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Det er nok ikke alle i foreningen, der kender Trine Nobelius. Hun er konsu-
lent og arbejder i styrelsen for undervisning og kvalitet. Desuden er Trine 
Nobelius sammen med Stina Kjær Madsen redaktør af Ordblindenetværket. 
Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og 
skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. 

I foreningen og på bladet har vi stor glæde af Trines viden om ordblindhed og især  
om den lovgivning, der er på skoleområdet. Gennem Ordblindenetværket svarer hun 
på en masse af de spørgsmål forskellige fagfolk har til ordblindeområdet og henviser til 
de rette instanser. Når man følger med i de svar, der gives til de forskellige fagpersoner, 
der stiller spørgsmål på Ordblindenetværket, bliver man imponeret over hvor mange 
gange der, med tålmodighed og grundighed, bliver svaret på de samme spørgsmål. 
Især har der været meget omkring den nationale ordblindetest og i det hele taget om 
test og tolkning af resultaterne. 
Vi har i mange tilfælde brugt hendes svar til nyhedsbreve, som er sendt ud til vores 
rådgivere, så de kunne være opdateret med de sidste ændringer i lovgivningen og 
fortolkningen af den. 
 
Trine stod, i forbindelse med Danmarks Læringsfestival 2020, for en konference 
arrangeret af Ordblindenetværket om nogle af de mange forskellige tiltag, der er 
indenfor ordblindeundervisningen. Bladet har brugt og vil bruge en del af de oplys-
ninger, som her blev fremlagt. 

Vi vil derfor give roserne til Trine for den gode formidling af svære spørgsmål indenfor 
ordblindeundervisningen, både til fagfolk og til vores forening.

ordblindebladet
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Leder 
af Anders Bredsdorff

HUSK

Nu har landet været lukket mere eller mindre ned siden Ordblindeblad nummer 
1 udkom. Kontoret har været lukket og alle arbejder hjemmefra. Redaktionen har, 
som det meste af samfundet kommunikeret elektronisk både indbydes og med 
omverdenen. Det er nok en situation, vi er nødt til at forlige os med i det næste 
stykke tid. Årsmødet er udskudt og årsberetningen kommer ikke her i bladet. Det har 
i det hele taget været en underlig situation for foreningen med flere konstitueringer, 
aflysninger af møder og feriekolonier, samt vanskelige kommunikationslinjer.

Skolelukningerne har betydet, at der har været undervisning over internettet. Jeg 
håber, at det ikke er gået for meget ud over ordblinde elever eller andre med læse-/
skrive vanskeligheder. Det er klart, at den nære kontakt mellem lærer og elev er blevet 
vanskeliggjort, og det har også vist sig, at det er blevet meget vanskeligt at tage de 
test, som normalt ligger her i foråret. Gennem Ordblindenetværket har jeg set, at 
der bliver gjort en indsats for at løse problemet. Samtlige undervisningsinstitutioner 
har måtte ændre deres undervisningsform, og der er en stor gruppe elever på 
alle niveauer, som har måtte ændre, den måde de har modtaget undervisning på. 
Lærerne må undvære deres mundtlige kommunikation og formidle deres viden 
gennem elektroniske midler. Dette er envejs undervisning og dialogen og kontakten 
mellem underviser og elev mangler og for ordblinde er det, efter min mening, en 
meget værdifuld del af den hjælp, som de har brug for.

Selvom mange ansatte i det offentlige arbejder hjemme og kontakten foregår 
elektronisk, kan vi glæde os over, at Børne- og undervisningsministeriet, sammen med 
forskellige styrelser og Nota, har lavet en meget fin hjemmeside, som formidler viden 
om ordblindhed samt tilbud og støtte til børn, unge og voksne med ordblindhed. 
Det drejer sig om www.ordblindhed.dk, som ved hjælp af videoer og gode tekster 
hjælper ordblinde til at finde vej gennem den jungle af information, der foreligger 
på området.

Det skal også lige nævnes, at Ordblindeforeningen har fået produceret en podcast-
serie til forældre med svar på flere af de typiske spørgsmål, som foreningen hører 
fra forældre. Serien hedder ”Mit barn er ordblind” og bliver udgivet i ugerne frem 
til skolernes sommerferie. De første to programmer kan hentes på Spotify og alle 
andre podcastapps. 

