent ved 
LæseTek, CSU Holbæk.
Beskæftigelse: Udredning, indstilling til 
bevilling af hjælpemidler og ordblinde-
undervisning for voksne i Holbæk og 
Odsherred kommune.
Psykoterapeut med speciale i emotionelle 
følger af læse-og skrivevanskeligheder 
hos børn og voksne
Artiklen indeholder citater fra interviews 
med deltagere i ordblindeundervisningen.

af Carina Vallentin Degn

En aften i februar 2020 kom Anette Rud-
beck fra Ordblinde/Dysleksiforeningen og 
holdt foredrag for de voksne der deltager 
i ordblindeundervisningen i Odsherred 
Kommune samt deres venner og familie. 
Anette fortalte om foreningens arbejde 
og om egne personlige erfaringer med 
at have ordblindhed tæt inde på livet. 
Det blev en betydningsfuld aften på flere 
måder. 

 

Dels blev tilhørerne klogere på 

foreningens virke og formål, 

men der opstod også en stærk 

kollektiv stemme båret af både 

frustration og håb 

 
 
Det var som om årelange kampe og 
oplevelse af ’forkerthed’ fik luft og blev 
ventileret.

Da jeg kørte ud fra parkeringspladsen 
en time senere end planlagt, stod folk 
stadig i klynger og talte sammen. Det 
rørte mig og bekræftede betydningen 
af det fælles rum: Når mennesker deler 
deres historie og har mod til at træde 
frem og blive set, så har skamfølelsen 
svært ved at overleve; gamle sår heles 
og sårbarheden formindskes. Denne 
aften blev et levende eksempel herpå. 
Mange af de voksne med ordblindhed 
som den aften tog ordet og delte deres 
oplevelser, har det meste af livet skjult 
deres vanskeligheder. I det fællesskab der 
opstod, så jeg med tydelighed, hvordan 
åbenhed og samhørighed blev modgift 
til følelsen af mindreværd.
 
Da jeg for 10 år siden debuterede som 
ordblindeunderviser, gjorde det dybt 
indtryk på mig, at mange af de voksne 
vi møder i dag, bærer på en negativ 
selvopfattelse præget af mødet med 
den tids skolesystem og vidensniveau 
om dysleksi. 

Bjarne på 67 år beskriver skoletiden således: 
”Dengang tænkte jeg jo ikke, at det var 
forkert, at jeg blev sat bagerst i klassen, 
og at jeg blev sendt hjem, når de andre 
havde eksamen”. Bjarne fortæller, at han 
startede i skole med stor lyst til at lære 
og med en forhåbning hjemmefra om, at 
han skulle blive skolelærer. ”Der lå jo en 
forventning om, at når man skal i skole, 
så skal man lære en hel masse, og så gik 
det jo helt anderledes,” siger han.

 

Et skolebarn der oplever, at dets 

læring ikke tillægges værdi og 

betydning, er i risiko for at blive 

en voksen med manglende tiltro 

til egen indlæringsevne 

 
 
Situationer der minder om skolemiljøer vil 
ofte vække uro og usikkerhed – også senere 
i livet. Sådan blev det også for Bjarne.
Tidlige følelsesmæssige erfaringer sætter 
spor ind i voksentilværelsen, og særligt 
hvis barnet ikke får hjælp til at forstå sine 
vanskeligheder. Som fagpersoner skal vi 
støtte fagligt, men også emotionelt. Det 
ved vi heldigvis mere om i dag. Jeg har  
hørt voksne undskylde sig inden test-
ning: at resultatet sikkert ville vise, at 
der ikke er tale om ordblindhed, men 
at ’jeg nok bare er dum’. Dette er et 
glimrende eksempel på, at hvis man 
går gennem livet uden at få hjælp til at 
forstå vanskelighederne, kan menings-
skabende forklaringer som ’jeg er nok 
mindre intelligent’ med lethed dannes. 
Vi lever jo i en præstationskultur, hvor 
der er megen status i uddannelse og job.  

Emotionelle følger af ordblindhed
                       og fællesskabets      betydning for løftelse af selvet

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
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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
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Corona-tiden har været en svær tid for 
mange mennesker også for mennesker 
med ordblindhed. Grith Ejstrup fra 
redaktionen fortæller, hvor svært det har 
været for hendes søn med ordblindhed at 
tage det 7. semester i hans uddannelse. 

Klasseundervisningen gruppearbejde har 
været suspenderet, og så bliver det svært 

for ordblinde at få den nødvendige viden. 
Min søn har taget sidste del af uddannel-
sen til konstruktør. De sidste 3 måneder 
før eksamen har klasseundervisningen 
været suspenderet. Selvom de har haft 
et samarbejde over computeren, kan 
den endnu ikke erstatte klasseunder-
visningen. Ordblinde får meget af deres 
bedste viden ved klasseundervisning eller 

gruppeundervisning. Megen viden opnås 
ved samtale og gruppeundervisning

Min søn har levet med ordblindhed hele 
livet. Han gik 8 år i folkeskolen og var to 
år på ordblindeefterskole. Blev udlært 
tømrer inden han gik ind til militæret 
og var i Kosovo og Afghanistan. Efter 
kontraktudløb betalte militæret tre års 
civil uddannelse. 
Han valgte at læse til konstruktør, og det 
gik rigtigt godt. Han fik mange 12-taller 
i- gennem uddannelsen og var derfor lidt 
skuffet, da han ikke fik det til eksamen, 
men han bestod med et flot gennemsnit. 
Noget af skylden tillagde han den mang-
lende undervisning de sidste 3 måneder 
af uddannelsen.

Dimissionsfesten blev aflyst på grund af 
corona-smitten, og deres eksamensbevi-
ser blev tilsendt pr. post. Han havde i tre 
år glædet sig til endeligt at modtage et 
eksamensbevis og feste bagefter. 
Familien besluttede at tage ud og spise 
sammen med ham, som plaster på såret. 
Ved siden af vores bord sad en flok 
studenter, som naturligvis var i godt 
humør, for i morgen skulle de ud og køre 
”Studentervogn”.

Samfundet og politikerne ønsker at 
ligestille boglige og tekniske uddannelser, 
men der er stadig stor forskel på den 
måde, de bliver behandlet på. 

Det har trods alt en stor betydning at 
komme op på scenen og få overrakt 
beviset af rektor. Det kan en computer 
ikke erstatte. 

Corona-tiden og eksamen

Fårupvej 12, 8990 Fårup . Tlf. 8782 5600
www.nørbæk-efterskole.dk . LN@n-efterskole.dk 

Bliv elev på Nørbæk Efterskole
- og få et af dine bedste år i dit liv!

Nørbæk Efterskole har over 50 års erfa-
ring i at arbejde med ordblinde. Vi opta-
ger hvert år 96 elever med læse-skrive- 
vanskeligheder

Vi er en skole med utallige muligheder både i 
undervisningen og i fritiden. Vi er uddannet til 
at kunne støtte dig i den boglige undervisning. 
Vi tilbyder mange forskellige håndværks- og 
værkstedsfag, kreative og musiske fag, fri-
luftsliv, idræt og gymnastik. Der er mulighed 
for at tage folkeskolens prøver i både 9. og 
10. klasse.
Har du lyst til at komme på efterskole, hvor der 
bliver taget individuelle hensyn i det faglige, så 
kontakt os. Du vil få et år fyldt med oplevelser, 
kvalificeret undervisning, udfordringer, kamme-
rater, bevægelse, smil, latter og meget mere.