I skrivende stund er fase 2 i genåbningen af Danmark lige startet. Når bladet udkom-
mer, er vi startet på fase 3, så læseren er blevet meget klogere på om åbningen er gået 
for hurtigt, eller om vi nu kan se frem til at mødes og arbejde på mere normale vilkår. 
Jeg ønsker alle læsere en god sommer.

Anders Bredsdorff
Formand for redaktionen 

Sidste frist for indlevering af indlæg til  
Ordblindebladet 3/2020 er:  
10.august 2020 
 
Forventet udgivelse 12.09.2020 
 
Ordblindebladet modtager gerne indlæg fra vores 
læsere og andre med interesse for ordblindhed.  
 
Sendes på e-mail: kontor@ordblind.org 
men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, 
indtalt på bånd eller håndskrevet. 
 
Husk, at der også gerne må være illustrationer  
eller billeder med.
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Indlæg til Ordblindebladet

I 80’erne var der en ringe forståelse af 
problematikken, og en praksis der ofte 
medførte, at børn med læsevanskelig-
heder kom i kategorien, som min kære 
svigermor (lærer i 45 år med speciale i 
mennesker med ordblindhed) kalder for: 
“børn der ikke lader sig undervise”.
Det gjorde jeg heldigvis, for jeg var udsty-
ret med en glubende appetit på lærdom, 
og en uudtømmelig kilde af forundring 
over alt mellem himmel og jord.
Så jeg fordybede mig i fag, der byggede på 
naturlove: fysik, kemi og matematik - og 
forsøgte at lære sprog med ørerne, i en 
folkeskole, hvor undervisningen bygges 
op om lektielæsning og afsluttende 
opgaveløsning på tavlen.
Men jeg skrabede mig trods alt igennem 
skolesystemet, på en god dag var jeg en 
gennemsnitselev, på en dårlig dumpede 
jeg. Det gik helt galt i gymnasiet, materia-
let blev stadigt vanskeligere at indarbejde 
med mine redskaber, hvilket gav øget 
frustration og afmagt. For mig virkede det 
tydeligt som et system, der mest virkede 
designet til at give mig nederlag.
 
Så jeg skrabede igennem gymnasiet og tog 
fat på at finde min egen vej i livet. Den 
skulle vise sig, at føre mig ind i mange for-
skellige verdener. Jeg var fabriksarbejder, 
i montagen på Danfoss. Jeg bestyrede en 

grillbar og tilbragte noget tid som skibs-
kok, på en coaster der sejlede stykgods 
rundt i Europas små og store havne.
Det var spændende, og jeg nød fornem-
melsen af at finde mine kompetencer i 
praktiske sammenhænge, uden at have 
en skriftlig eksamen hængende over 
hovedet. 
Det er ikke helt forkert at kalde det for 
en slags udviklingsproces, for det var på 
denne rejse, at jeg for alvor opdagede, 
at jeg havde ressourcer til at nå de mål, 
jeg satte mig.

 

Så jeg startede på en lærerud-

dannelse med liniefag i religion 

og historie, hvilket ikke var let 

ovenpå mine egne erfaringer fra 

gymnasiet. Jeg gik ind i det med 

en ambition om aldrig at ende et 

sted, hvor jeg, som lærer, skulle 

påføre mine elever nederlag, 

som dem jeg selv bar rundt på

 

I dag kan jeg godt undre mig lidt over min 
egen målbevidste tilgang, og spørger mig 
selv om, hvordan det ville være gået i en 
traditionel folkeskole? Det spørgsmål må 
heldigvis forblive ubesvaret, for inden jeg 
nåede dertil, opdagede jeg det enorme 

specialområde omkring autisme og 
ADHD. Her var der en gruppe børn, der 
behøvede noget ekstra, en gruppe børn 
med konkrete udfordringer, der krævede 
konkrete løsninger. Det var lige mig, så jeg 
kastede mig ud i specialundervisningen, 
et valg jeg aldrig har fortrudt.

Mens jeg fandt plads på arbejdsmarkedet, 
fortsatte jeg mit politiske engagement i 
Socialdemokratiet, og i 2008 var jeg så 
privilegeret at blive valgt ind i Aarhus 
Byråd.
Som byrådsmedlem blev jeg fra første dag 
bombarderet med rapporter, betænknin-
ger, forespørgsler, forslag til beslutninger 
og meget andet - tusindvis af sider skrevet 
på “embedsmands-dansk”, hver uge.
Jeg vil ikke lyve, det var overvældende, 
og det var en tid med megen dårlig 
samvittighed; for jeg troede jo, jeg skulle 
læse det hele - en svær opgave selv for 
personer med gode læsefærdigheder.
Heldigvis kunne jeg læne mig op af ruti-
nerede Socialdemokrater, der forklarede 
mig, at selvom jeg modtog kilovis af 
papirer, blev det ikke forventet, at jeg 
læste det hele. Jeg skulle fortrinsvis læse 
materialet, der kom fra de udvalg, jeg sad 
i, og ellers kunne jeg nøjes med at læse 
efter mine interesser. På den måde blev 
papirbunken med det samme 80% min-

I disse uger - ja faktisk måneder, har jeg kunne overveje hvad min egen ordblindhed 
har gjort for mig. Det har jeg skrevet om her. 

Jeg elskede at gå i folkeskolen, og selvom mine lærere ikke helt forstod, at jeg ikke 
skrev og stavede ordentligt, så elskede jeg den viden, jeg modtog. Omvendt var den 
efterfølgende gymnasietid præget af konflikt og frustration. I dag ved jeg, at en stor del 
af de følelser skyldes mine problemer med at forstå det skriftlige undervisningsmateriale, 
og ikke mindst at skrive opgaver og stile var svært, fordi jeg er ordblind.

Det betyder, at jeg er udfordret af at læse i store mængder, ting som jeg ikke har 
høj motivation for, og at jeg skriver rigtig skidt. Så jeg har fået hjælp med at skrive 
min historie i dette blad. Ordene, tankerne og følelserne er mine egne, men det er 
blevet rettet igennem af mennesker, som ikke oplever at bogstaverne hopper og 
danser mens de læser dem.

Af Camilla Fabricius
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dre. Tag ikke fejl, det var stadigt svært, 
men det var muligt.
Jeg blev valgt ind i Aarhus Byråd 3 
gange, og for hver gang viste der sig nye 
udfordringer: som formand for teknisk 
udvalg var der et teknisk sprog, jeg skulle 
forstå, som formand for økonomiudvalget 
var der et økonomisk sprog at tage til 
mig, og som viceborgmester skulle jeg 
repræsentere byen, i mange internatio-
nale sammenhænge.
Gennem årene har jeg givet mange 
embedsmænd grå hår i hovedet ved at 
bede om forklaringer, som de mente var 
indlysende. For sådan er demokratiet, 
vælgerne udpeger nogen til at repræ-
sentere dem, og det er embedsværkets 
opgave at betjene de repræsentanter, 
uanset hvilke forudsætninger de har. Så 
jeg opdagede hurtigt, at jeg måtte lægge 
ydmygheden væk, og insistere på forkla-
ringer, jeg kunne forstå. For alternativet 
er at stemme for eller imod noget, som 
jeg ikke til fulde forstår, og for mig er det 
en dødssynd.

Nu er der så gået 12 år siden min debut 
i byrådet, og jeg er minsandten blevet 
valgt ind i folketinget. Om det er svært? 
Joh, det er det da, men jeg synes, at mine 
erfaringer fra byrådet har klædt mig 
ganske godt på til det.
Men det er en ophøjet post, som der 
følger et stort ansvar med, der er en 
forventning om værdighed, der kan være 
vanskelig at have med at gøre. 