Læs mere om os på vores 
hjemmeside og følg os på 
Facebook. 

Har du/I lyst til at besøge 
os så ring eller skriv til 
kontoret og lav en aftale.

Vi ligger tæt ved Viborg, 

Hobro og Randers, 

tæt ved afkørsel 

37 og 38 på E45

I ordblindeundervisningen møder vi tit kursister, der frygter at 
stå i situationer, hvor andre tager for givet, at de kan læse eller 
skrive en bestemt tekst. 
Det kan fx være i butikken, hvor de bliver bedt om at udfylde 
en returseddel, til forældremødet, hvor de bliver spurgt om at 
være referent, eller til førstehjælpskurset, hvor instruktøren 
beder deltagerne om at læse et A4-ark, der er blevet delt ud. 

Derfor har LæseTek udviklet et lille kort, der gør det nemt for 
dig at forklare om dine læse- og skrivevanskeligheder på jobbet, 
på uddannelse eller i mødet med det offentlige. 

Vi kalder kortet SVÆRTvedTEKST. Det er på størrelse med 
et visitkort, så det er nemt at have på sig og lige til at tage 
frem, når klappen går ned, og det ikke er til at få sat ord på 
læsehandicappet. Måske kan dette lille kort være med til, at 
den voksne tør være åben om sine vanskeligheder og række 
ud efter hjælp? 

Du eller din underviser kan hente kortet til 
SVÆRTvedTEKST gratis på vores hjemmeside:  
https://csu.holbaek.dk/kommunikationscenter/ord-
blindhed/obudobu/sv%C3%A6rtvedtekst/ 

SVÆRT ved TEKST

Kontakt mail: csu-laes@holb.dk / Tlf.: 72 36 36 07

KLUMMEKLUMME Af Erik Kildegaard Rasmussen
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Elevudtalelsen stammer fra én af de ele-
ver, som har deltaget i mit Ph.d.-studie, 
der undersøger, hvordan læseforstå-
elsesvanskeligheder manifesterer sig i 
litteraturundervisningen i grundskolens 
overbygning (Gøttsche, 2019). 
 
I studiet har jeg læst og talt med 20 
overbygningselever, som alle scorer lavt 
i Den Nationale Test i Læsning (tekst-
forståelse). Det er således elever, der i 
skolen er kendt som elever, der har svært 
ved at forstå det, de læser. Imidlertid er 
det ikke forståelsen, der ifølge elevernes 
egne udsagn, er den grundlæggende 
udfordring. Eleven fra det indledende 
citat formulerer i lighed med de fleste 
andre af de deltagende elever, at læsning 
er noget han undgår, ikke fordi han ople-
ver, at teksterne er svære at forstå, men 
fordi de er svære at få adgang til. En elev 
beskriver det eksempelvis sådan:
”altså hvis jeg ved, at det er en lang tekst, 
så kan jeg godt blive, så kan man godt 
tænke ’puh, det gider jeg ikke, det her’, 
eller hvis teksten står med tynd skrift og 
tæt på hinanden og sådan, så kan man 
også tænke, ’men det kommer jeg aldrig 
videre i det her’, og det kan være, jeg er 
ikke ordblind eller noget, men jeg, det kan 
være meget forvirrende, sådan når der er 
så mange ord, sådan, lige efter hinanden 
og i tynd skrift og sådan noget, det kan 
godt rigtig hurtigt blive rigtig træls, så 
kan man godt ligesom bare sådan få det 
her slag af håbløshed, bare sådan ’øv, nu 

skal vi til det her igen’ og så er det bare 
halvt umuligt at komme igennem det” 

Eleven her er ikke ordblind, som han 
pointerer, men alligevel beskriver han, 
hvordan selve afkodningsprocessen er så 
krævende for ham, at han giver op under-
vejs. Det er således afkodningsprocessen, 
som gør læsningen uoverstigelig, og den 
oplevelse har han tilfælles med 18 ud af 
de 20 elever, som jeg har talt og læst 
sammen med, og det hvad enten eleverne 
har svære afkodningsvanskeligheder eller 
bare ikke læser flydende. 

Det er således afkodningspro-

cessen, som gør læsningen 

uoverstigelig, og den oplevelse 

har han tilfælles med 18 ud af 

de 20 elever, som jeg har talt 

og læst sammen med, og det 

hvad enten eleverne har svære 

afkodningsvanskeligheder eller 

bare ikke læser flydende 

 
Men selvom eleverne selv beskriver 
afkodningen, som deres primære 
udfordring, så kommer deres læsevan-
skeligheder til syne i undervisningen 
som forståelsesvanskeligheder, fordi 
afkodningen i undervisningen er et 
vilkår. Når man støder ind i krav, man 
ikke kan honorere, så må man mestre 
situationen på andre måder, og det gør 
eleverne i undersøgelsen her ved at lægge 
afstand til positionen som en elev med 

læsevanskeligheder. De positionerer sig 
eksempelvis gennem noget, de er gode til, 
som i tilfældet med eleven, der priorite-
rer sin sportsgren, eller de forsøger at gå 
under radaren ved at påkalde sig mindst 
mulig opmærksomhed, så lærerne ikke 
får lejlighed til at positionere eleverne 
som elever med vanskeligheder. På den 
måde bliver det vanskeligt for lærerne 
at få øje på afkodningens betydning for 
elevernes læsekompetence.  

Men afkodningen spiller en altafgørende 
rolle, og eleverne beskriver præcist og 
med stor selvindsigt hvordan afkodnin-
gen bliver en hindring for deres forståelse 
og deltagelse i undervisningen. En elev 
spidsformulerer det således:  

”Altså, når jeg nu har fået den læst 

højt, så har jeg god forståelse,  

men hvis jeg selv skulle have læst 

den, så havde jeg haft nul og nix 

forståelse”

 
I studiet læser jeg en litterær tekst højt 
for eleverne afsnit for afsnit, hvorefter de 
tænker deres forståelsesproces højt. Jeg 
har altså siddet sammen med eleverne 
én og én, læst højt, stoppet op og spurgt, 
hvad de kom til at tænke på. Netop fordi 
eleverne ikke selv skal afkode den tekst, 
vi læser, bliver de særligt opmærksomme 
på, hvad der kendetegner deres læsning, 
når de selv skal afkode teksten til forskel 
fra, når de får den læst højt. 

Det giver anledning til meget nuancerede 
beskrivelser af, hvordan det opleves, når 
ens læsning ikke er flydende; når afkod-
ningen med forskningens termer bliver 
en flaskehals for forståelsen (Perfetti et 
al. 2007). 

En elev beskriver eksempelvis, hvordan 
det nærmest er som om ”der er en hurti-
gere vej fra ørerne og hen til hjernen end 
fra øjnene og hen til hjernen”. Han peger 
dermed på tiden som en væsentlig faktor, 
når man har afkodningsvanskeligheder 
og gerne vil deltage i undervisningen. 
Når adgangen til tekster skal foregå 
gennem elevernes egen afkodning; når 
afkodningen med andre ord er et vilkår, så 
må eleverne enten leve med ikke at kunne 
deltage på lige vilkår med elever, som ikke 
hindres af deres afkodningskompetence 
eller finde andre veje for at kunne deltage 
i undervisningen.

Eleverne beskriver eksempelvis, hvordan 
de ikke når at læse hele teksten inden 
en fælles opsamling eller de beskriver, 
hvordan de må læse så hurtigt, at det 
går ud over forståelsen En elev forklarer 
eksempelvis hvordan hun må stresse 
igennem teksten på bekostning af for-
ståelsen for at nå frem til spørgsmålene, 
som skal besvares som grundlag for den 
efterfølgende fællesgørelse: 
”så sidder jeg der med spørgsmålene og 
er nødt til sådan at have spørgsmålene 
ved siden af teksten og så sidde og finde 
det i teksten, hvor hvis jeg sådan har god 
tid, jamen så er det sådan, altså så sætter 
jeg mig ind i det.”
Eleven her må, hvis hun vil deltage, finde 
alternative måder at navigere på, som 
ikke indbefatter afkodning – for det er 
ganske enkelt for tidskrævende. 

Afkodningen er for mange af eleverne 
i dobbelt forstand tidskrævende. Selve 
afkodningsprocessen tager længere tid, 
end der typisk er til rådighed i under-

visningen, og processen er så kognitivt 
krævende, at eleverne undertiden må give 
op og mestre situationen på andre måder. 

Afkodningen er for mange af 

eleverne i dobbelt forstand 

tidskrævende. Selve afkodnings-

processen tager længere tid, 

end der typisk er til rådighed i 

undervisningen, og processen 

er så kognitivt krævende, at 

eleverne undertiden må give op 

og mestre situationen på andre 

måder 

 
Eleverne beskriver således, hvordan 
afkodningen, hvis de selv skal foretage 
den, tærer så meget på deres kognitive 
kræfter, at der bliver mindre overskud og 
lyst til at arbejde med tekstens indhold: 
”Hvis jeg selv skal læse det, så kan jeg 
godt anstrenge mig lidt mere, jeg skal 
bruge hjernen lidt mere, og det kan nogle 
gange også være svært, når man så når 
til opgaverne, puh, skal jeg nu også til at 
lave dem.” 
Eleven her beskriver, hvordan afkod-
ningsprocessen er så kognitivt krævende, 
at han udtrættes og har mindre energi og 
lyst til bearbejdningen. En anden elev 
forklarer uddybende: 
”Når man selv skal sidde og læse den, så 
skal man jo også tænke på at læse […] så 
skal man også tænke på at få ordene sat 
rigtigt sammen og sådan noget. Når man 
får den læst højt, så er den, så får du jo 
fortalt en historie, og så kan man sidde 
og tage billeder og lave billeder og putte 
dem sammen og sådan noget.” 

For eleven her betyder afkodningen altså, 
at der ikke er overskud til også at danne 
indre billeder og bruge de forståelsesstra-
tegier som er nødvendige for at opbygge 
en god forståelse. Når tekster læses op, så 
opleves situationen helt anderledes, og 
der er overskud til forståelsesprocesser. 
En elev formulerer det således:

”Jeg elsker altid, når der er nogen, der 
læser højt for mig, fordi så kan jeg sidde 
og tænke, og så kan jeg sidde og køre min 
egen film inde i hovedet. Når jeg læser, 
så kører den slet ikke på samme måde, så 
derfor synes jeg ikke, det er særlig sjovt 
at læse heller ikke.”
Selve afkodningsprocessen kommer på 
den måde til at udgøre en barriere for 
litterære læseoplevelser, men hvis tek-
sten læses højt, er oplevelsen en anden, 
fordi der frigøres kognitiv energi til 
bearbejdningen. En elev spidsformulerer 
det sådan: ”så har jeg tid til at tænke, 
så skal jeg ikke sidde og fokuserer på 
to ting, jeg skal ikke multitaske”. Han 
undgår dermed at rette sin opmærksom-
hed mod to forskelligartede processer 
samtidig, så han kan koncentrere sig om 
at forstå og få del i teksternes litterære 
dannelsespotentiale. 

Elever, som oplever afkodningsvanske-
ligheder, men som i skolen kendes som 
elever der har svært ved at forstå det, de 
læser, har, som det er fremgået, svære 
deltagelsesmuligheder, og det har de af 
flere årsager. For det først oplever de 
vanskeligheder med selve den kognitive 
læseproces, som i sig selv er vanskeligt 
at bære. Det bevirker, at eleverne tyr til 
undvigestrategier og mestrer situationen 
ved at undlade at tage positionen som 
en elev med læsevanskeligheder på sig, 
og på den måde bliver de mindre synlige 
for lærerne. For det andet oplever de en 
undervisningskontekst, hvor de krav, der  
stilles, ikke er mulige at indfri. Fordi afkod-
ningen er et vilkår, må eleverne mestre s 
ituationen på andre måder, og hvis 
vanskelighederne tilmed ikke erkendes 
og sprogliggøres som afkodningsvan-
skeligheder, forbliver de elevernes eget 
problem. 

Fordi afkodningen er et vilkår, må elev- 
erne mestre situationen på andre 
måder, og hvis vanskelighederne tilmed 

Læsevanskeligheder i skolens litteraturundervisning 

– et elevperspektiv”Jeg bruger mit hoved, fordi det er mit eneste værktøj. Jeg føler selv, at jeg 
har i hvert fald IQ nok til at forstå en tekst, men jeg tror bare, som jeg selv 
sagde her først, jeg har nok fucket det lidt op med ikke at få læst og alt det 

der, fordi jeg er gået så meget op i min sport, som jeg har gjort.” 
 

Sådan udtaler en elev i 9. klasse sig, når han skal beskrive, hvordan han oplever 
sig selv som læser i litteraturundervisningen. Han giver udtryk for, hvordan han på 

trods af sit gode hoved alligevel prioriterer læsning fra, så han kan bruge sin tid på den 
sportsgren, som han dyrker med stor succes. For der er nemlig noget andet, der stiller sig i vejen for ham i 
læseprocessen, og som får ham til at vælge læsningen fra.

af Nina Berg Gøttsche
Ph.d., lektor ved VIA Læreruddannelsen i Skive
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OBUdOBU udspringer af LæseTeks 
mangeårige erfaring med udarbejdelse 
af digitale undervisningsmaterialer til ord-
blinde/læsesvage voksne, hvor brugen af 
læse-/skriveteknologi er essentiel. Opga-
verne indgår i vores egen undervisning 
af målgruppen, hvor vi ser, hvordan de 
fremmer progressionen hos kursisterne. 
Opgavedesignet gør det overskueligt for 
kursisten at arbejde inden for sin nærme-
ste udviklingszone og nå frem til et mål 
hvor kursisten kan: klare hverdagens læse- 
og skrivekrav bedre og mere selvstændigt 
via brug af læse-/skriveteknologi.

OBUdOBU er udviklet med ønske om at 
føre mennesker med læsehandicap ind 
i temaer der er oppe i tiden; hverdags- 
relaterede temaer, temaer der kræver en 
personlig stillingtagen eller temaer med 
et kulturhistorisk tvist. Det handler om 
at erhverve ord og baggrundsviden til at 
indgå i en samtale med andre mennesker. 
Det kan være på jobbet, i skolen, på et 
kursus, i den lokale idrætsforening, over 

hækken, hos naboen mv. Når man har ord 
og baggrundsviden til at indgå i samtaler 
kan man være en del af fællesskabet; kort-
varigt eller over en periode. Man er med! 
Det er i fællesskaber med andre, at med-
borgerskab praktiseres. ”Medborgerskab 
handler om deltagelse og engagement. 
Medborgere er vi sammen med andre, 
nårvi forholder os til det samfund, vi lever 
i, når vi tager stilling i politiske spørgsmål, 
og når vi handler for at skabe forandring 
og udvikling.” (Sigurdsson og Skovmand, 
2013, s. 11)

OBUdOBU præsenterer temaer som i 
undervisningen bearbejdes på en sådan 
måde, at ordene kommer, og kursisten 
får lysten og modet til at byde ind i fæl-
lesskabets mangfoldige samtaler.