 

For eksempel er det ikke alle 

reaktioner, der har været posi-

tive, når jeg har fortalt om min 

ordblindhed 

 
 
Der sker stadig en stigmatisering, der 
er stadig mennesker, der opfatter mit 
handicap som et udtryk for dumhed. Det 
er en fordom, som det er svært at tage 
livet af, blandt andet fordi der er så få 
succeshistorier at tage med sig. I folke-
tinget er der mig bekendt kun et andet 
medlem, der er parat til at stå ved sin 
ordblindhed, det er Karsten Lauridsen fra 

Venstre. Men det betyder desværre ikke, 
at der kun er os med et læsehandicap i 
folketinget, det betyder bare, at nogle af 
folketingets medlemmer skjuler deres 
svaghed på dette område. Det gør de af 
frygt for at blive offer for de fordomme, 
der desværre stadig er for mange af, om 
det at være ordblind.

Det er ikke usædvanligt, i Aarhus Byråd 
sidder der også flere succesfulde poli-
tikere, der er lykkedes med at holde 
deres handicap skjult. Jeg forstår dem 
godt, men det ærgrer mig, fordi de på 
den måde bidrager til opfattelsen af, at 
ordblinde mennesker ikke også kan være 
succesfulde mennesker. Fænomenet er 
absolut ikke begrænset til politik, nogle af 
Danmarks mest succesfulde forretnings-
folk skjuler deres handicap, det samme 
gælder for musikere, videnskabsfolk, 
sportsfolk, og nogle af vores mest folke-
kære skuespillere. 

 

Vi er nødt til at gøre op med 

den fejlagtige opfattelse, at 

dårlige læsefærdigheder er 

det samme som, at være dårlig 

i alle andre aspekter af livet  

 

Jeg skriver måske dårligt, men jeg har en 
høj visuel intelligens, jeg er knivskarp 
i en forhandlingssituation, og jeg er 
hamrende dygtig, når det handler om at 
møde mennesker i øjenhøjde. 
 
Det er mit råd til alle dem, der ligesom jeg 
hver dag tager livtag med deres læse og 
skrivevanskeligheder: husk at du er mere 
end dit handicap, selvom andre måske 
bruger det til at definere dig, så gør det 
ikke mod dig selv. Lær at leve med det, 
som du nu bedst kan, men for alt i verden, 
husk at leve
 
 
Med venlig hilsen
Camilla Fabricius
MF Medlem af Folketinget (S)

Socialordfører og næstformand for sundheds- og 

ældreudvalget

Christiansborg

1240 København KNota 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.
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Robusthed og dysleksi

Børn med dyslektiske udfordringer skal have støtte til at udtrykke, hvordan vi 
som voksne kan gøre det bedre for dem at gå i skole. Hvordan kan forældre 
og lærere hjælpe børn med at tackle de følelser, der er knyttet til at møde 
faglig modstand i skolen? Robusthed er et nøglebegreb, når børn oplever 
modgang, og mange børn med dyslektiske udfordringer oplever modgang 
pga. deres store skriftsproglige udfordringer. Ordet robusthed kommer af 
’robus’, der betyder egetræ eller styrke på latin. At arbejde med robusthed 
i forhold til dysleksi handler om at arbejde med de vanskeligheder, der er 
forbundet med diagnosen, og om at styrke barnet, så det har mulighed for at 
tackle de udfordringer, det givetvis vil møde i skolen. Som voksen skal vi hjælpe 
barnet med at udvikle en modstandskraft, så barnet har mulighed for at folde sig 
ud, samtidig med, at det kan stå solidt fast. 

 
Robusthed handler i store træk om evnen til at tackle udfor-
dringer, og heldigvis viser forskning i robusthed, at evnen kan 
styrkes. I Danmark forskes der i robusthed, og der er udviklet 
et program i tilknytning til forskningen med værktøjer, der kan 
bruges af både lærere, pædagoger og forældre. Robusthedspro-
grammet er udviklet som en del af Forskningsprogrammet for 
Mental Børnesundhed ved Aarhus Universitet, og er knyttet til 
Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor det frit kan benyttes 
(robusthed.dk).