Læs mere og hent eksempler på opgaver: 
www.obudobu.dk

Kontakt
Mail: csu-laes@holb.dk
Tlf.: 72 36 36 07

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

ikke erkendes og sprogliggøres som 
afkodningsvanskeligheder, forbliver de 
elevernes eget problem.

En elev ræsonnerer således, når han 
bliver spurgt, hvad han tænker kunne 
gøres anderledes i skolen:

”i virkeligheden, så er dét, der 

burde kunne foregå på en anden 

måde, det er lidt mere, det der 

sker i mit hoved. Altså så må det 

være ligesom min egen kamp”

 
Når læsevanskeligheder ikke erkendes og 
italesættes således, at elever, som oplever 
vanskeligheder, kan finde ligeværdige 
måder at deltage på, så risikerer vi, at 
vanskelighederne forbliver knyttet til den 
enkelte, fremfor til den kontekst, som 
bærer på løsningsmuligheder

Ph.d. Nina Berg Gøttsche
lektor ved VIA Læreruddannelsen i Skive
Dalgas Alle 20, 7800 Skive 
Mail: nbg@via.dk
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Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.  

Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.  

Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.  

Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!  

 
 

Kragelund Efterskole 
Skolesvinget 1 
8723 Løsning 
Tlf: 75893522 

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 noget

OBUdOBU er et nyt digitalt undervisningsmateriale

OBUdOBU er et nyt digitalt undervisningsmateriale til unge og voksne med læsehandicap. Materi-
alet kan bruges til både fremmøde- og fjernundervisning. Det er udviklet af LæseTek, CSU Holbæk.  
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På det første møde kun for forældre 
spurgte de, om jeg ville fortælle om vores 
erfaringer med vores to ordblinde børn. 
På det tidspunkt gik de i 9 og 7 klasse. Det 
ville jeg rigtigt gerne, da jeg selv syntes, 
det var en god ide at starte sådan et 
netværk. Jeg havde i et stykke tid gået og 
leget med tanken om sådan et netværk, 
da jeg havde læst flere artikler om hvor 
stor gavn, det havde for familierne ude på 
de forskellige skoler, som havde oprettet 
sådan et netværk. 

For første gang skulle jeg stå og fortælle 
om vores familie, vores udfordringer og 
hvordan vi har tacklet alle de svære ting, 
som vi har oplevet. Men samtidig skulle 
jeg fortælle om, hvordan vi som familie 
er kommet igennem alle de udfordringer, 
som vores børn har mødt i forhold til 
deres ordblindhed

Men samtidig skulle jeg fortælle 

om, hvordan vi som familie er 

kommet igennem alle de udford- 

ringer, som vores børn har mødt 

i forhold til deres ordblindhed

 
For mig var det vigtigste at fortælle, at 
jeg godt vidste, at vejen til der hvor vi var 
nået som familie med to ordblinde ikke 
har været nem. Det har været et langt sejt 
træk, hvor børnene fik alt den faglige og 

psykiske hjælp, de skulle have, men også 
at vi som forældre fik støtte og vejledning 
fra fagpersoner, som kunne hjælpe os 
med at finde roen og overskuddet til at 
støtte og hjælpe vores børn i det faglige. 

Emnet Robusthed var også på dagsor-
denen på et møde. Her snakkede vi om, 
hvordan skole og hjem kunne samarbejde 
om at gøre vores børn mere robuste i 
deres udfordringer.

Dette møde satte dybe spor i  

mig, da jeg læste en opgave op  

”det sorte rum”, som vores datter  

havde lavet i 9 klasse. Der be- 

skrev hun alle de svære følelser, 

hun havde som ordblind 

 
Dette møde satte dybe spor i mig, da jeg 
læste en opgave op ” det sorte rum ”, 
som vores datter havde lavet i 9 klasse.  
Der beskrev hun alle de svære følelser, 
hun havde som ordblind. Samme aften 
fik jeg flere beskeder fra forældre, som 
havde været med til mødet, om hvordan 
dette brev havde gjort dybt indtryk på 
dem. Nogle havde læst det op for deres 
ordblinde barn, da de kom hjem, og bar-
net havde genkendt mange af de følelser, 
som var beskrevet i opgaven. 
Som i andre netværksgrupper er det 
bedste, at alle er i et forum, hvor man 
forstår hinandens tanker og følelser. Vi 
har oplevet forældre, der har haft svært 
ved at acceptere, at deres barn/børn har 
udfordringer og er ordblinde. De har 
fået skuldrene ned i netværksgruppen 
og har accepteret, at deres barn ikke skal 

have så meget fokus på at øve læsning 
mere, men at det er ok, at deres børn 
lyttelæser og bruger hjælpemidler, så de 
kan følge med i klassens undervisning 
og blive dygtigere. Vi kan som lærere 
byde ind med nogle input til links mm, 
og vi kan foreslå noget, men det er den 
snak, forældrene får indbyrdes, som er 
det vigtigste.  “Hvad gør I når…?”, “Er 
det ikke lidt snyd, at børnene må få så 
meget hjælp af AppWriter?” “Har jeres 
børn også problemer med….?” “Har 
I også oplevet, at jeres børn er…?”
(Citat fra læsevejlederne fra 
Carl Nielsen Skolen) 

Det inspirerede os til at lave 
flere møder for forældre til 
ordblinde elever. Disse møder 
er både for ordblinde elever og forældre. 
Nogle møder deltager eleverne dog ikke 
i. Vi har nu holdt flere netværksmøder 
på skolen med forskellige dagsordener. 
Vi har bl.a. haft en lærer fra kommunens 
læsetilbud til at holde oplæg om AppWri-
ter for både børn og forældre. Vi har haft 
ordblinde elever til at fortælle om sig 
selv, og vi har haft emnet robusthed 
med oplæg af Gitte, mor til to - meget 
forskellige - ordblinde børn. På 
andre møder har det handlet om, 
hvordan man bedst kan bakke sit 
ordblinde barn op, og hvordan det 
går i Ordblindebanden (elevernes 
netværksgruppe). Foredraget 
med Christian Bock blev gen-
taget, - det blev en lige så stor 
succes! Der var nye forældre, 
men også gengangere, som 

Netværksgruppe for forældre til ordblinde børn gerne ville høre ham 
igen :-) 

Vores planer for kommende 
møder er, at vi vil invitere nog-

le gæster, som kan lave en form 
for oplæg. Vi har snakket om besøg 

af fx elev på ordblindeefterskole 
eller elev på ungdomsuddannelse. 
Kort sagt: Det kan varmt anbefales!

( Citat: Læsevejleder Carl Nielsen 
Skolen )

Jeg er som forældre til 

to ordblinde børn dybt 

taknemlig for, at skolen vil være 

en del af dette samarbejde

 
Jeg er som forældre til to ordblinde børn 
dybt taknemlig for, at skolen vil være 

en del af dette samarbejde. Jeg har 
igennem vores tid på Carl Nielsen 
Skolen oplevet mange forskellige tiltag 

i forhold til ordblinde børn, og jeg 

kan kun sige at den måde, vi som forældre 
samarbejder på, er alfa og omega i forhold 
til hvordan vores børn/unges tilgang er 
til undervisningen. 

Jeg kan kun anbefale andre som står i 
samme situation, at være åben for selv at 
opsøge viden om ordblindhed, og hvor-
dan vi som forældre bedst kan hjælpe 
vores børn.  Havde vi vidst alt det, som vi 
gør nu, om ordblindhed ved at læse bøger, 
fået sparring og mødt dygtige/ærlige 
skolelærere - ledelse både i folkeskolen 
og på læsetilbuddet i Faaborg -  Midtfyn 
og lært vores børn, at de har et kæmpe 
medansvar for at få deres undervisning 
til at lykkes, så ville vores børn måske 
ikke have haft det så svært i de første år 
af deres skoletid. 
Som læsevejlederne skriver, så kan det 
varmt anbefales at etablere et forældre 
netværk for vores børn/unges skyld. 
Ordblindhed er et fælles ansvar. 

Rågelund Efterskole 

Rågelundvej 179 • 5240 Odense NØ • Tlf. 65 95 13 86 

raagelund@raagelund.dk • www.raagelund.com 

I oktober 2018 afholdt vi på vores børns skole det første møde for forældre til ordblinde børn. Jeg var glad for dette møde.  
Grunden til at mødet blev iværksat var, at skolen og deres læsevejledere syntes, det kunne være en god ide at samle forældre til 
ordblinde børn. På Carl Nielsen Skolen startede vi vores forældrenetværk i forbindelse med, at vi havde et forældre-elev-arrangement 

med Christian Bock. Her kunne vi tydeligt se og mærke den gode stemning, det gav, at alle havde 
et fællesskab om det at være ordblind. Alle forstod alle. Der blev grinet og nikket indforstået, 

og mange tanker blev delt. Nogle forældre genkendte også Christian Bocks erfaringer 
fra deres egen skoletid. (Citat fra Læsevejlederne på Carl Nielsen skolen ) Heldigvis 

blev dette møde startskuddet til en netværksgruppe, som har haft stor gavn for de 
enkelte familier. 

Af Gitte Frederiksen
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Da Buster og Elias hver især blev testet 
ordblinde, følte de, at de var alene om 
at være ordblinde, og de vidste ikke 
helt præcist, hvad det ville sige at være 
ordblind. Det er svært at få at vide, at 
man er ordblind, men samtidig også en 
lettelse at finde ud af, at der er en grund 
til, at det er sværere at lære at læse og 
skrive, og at man ikke er dum.

 

Det er svært at få at vide, at man 

er ordblind, men samtidig også 

en lettelse at finde ud af, at der 

er en grund til, at det er sværere 

at lære at læse og skrive, og at 

man ikke er dum

 
Derfor har Buster og Elias skrevet bogen 
til andre elever, der lige er testet ordblin-
de og deres klassekammerater.

Buster og Elias har et ønske om, at alle, 
der bliver testet ordblinde, bliver en del 
af et fællesskab med andre ordblinde, 
så man ikke føler sig dum og alene. Det 
havde de selv brug for, for det har været 
med til at gøre det nemmere, at være 
ordblind elev. På skolen, hvor Elias og 
Buster går, er der en ordpatrulje (inspi-
reret af Ordblindepatruljen) for skolens 
ordblinde elever, og det anbefaler Elias 
og Buster, at alle skoler får. Her snakker 
eleverne bl.a. om, hvad det vil sige at 
være ordblind, hvordan de kan arbejde 
med skriftlighed ved hjælp af læse- og 

skriveteknologi (LST) og om, hvad de 
kunne ønske, at kammerater, lærere og 
forældre ved om ordblindhed, og hvad de 
kan gøre, for at hjælpe ordblinde i skolen.  

Det er vigtigt, at lærerne tænker 

over, at der er ordblinde i klassen 

og sørger for, at alt undervis-

ningsmateriale er elektronisk 

tilgængeligt

 
I e-bogen At være ordblind elev i Dan-
mark skriver Elias og Buster, at det er rart, 

at lærere og kammerater ved, at man er 
ordblind, og at man derfor bruger LST og 
kan have brug for længere tid til at lave 
en opgave. 

Det er vigtigt, at lærerne tænker over, 
at der er ordblinde i klassen og sørger 
for, at alt undervisningsmateriale er 
elektronisk tilgængeligt. Det er træls at 
få udleveret kopiark, for så kan en opgave 
virke næsten umulig. 
Når ens kammerater ved, at man er ord-
blind, så er de bedre til at tage hensyn i 
stedet for at blive sure, hvis man fx ikke 

Børn og unge med ordblindhed

Lærere, læsevejledere og andre fagpersoner

Børn og unge med ordblindhed (engelsk)

Voksne med ordblindhed

Forældre til børn og unge med ordblindhed

Læse-staveudredning

ORDBLINDEKURSER FOR

v/ Thomas Mose og Mikael Højbjerg 
ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk).

www.ordblindetræning.dk

har lyst til at være den, der skriver, når 
der er gruppearbejde. 

 

Når ens kammerater ved, at man 

er ordblind, så er de bedre til at 

tage hensyn i stedet for at blive 

sure, hvis man fx ikke har lyst til 

at være den, der skriver, når der 

er gruppearbejde

 

Noget af det værste ved at være ordblind 
elev er, når der er vikar, for så skal man 
nogle gange forklare, hvorfor man fx 
læser på computer og ikke i en bog, eller 
hvorfor man ikke ønsker at læse højt for 
klassen, og så føler man sig udstillet og 
flov. Så Elias og Buster vil klart anbefale, 

at når en lærer skriver vikarplan, så skal 
der stå, hvem der er ordblind, så man som 
elev ved, at vikaren ved det, for at man 
kan føle sig tryg, når der er vikar.

Med e-bogen At være ordblind elev i Dan-
mark ønsker Elias og Buster at give andre 
elever, der lige er testet ordblinde, mulig-
hed for at læse lidt om, hvad ordblindhed 
er, og om, at de ikke er alene, og at det nok 
skal gå. Som Elias og Buster siger: ”Tro 
på dig selv og accepter, at du er ordblind. 
Du kan godt – lige som alle andre”. Men 
de fortæller også selv, at der kan være et 
stykke vej, fra man er testet ordblind, til 
at man accepterer det. Derfor er det så 
vigtigt, at de mennesker man omgiver sig 
med i skolen ved, at man er ordblind, og 
at det ikke altid er lige let, men at man 

kan lige så meget, som alle andre, det 
tager bare lidt længere tid, når det drejer 
sig om at læse og skrive.

FNs verdensmål nr. 4 handler om, at alle 
har lige adgang til alle uddannelser – også 
hvis man har brug for hjælpemidler som 
fx LST. Bogen om ordblindhed slutter af 
med et spørgsmål, der lægger op til dialog 
i både undervisningsteams, forældregrup-
per og i klasser med ordblinde elever: 
”Hvad kan vi alle gøre for bedst at hjælpe, 
så en klassekammerat ikke skal føle sig 
alene eller flov over at være ordblind?” 

E-bogen er et bidrag fra ordblind elev 
til ordblind elev og andre, der kender og 
arbejder med ordblinde elever.