I denne artikel vil jeg beskrive, hvordan vi som voksne omkring 
børn med dyslektiske vanskeligheder kan arbejde systematisk 
med at styrke deres robusthed, ved bl.a. at bruge elementer fra 
robusthedsprogrammet.
På den skole hvor jeg arbejder, har vi arbejdet med robusthed, 
ved at give børnene en forståelse af, hvad der sker i hjernen, når 
børnene møder udfordringer, som påvirker dem følelsesmæssigt 
på en negativ måde. Børnene lærer, at de selv kan være med til 
at påvirke processerne i hjernen, og at det er muligt og ok at 
bede om hjælp, eller at bede om, at praksis bliver ændret, så 
de situationer, hvor de bliver for udfordret kan ændre karakter, 
så børnene har bedre mulighed for at lære noget, fordi de ikke 
er stressede. 
 
Vi har desuden haft fokus på børnenes motivation for læring, 
ved at arbejde ud fra Selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan). 
Her har vi set på, om børnenes behov for selvbestemmelse, 
kompetence og samhørighed har været opfyldt, ud fra spørgsmål 
om barnet, der peger ind i de tre delområder i teorien. Arbejdet 
med børnenes robusthed er således et arbejde på flere fronter, 
men i denne artikel vil jeg beskrive den del, der handler om, 
hvordan vi som voksne kan arbejde med robusthed ved at 
arbejde med de følelsesmæssige udfordringer, der ofte er knyttet

 til store læse- og skriveudfordringer, og hvordan man kan og 
skal ændre praksis på baggrund af børnenes tilbagemeldinger. 

Hjernen
For at tale med børn om mekanismerne i hjernen på en håndgri-
belig måde, er det nødvendigt at forsimple de ord og begreber, 
vi bruger om strukturerne i hjernen. Vores elever har arbejdet 
med nerveceller og forbindelser mellem cellerne, og så har de 
lært om amygdala, hvor vi har knyttet begreberne ”alarmhjerne” 
og ”tænkehjerne” på. 
For at gøre det lettere at forstå og huske, hvad der skal til, for 
at blive bedre til at læse, har vi brugt små historier, ’slogans’ og 
simple billeder. Et eksempel på dette er et billede af nervecel-
lerne i hjernen og forbindelserne mellem cellerne. Knyttet til 
dette billede er et slogan, der hedder ’Use it or lose it’.
 
Billeder af nerveceller er gode til at vise og forstå sammenhæn-
gen mellem øvelse og mestring. Når man viser en illustration af 
hjernens nerveceller og de forbindelser, der er mellem nerve- 
cellerne, kan man se, at de forbindelser, som bruges meget 
bliver tykkere, og jo tykkere forbindelserne er, jo hurtigere kan 
de bringe informationer videre.

 

Men ligesom forbindelserne bliver kraftigere ved brug, 

så svækkes forbindelserne, hvis man stopper med at 

bruge dem

 
 
Men ligesom forbindelserne bliver kraftigere ved brug, så 
svækkes forbindelserne, hvis man stopper med at bruge dem. 
Her bruger vi ofte historier og billeder af kendte sportsstjerner. 
Det kan være Ronaldo eller Wozniacki. Historierne om at øvelse 

Af Trine Trentemøller
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gør mester er lette at forstå, når man ser på en sportsstjerne, 
men samtidig er det også let for børnene at svare på, hvad der 
sker, hvis en dygtig fodboldspiller holder pause i flere måneder 
– så bliver han dårligere, og kan have brug for genoptræning! 
Når børn med dyslektiske vanskeligheder går på sommerferie 
er det afgørende, at de ikke holder pause hele ferien – for så 
bliver de dårligere. Et billede over sengen eller skrivebordet af 
Wozniacki kan være en støtte til hukommelsen af, at’ øvelse 
gør mester’ og ’use it or lose it’ for både børn og forældre, så 
de ikke gemmer bøgerne væk i ferien.