Af Signe Elmstrøm

E-bog om at være ordblind elev i Danmark
Jeg har på opfordring af Stefan Åge Hardonk Nielsen, Vonsild Skole, 
udarbejdet en lille e-fagbog i tæt samarbejde med to ordblinde elever Elias 
Beyer Crosby og Buster Adam Valeur Madsen om det at være ordblind elev 
i Danmark. Stefan står bag Atlantbib.org, som er et fælles nordisk, baltisk 
og sydslesvisk e-bogsprojekt siden 2015, hvor elever og lærere sammen 

skriver fagbøger om diverse relevante emner. Bøgerne oversættes af skoler 
i de respektive lande og indtales af elever lokalt, så produktet bliver autentisk. 

Med denne bog om ordblindhed, er det eleverne selv, som kommer på banen 
med deres oplevelser og deres liv. 

Om atlantbib.org
 
Projektet er støttet af Nordplus 
Språk (Nordisk Ministerråd). 

I Danmark er det Vonsild Skole 
i Kolding, som er tovholder på 
projektet, men alle skoler kan 
deltage efter ønske. 

Bøgerne dækker emner indenfor 
geografi, historie, kultur, musik, 
kunst, kroppen, verdensmål, 
verdensarv og diverse livsbeting- 
elser, elever kan have.

Bøgerne er gratis og kræver ikke 
login. der er pt. over 340 bøger 
online på 14 forskellige sprog samt  
enkelte på tegnsprog. 
Bogen kan læses på:
atlantbib.org/da/ordblindhed
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Så er det igen blevet tid til at stemme på den kandidat, som du synes skal have Ordblindeprisen i 2020.  

Stem på din favorit og deltag i lodtrækningen om et ordblinde-armbånd i sølv, doneret af guldsmed Mads Heindorf. 

Send en mail med navnet på den kandidat, som du ønsker skal vinde samt oplysninger med dit navn, medlems nr. og dit 
telefonnummer til anna@ordblind.org inden den 20. september 2020 kl. 12:00. 
Vinderen af lodtrækningen får direkte besked, senest den 12. oktober 2020. 

På baggrund af de indstillede forslag, kan du stemme på disse 5 spidskandidater;

Finalister til ordblindeprisen 2020 er:

     Køge Private Realskole

     De unge mennesker bag SubReader

     Udviklingsprojekt omkring undervisning for ordblinde HF-elever, Fyn

     Thomas Mose og Mikael Højbjerg fra Ordblindetræning

     Netværkslokomotivet

 
Finalisterne er valgt ud fra følgende kriterier;
Personen/virksomheden har udvist stor interesse for mennesker med ordblindhed.
Personen har skabt opmærksomhed om de problematikker, som mennesker med ordblindhed har.
Personen/virksomheden har gjort en særlig forskel for en person med ordblindhed.   
 
På vores hjemmeside kan du læse mere om de enkelte kandidater, og hvorfor de er blevet indstillet til ordblindeprisen 2020. 

v/Agna Thinggaard | T. 40805838 | info@voksenordblind.dk

Vi lærer dig at læse
med garanti for resultat

-det er aldrig for sent!

Læs og hør mere på voksenordblind.dk

Stem på din favorit til Ordblindeprisen 2020 
og deltag i lodtrækningen om et ordblinde-armbånd fra guldsmed Mads Heindorf

Kom til vores ungelejr!  
Vi afholder vores 6. ungelejr og har god grund til at fejre, at vi i år har eksisteret i 5 år! 
Vi har glædet os til kunne invitere DU – Dysleksi Ungdom medlemmer til ungelejr.
Lejren indeholder det samme som de forgangne år, fagligt indhold, sjov og ballade 

og nye venskaber.  

Vi glæder os rigtig meget til at se eller gense jer og håber, at I vil være med til at gøre 
denne lejr til endnu et fantastisk og hyggeligt arrangement. 
På ungelejren afholdes DU-Dysleksi ungdoms generalforsamling. Generalforsamlingen 
afholdes om søndagen fra kl 12.30 – 14.30. 
 
OBS: Tilmelding til Ungelejren er samtidig tilmelding til generalforsamlingen. 
Det er også muligt kun at tilmelde sig generalforsamlingen. 
Lejren er uden alkohol.
Tilmelding efter først til mølle og senest d. 30. oktober. Ring på 36 75 10 88 eller 
skriv til kontor@ordblind.org, hvis du har spørgsmål til Ungelejren.
 
Vi åbner for tilmelding den 1. september 2020 via hjemmesiden under begivenheder.
Vi glæder os til at møde jer.

Med venlig hilsen  
Lejrudvalget for DU – Dysleksi Ungdom

Rikke, Sofie og Emma 
 

Medbring:
Fornuftigt fodtøj
Evt. regntøj 
Film hvis I har særlige ønsker 
Spil eller andet der kunne være hyggeligt 
at lave sammen.  

 

Tidspunkt: 

Fredag d. 6. november kl. 17.00  

til søndag d. 8. november kl 14.30.

Sted:

Danehofhytten

Kappendrupvej 25B

5550 Langeskov (ved Odense)

Vi vil meget gerne have lov til at dele 

jeres telefon nr. og adresser med 

dem, som skal med så man evt. kan 

lave noget samkørsel.

Den tætteste bus er 1.3 km fra 

hytten, og derfor vil vi afhængig 

af hvor mange, der kommer med 

denne, for at kunne hente jer eller 

jeres baggage. I må gå sammen, hvis 

I er flere end I kan være i bilen.  

Pris: 

Vi dækker kost og logi.

Tilmelding: For tilmelding har vi 

brug for navn, adresse, e-mail, 

telefonnummer og alder. Giv gerne 

besked hvis der skal tages hensyn 

til fx allergi.

Medbring:

- Fornuftigt Fodtøj   

- Evt. regntøj 

- Film hvis I har særlige ønsker 

- Spil eller andet der kunne være 

 hyggeligt at lave sammen.

Ungelejr 2020

Betingelser for at deltage i lodtrækningen

Lodtrækningen om et ordblinde-armbånd i sølv fra Mads 
Heindorf udbydes af Ordblindeforeningen, Blekinge Boulevard 
2, 2630 Taastrup
 
Du skal være 18 år for at deltage 
 
Der udtrækkes 1 vinder, og udtrækningen og kontakt til vinder 
sker efter den 20. september 2020
 
Vinderen får personligt besked igennem et telefonopkald 

Vinderen modtager armbåndet i løbet af ca. 14 dage.
 
Armbåndet kan ikke returneres eller ombyttes til kontanter 
eller andre varer. 
 
Ordblindeforeningen påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre 
fejl i forbindelse med lodtrækningen og forbeholder sig ret til uden 
varsel at ændre i lodtrækningens betingelser. 
Har du spørgsmål, kan du ringe til os på tlf. 36751088 eller sende 
en mail på anna@ordblind.org.
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som helhed. Derudover er der løbende i 
året kurser/workshops for de pågældende 
lærere afholdt og finansieret internt; eks. 
appwriter, skoletube programmer mv.

Èn gang om måneden mødes alle ker-
nelærere (dansk og matematik) med 
dysleksi- og matematikvejlederne og 
drøfter ny viden, diskuterer didaktik og 
metoder. På nogle af møderne tager de 
udgangspunkt i mindre aktionslærings-
forløb, hvor de har observeret særlige 
aktioner hos hinanden.
På disse møder har vi også en særlig 
opmærksomhed på elevernes portoføljer. 
Disse møder ligger  torsdag morgen fra 
8-9.30 og er en binding vi lægger ind i skema- 
lægningen på lige fod med andre prio-
riteringer som svømmehals tid og lign.
Da vi startede den dysleksi venlige tilgang 
mødte vi spørgsmål fra lærere: “Skal jeg 

planlægge flere typer undervisning? ”
Vi er forpligtet i henhold til folkeskole-
loven at planlægge differentieret under-
visning, som møder den enkelte elevs 
behov - det være sig dysleksi, adfærd eller 
lign. derfor er svaret ganske enkelt til 
dette spørgsmål

 

- JA! Det gør vi jo i forvejen. 

Men jeg skylder at sige, at den 

dysleksivenlige undervisning 

organiseres omkring hele klassen 

og kommer hele klassen tilgode. 

Ofte kan strukturen, alsidighe-

den og den digitale vej appellere 

positivt til hele elevgruppen

 
 
- JA! Det gør vi jo i forvejen. Men jeg 
skylder at sige, at den dysleksivenlige 

undervisning organiseres omkring hele 
klassen og kommer hele klassen tilgode. 
Ofte kan strukturen, alsidigheden og den 
digitale vej appellere positivt til hele 
elevgruppen

Lærere, der underviser i DG-klasserne, 
kan hele tiden sparre med almene 
læsevejledere, matematikvejledere, 
naturfagsvejleder og dyseleksivejlerne. 
Derudover opererer vi med DG-timer, 
som er lærere med særlige kompetencer, 
lyst og viden inden for dysleksivenlig 
undervisning, der varetager disse timer. 

Nogle af dem bruges til VAKS-forløb andre 
er mulighed for timer med to-lærere i ad 
hoc forløb, hvilket er en mulighed i alle fag. 
Når der er to lærere i klassen handler det 
som udgangspunkt om at understøtte ele-
verne med dysleksi, men det er bestemt 

Det første vi gjorde var at sikre, vi 
havde nogle nøglepersoner/ildsjæle 
inden for dysleksi, fordi der skulle 
være fanebærere, som formåede at 
få følgeskab til gavn for eleverne.  
Det betød, at tre lærere læste pd i læsning 
og kravet fra vores og BUR side var at 
fokusere på dysleksi og særlige læsevan-
skeligheder i samtlige moduler og særlig 
i afgangsprojektet. Det betyder, at vi nu 
har tre dysleksivejledere.

 

Vi udarbejdede en konceptbe-

skrivelse og besluttede, at disse 

principper er et krav i  klasser med 

DG-gruppe (almen klasser med 

dysleksigruppe). Vi besluttede 

at tale om metode ansvarlighed 

i stedet for metode frihed. 

 

Vi vurderede, hvilke lærere for 

hvem denne tilgang faldt mest 

naturligt, fordi der er meget 

digitalt involveret

 

Vi brugte og bruger DVO-screening til 
at indfange elever med bekymring om 
dyslektiske vanskeligheder. Hvis der er 
bekymring om dysleksi gennemfører vi 
VAKS i 3. klasse, for disse elever, med 
henblik på en evt. ordblindetest i foråret 
3. klasse. Når resultatet af ordblindetesten 
foreligger afholder dysleksivejlederne 
samtaler med forældre og elever. Hvis 
en elev testes ordblind tilbydes eleven en 
intern visitation til dén klasse på årgan-
gen, som fra 4. klasse skal være klasse 
med DG-gruppe. 

Allerede i 1. klasse prioriterer vi i ledelsen 
at holde en klasse på mindre elevtal end 
de andre. Vi kigger også på de sproglige 
tests og på, om der er dysleksi i familien. 
Dvs. vi planlægger klassen ofte flere år 
inden den skal realiseres. 

Vi prioriterer, at klassen med DG-gruppe 
er 4-5 elever færre end de andre klasser på 
årgangen. Tilbuddet er ikke kommunalt 
men skolens eget tilbud, derfor kan vi 
ved elevtilgang være nødt til at fylde op 

i klassen, fordi der officielt er plads. Det 
er dog kun sket på én enkelt årgang.

Sådan klæder vi lærerne på
Samtidig med etablering af den nye 
DG-gruppe på 4. årg. kører skolens fag-
fordeling. I denne styres der efter, at vi 
har sprog-, dansk- og matematiklærere, 
som har så mange DG-klasser som muligt 
for at etablere en dysleksivenlig speciale.

 

Alle lærere der har lektioner i 

en klasse med dysleksigruppe 

mødes i uge 32 forud for skole-

årets opstart. Her gennemgår 

dysleksivejlederne, hvad der 

karakteriserer dysleksivenlig 

undervisning, og de gennemgår 

de hyppigste udfordringer og 

mulige løsninger på disse

 
 
De introducerer LST, NOTA osv. De 
gennemgår eleverne og taler om, hvad der 
er særligt fokus på den enkelte og klassen 

Med den rigtige viden, kan du bedre selv  
bestemme, hvordan dit arbejdsliv skal forme sig. 

Du kan øge din værdi og viden ved at tage efter- 
uddannelse i forskellige fag på et VUC-center. 

Du finder dit nærmeste VUC på  
www.vuc-erhverv.dk

TÆNKER DU PÅ DIN VÆRDI 
PÅ ARBEJDSPLADSEN?

Basale fag 

 på alle  

niveauer

Scan og  
læs mere

Leder på en
 dysleksi venlig 

skole
Organisering af dysleksi venlig skole. Når man som skole vælger at gå i en dysleksi 
venlig retning fordrer det, at man laver en analyse af strukturer, ressourcer og 
kompetencer. Vi sidder som oftest og skal have tingene til at ske uden, at der er tale 
om særlige økonomiske tilførsler. Vi opererer som ledere i høj grad med at kombinere 
eksisterende rammer, ressourcer og kompetencer på ny. Dertil er det vigtigt at lave 
en strategi, hvor dysleksi prioriteres.
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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) 

 

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

også for at kunne guide og støtte lærerens 
praksis. Vi har en kontekstuel tilgang, 
og vi har fokus på at praksis/konteksten 
er den, der tilgodeser og ikke det, at der 
sidder en voksen ved siden af eleven - det 
er nemlig ikke en holdbar løsning på den 
lange bane! 
Vi har fokus på at gøre eleverne selvstæn-
dige, så de kan klare skolegang og det 
videre uddannelsesforløb på egen hånd 
med de hjælpemidler, tiltag og tilgange, 
som understøtter de udfordringer, som 
eleven har.

Ledelse
Udover, at skabe en struktur og prioritere 
dysleksi i fagfordeling og skemalægning, 
er ledelse tæt på opgaven også det, der 
kan være med til at kvalificere den. 
Dysleksi er én af mine arbejdsopgaver, 

blandt mange, og det betyder, at jeg er 
med på de månedlige møder med alle 
DG-lærerne samt mødes med dysleksi 
vejlederne hver 3.uge. 
Dertil kommer jævnlige ad hoc 1:1 sparrin-
ger mellem DG-lærerne, vejlederne og mig. 
Her drøfter vi alt fra vejlederrollen til et 
skriftligt produkt med atypiske dysleksifejl 
eller andre bekymringer eller udfordringer. 
Min tætte dialog med alle lærerne er et 
strategisk valg i forhold til at styrke lærer-
nes selvledende tilgang i opgaveløsning.
I projekt GODS blev jeg interviewet og 
udtalte, at det i bund og grund handler 
om prioritering, når man vil skabe 
dysleksivenlig skole. Fra mit bord er det 
naivt at tro, at opgaven løses lige godt hos 
alle lærere. Jeg er bange for, at en sådan 
løsning ville ende med middelmådighed. 
Med det mener jeg, at hvis jeg antager, 

alle kan det samme og har samme inte-
resseområder, risikerer jeg at slå fejl ift. til 
eleverne med dysleksi. I en fagfordeling 
kigger man jo netop på, hvad er særegen 
for denne klasse, hvilke lærere er særlige 
stærke her? 