Følgende episode er fra en time, hvor nogle drenge fra 5. årgang 
har fået undervisning i, hvordan hjernen fungerer:
På et lille hold for ordblinde drenge taler vi om, hvad der sker i 
hjernen, når man eksempelvis bliver ked af det eller vred. Vi taler 
om, at det kan være svært at tænke klart, hvis hjernen er fyldt med 
stresshormoner, og drengene tegner tegninger af situationer i skolen, 
hvor de ikke kan tænke klart.
Vi taler også om, hvordan hjernen er opbygget, og om, hvordan 
man bliver god til noget, ved at øve sig. Drengene ser billeder af 
forbindelserne mellem neuronerne i hjernen, hvor tykkelsen på 
forbindelserne afgør, hvor hurtigt, de elektroniske impulser mellem 
nervecellerne bevæger sig. Tykkelsen øges, når forbindelserne bruges 
ofte. Drengene synes, det er spændende, og så giver det mening. Det 
giver mening, at man skal øve sig. På et tidspunkt siger en af drengene 

 

”Det er ligesom forskellen på at køre på en grusvej over 

på en landevej og til sidst køre på en motorvej – når 

man øver sig, så kører man til sidst på en motorvej, og 

så bliver man hurtig til at læse”

 
 
”Det er ligesom forskellen på at køre på en grusvej over på en 
landevej og til sidst køre på en motorvej – når man øver sig, 
så kører man til sidst på en motorvej, og så bliver man hurtig 
til at læse”. Det er et billede, som alle kan forstå – vi skal lave 
læsemotorveje i hjernen. Drengene forstår, hvorfor de skal 
øve sig, og det er i særdeleshed vigtigt for børn med dysleksi, 
for nogle af børnene oplever, at de trods en ihærdig indsats 
alligevel er bag efter de andre i klassen. Disse børn skal vide, at 
strukturerne i hjernen ændrer sig gennem hele livet. Hjernen 
kan ændre sig i forhold til antallet af forbindelser, ligesom 
tykkelsen af forbindelserne mellem nervecellerne ændres, og 
de forskellige områder i hjernen kan også ændre størrelse. 

Det man gør meget, bliver man god til!

 
Undervisning med fokus på dysleksi og robusthed kan altså 
handle om, hvad der sker i hjernen, når man øver sig, og når 
man glemmer at øve sig. Men vi kan også fortælle, hvad der sker 
i hjernen, når børnene bliver udfordret følelsesmæssigt, fordi 
det er hårdt ikke at kunne følge med de andre.

Alarmhjernen og tænkehjernen
Begreber som ’alarmhjernen’ og ’tænkehjernen’ kan gøre det 
mere håndgribeligt at tale med børn om, hvordan hjernen rea-
gerer, når den bliver påvirket på forskellige måder. Begreberne 
er hentet fra Robusthedsprogrammet. I programmet bruges 
begreberne til at forstå, hvad der påvirker vores evner til at 
lære noget og tænke klart. 
Alarmhjernen er et begreb, der illustrerer, hvordan hjernen 
reagerer, når vi bliver kede af det eller stressede. Tænkehjernen 
bruges som begreb for den tilstand hjernen er i, når man kan 
tænke klart og er parat til at lære noget. Når børn skal lære, 
hvordan deres mentale tilstande har indflydelse på deres 
muligheder for at lære noget, skal de forstå, hvordan de to 
tilstande påvirker hinanden.

Alarmhjernen
Det er væsentligt for børnene at kende til amygdala for at forstå 
begrebet alarmhjerne. Amygdala er et lille mandelformet område 
i hjernen, der fungerer som en del af hjernens alarmcentral. 
Amygdala fungerer som en følelsesmæssig hukommelsesbank, 
der husker farer eller hændelser, der er forbundet med frygt. 
Disse minder er lagret, og amygdala reagerer med det samme, 
ved at pumpe stresshormon ud i kroppen, hvis lignende situ-
ationer opstår.
Det er selvfølgelig smart, at vi har systemer i hjernen, der 
kan fortælle os, hvis vores liv er i fare, men amygdala skelner  
ikke nødvendigvis mellem situationer, hvor vores liv reelt er 
i fare, og situationer, vi har oplevet som meget ubehagelige.  
For nogle mennesker kan eksamen udløse voldsomme  
stresssymptomer, og for nogle børn med dysleksi kan det virke 
voldsomt, hvis læreren siger ”diktat”.
 