Alle lærere har deres egne spids-

kompetencer, og det er dem, som 

skal bringes i spil på de rigtige 

steder

 
Nogle vil måske tænke, at det er en stor 
omvæltning for en elev at rykke klasse. 
Det er det - uden tvivl! Men effekten af 
at gå i en klasse, hvor man er en gruppe 
elever, der alle har dysleksi, hjælper på 
vej i forhold til erkendelsesprocessen af 
dysleksi både hos elever og forældre. At 

have kammerater at sparre med og spejle 
sig i, i alle timer, er af stor vigtighed

Projekt GODS
Da vi blev inviteret ind i projekt GODS 
talte vi med Birgit Jandorf om, at vi på 
Munkekærskolen nok var et andet sted 
end de andre skoler i forhold til dyslek-
sivenlig didaktik, men vi indvilligede i, 
at deltage som eksemplet på, at disse 
formodede anbefalinger rent faktisk kan 
lade sig gøre i praksis. 
Vi ville også rigtig gerne være med til 
at vidensdele og rette fokus på, at dys-
leksivenlig praksis er en prioriteret og 
struktureret indsats, der sagtens kan lade 
sig gøre med de rette prioriteringer og 
fokusområder.

Der er opstillet følgende generelle målsætninger for projektet:
 
• At styrke kvaliteten af almenundervisningen, så alle elever med ord-
blindhed (i 3.-9. klassetrin) i højere grad kompenseres med LST, så de kan 
tilegne sig viden i fagene og dermed også opnår tilstrækkelige funktionelle 
læse- og skrivefærdigheder samt kompenserende strategier til at kunne 
starte på den ungdomsuddannelse, som de ønsker.

• At skabe en ordblindevenlig didaktik i almenklasser, hvor læringsmu-
lighederne hos elever med ordblindhed i alle fag understøttes ved hjælp 
af inddragelse af LST.

• At generere en skoleguide om ordblindevenlig didaktik med inddragelse 
af LST, som kan komme andre kommuner og skoler til gavn. Guiden skal 
indeholde både tekst og video med praksiseksempler.

• At UU-vejlederne skal have større viden om ordblindhed og LST, så de i 
højere grad kan sikre, at elever med ordblindhed får en vellykket overgang 
til deres ungdomsuddannelse.
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Efterskolernes Dag foregår hvert år den sidste søndag i september 
klokken 13.00 til 17.00, hvor alle efterskoler i hele landet holder 
åbent hus. Næste gang er søndag den 27. september 

I løbet af de sidste år er der kommet en hel del efterskoler, som 
især hjælper elever, der har læse-/skrivevanskeligheder. Desuden 
har den enkelte skole tilbud af forskellig art. Derfor er det vigtigt, 
at man undersøger den enkelte skoles tilbud. 
 
Vi har derfor fundet frem til de skoler, der kan være aktuelt for 
ordblinde. Det første link er til en oversigt over de enkelte skoler, 
og her står en lille smule om hver skole. 
 
Hvis man vil læse mere og undersøge den enkelte skole nærmere, 
så har vi sat link ind til den enkelte skole. Det er en god ide at 
besøge skolen, før man søger ind. Det kan gøres på Efterskolernes 
Dag, men de fleste skoler tager også imod, hvis man ringer og 
aftaler en tid. 

Nordjylland 
Sjørringvold Efterskole https://www.thy-ordblind.dk/
Ryå Efterskole https://www.ryaaefterskole.dk/
Mejlby Efterskole https://mejlbyefterskole.dk/
Hobro Efterskole https://www.hobroefterskole.dk/ 
Farsø Efterskole https://f-e.dk/

Midtjylland
Sdr. Feldings Efterskole https://sfeefterskole.dk//
Nørbæk Efterskole https://xn--nrbkefterskole-2ib9z.dk/
Lystruphave Efterskole https://www.lystruphave.dk/ 
Kragelund Efterskole https://kragelund-efterskole.dk/

Østjylland  
Vrigsted Efterskole https://vrigsted-efterskole.dk/
Gylling Efterskole https://www.gylling-efterskole.dk/

Sønderjylland 
St. Andst Efterskole https://www.storeandstefterskole.dk/
Emmerske Efterskole https://www.eeskole.dk/
Bork Havn Efterskole https://bhe-skole.dk/

Fyn og øerne
Rågelund Efterskole https://www.raagelund.com/
Nislevgård Efterskole https://nislevgaard.dk/
Magleby Efterskole https://mafe.dk/

Sjælland 
Holte-Hus Efterskole https://www.holte-hus.dk/
Hjembæk Efterskole https://www.hjembaekefterskole.dk/
Efterskolen Solbakken https://efterskolensolbakken.dk/ 
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Ordblindefterskolerrskoler
https://www.ordbl.dk/#findosher

Efterskolernes Dag den 27 september 2020
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Har du lyst til at være med i 
konkurrencen. så send svaret 
og dit medlemsnummer til:

k o n t o r @ o r d b l i n d . o r g 
Skriv i emnefeltet: 

FIND 5FEJL

Lad os følges og mindes feriekoloni
Sommeren er ovre, og Ordblindeforeningen skulle under normale 
omstændigheder have afholdt feriekoloni. Vi vil gerne mindes de  
mange gode feriekolonier, der har været afholdt indtil videre 
med denne video ‘Er dit barn ordblind så er I ikke alene’. 
https://youtu.be/TK87bNCHIoI

Videoklippene blev filmet på sidste års feriekoloni i uge 27. 
Og underlægningsmusikken er en instrumental udgave af 
Ordblindeforeningens sang ‘ALVERDENS ORD’ af RAGNA EA 
(2016) instrumenter og produktion PAUL WILKINSON & THE 
STATION.
Vi glæder os over, at det er lykkedes at afholde en koloni 
på Emmerske efterskole.

Kolonien er fra onsdag den 14. oktober til lørdag den 17. 
oktober 2020 i uge 42.
 
Kolonien afholdes på:
Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14
6270 Tønder (Jylland)

Koloniophold for børn med ordblindhed i alderen ca. 9-15 år 
sammen med deres forældre og søskende.
Vi åbner for tilmelding den 15. september kl. 12.00.
Vi udsender også et nyhedsbrev omkring tilmeldingsdatoen, 
når vi nærmer os.

https://www.ordblindeforeningen.dk/event/feriekoloni-uge-27/ 
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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 

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”  

Køb til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
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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

ARBEJDSMARKEDS- & POLITISK UDVALG 
Janne Sabroe, formand for udvalget 
Anette Rudbeck 
Birte Jensen 
Carsten Hansen 
Christian Bock 
Gitte Nielsen 
Hans Christian Andersen 
Inge Zeisner 
Kaj Andersen 
Laila Boye 
Susanne Thorsager 
Svend Jensen 
Rasmus Lerbak 

BLADUDVALG/REDAKTION
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 

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 
Buchwaldsvej 38, 5690 Tommerup 
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 
St. St Blichersvej 12, 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

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

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 
ordblindhed. 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.vitec-mv.com/dk/produkter/

MELD DIG IND
• Et enkelt 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. 
• Institutionsmedlemskab koster 500 kr. og Støtteklub for virksomheder med differencerende priser 

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

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
 