En af drengene fra holdet, som jeg beskrev ovenfor, har tegnet 
denne tegning: 

 
”sådan ser der ud inde i mit hoved, når vi skal have diktat,  

og så kan jeg slet ikke tænke klart”  
(Loui 5.klasse)
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Her er en tegning fra Mathilde 
 

”Hjernen går i koks, når der er staveprøve- det er det værste… 
 Hjernen eksploderer, når der er for meget, man skal, 

 og jeg ikke kan følge med”.

Vi kender alle til at være bange for noget, som reelt ikke er 
farligt, men som vi alligevel frygter. Ofte er følelsen forbundet 
med tidligere dårlige oplevelser. Vi kan forsøge at overbevise 
os selv om, at en situation ikke er farlig, men alligevel reagerer 
kroppen med svedeture, kvalme eller lign. når vi oplever det 
ubehagelige, hvilket betyder, at det er oplevelser, som vi vil prøve 
at undgå, hvis det er muligt. Mange børn oplever testsituationer 
som ubehagelige, men hvis man er fagligt udfordret i en grad, 
som mange børn med dysleksi ofte er, så kan det betyde, at 
børnene vil forsøge at undgå testsituationerne. 

 

Mange børn oplever testsituationer som ubehagelige, 

men hvis man er fagligt udfordret i en grad, som mange 

børn med dysleksi ofte er, så kan det betyde, at børnene  

vil forsøge at undgå testsituationerne

 

 
Her har Noa-Amalie tegnet sig selv, da de skulle have Nationale test: 

  
”Vi havde Nationale test, og det tog computeren fire timer at finde ud af, 

hvor dårlig jeg var”

Viggo har tegnet en situation, hvor alle de andre børn er hurtigt 
færdige og får ros af læreren (der siger ”perfekt”), men hvor han 
slet ikke er færdig. Når Viggo forestiller sig en testsituation, er 
det dette selvbillede, der fylder i ham.

 
Viggos tegning

Sofus fortæller til sin tegning:
 

 ”Jeg hader, når de andre siger ”færdiiiiig”, 
 og jeg ikke har skrevet noget endnu”.

Her ser vi igen, hvordan det påvirker de fagligt udfordrede børn, 
at de spejler sig i deres kammerater og føler, at de ikke kan følge 
med, eller ikke er lige så gode som de andre.

Tænkehjerne
Når amygdala ikke oversvømmer hjernen med stresshormon, 
er der ro til, at vi kan tænke os om. De to tilstande: alarmt-
ilstand og tænketilstand påvirker hinanden. Når der skrues 
op for alarmhjernen, skrues der ned for tænkehjernen. Men 
vi kan også skrue ned for alarmhjernen ved at tænke os om. 
Alarmhjernen aktiveres helt automatisk, hvorimod der skal en 
bevidst handling, samt træning og værktøjer til, før man kan 
bruge tænkehjernen til at berolige alarmhjernen.
Selvom rigtig mange børn, der er fagligt udfordret i skolen, hader 
testsituationer, er det ikke nødvendigvis en god ide at fritage 
dem fra prøverne. At blive fritaget fra test kan påvirke deres 
selvbillede i en retning, hvor de ikke forestiller sig, at de kan gå 
til prøver eller eksamener, og det siger sig selv, at det er et dårligt 
udgangspunkt for at komme videre i uddannelsessystemet…
I stedet må man spørge barnet og sig selv, hvordan barnet 
bedst muligt kan være med, så indholdet og sværhedsgraden 
bibeholdes, men hvor hjælperedskaber og stilladser er forskellige 
fra de andre børns.
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Det er en meget vigtig pointe, at børn med dyslektiske van-
skeligheder skal udfordres på deres intellektuelle niveau og 
ikke på et lavere niveau, der er tilpasset barnets læsetekniske 
og skrivetekniske niveau. Og endnu vigtigere er det, at barnet 
opfatter sig selv som en, der kan tilegne sig viden og producere 
tekster på lige fod med de andre – selvom der måske bliver læst 
med ørerne og skrevet med tale. Det er sådan et selvbillede, 
der gør børnene robuste.

At sige, hvad man har brug for
Som dansklærer og læsevejleder oplever jeg, at en stor gruppe af 
børn med dyslektiske vanskeligheder er stille og forsøger at ”gå 
under radaren”. Mange af de børn, der har faglige udfordringer 
i skolen, har ikke mod på, eller en forestilling om, at de selv kan 
være med til at ændre de vilkår, de har i skolen. Måske tænker 
de ”skolen er som den er, og det er der ikke noget at gøre ved”. 

Jeg vil ønske, at det er noget, vi kan lave om på

 
Der er mange ting, der skal accepteres, men der er også mange 
ting, der kan gøres anderledes, hvis vi som lærere bliver bedre 
til at lytte til, og spørge børnene. 
Se eksempelvis tegningen til højre, der er tegnet af Clara (4. klasse). 
Clara siger: 

 
 

”Nogle gange skal vi sidde ude på gangen og skrive sammen med en lærer, 
fordi vi har svært ved at stave. Men det er ikke rart at sidde ude på gangen, for 
de andre børn kigger helt vildt, og så bliver det tydeligt, at vi ikke er så gode…”

Hvis vi tænker på, hvad vi ved om alarmhjernen og tænkehjernen,  
så er det svært at forestille sig, at Claras hjerne fungerer optimalt 
i forhold til læring, når hun sidder ude på gangen, for det stresser 
hende, at føle sig udstillet. 
Det handler således ikke om at fritage børnene fra de faglige 
og udfordrende opgaver, men mere om at skabe rammer, der 
gør mulighederne for læring gode. 
Hvis de voksne bliver bedre til at lytte til, og spørge børnene, så 
lærer vi også børnene, at de selv kan være med til at gøre deres 
læringsmuligheder bedre, og samtidig gør vi dem robuste, når 
de møder nye udfordringer.

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
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Boganmeldelse: Dysleksi, motivation og robusthed af Trine Trentemøller

Den triste baggrund for denne bog kender 
de fleste, der har mødt børn og unge med 
ordblindhed. For nogle af disse børn bli-
ver skoletiden nemlig én lang fortælling 
om nederlag og mistrivsel. Trentemøller 
interesserer sig for forskellige vinkler på 
ordblindhed lige fra tilmelding til NOTA 
til det svære skole-hjem-samarbejde. 
Hendes budskab er, at en solid læsefaglig 
indsats skal ledsages af hjælp og støtte til 
at tackle de emotionelle udfordringer, der 
oftest følger med ordblindhed. 

Robusthed er et af tidens pædagogiske 
buzzwords, og hos Trentemøller bliver 
begrebet også taget under behandling 
og koblet sammen med motivation og 

hjernens mekanismer. Hun beskriver, 
hvad der sker, når »alarmhjernen« sætter 
»tænkehjernen« ud af spillet. 
 
Her er kilderne ikke kun af videnska-
belig karakter, forfatteren lader også 
de ordblinde få en stemme, og gennem 
børnenes egne tegninger formidles 
deres oplevelser med prøvesituationer, 
oplæsning i klassen eller diktat: 

 

»Amygdala, der er gået amok, 

fordi vi skal have diktat – når der 

ser sådan ud inde i mit hoved, så 

kan jeg ikke tænke klart« 

skriver Loui fra 5. klasse om sin tegning. 
Men Trentemøller vil ikke bare beskrive, 
hun vil også lære os om, hvordan vi støtter  
eleverne i at udvikle strategier, så de kan 
genvinde kontrollen over hjernen. 
 
Anbefalingerne baserer sig på motiva-
tionsfaktorer som selvbestemmelse, 
kompetence og samhørighed – og 
mentalisering som en teknik hos den 
professionelle til at understøtte kommu-
nikation og samarbejde med både eleven 
og forældrene. 

Der er flere tilgange og samarbejdsparter, 
der er vigtige for, at skolens indsats kan 
lykkes. Dysleksi, motivation og robusthed 
giver vigtig indsigt i den sammensatte 
problemstilling, som ordblindhed oftest 
er, samtidig med at vi får redskaber til 
at forstå og handle som professionelle. 

Der er flere tilgange og samarbejdsparter, 
der er vigtige for, at skolens indsats kan 
lykkes. Dysleksi, motivation og robusthed 
giver vigtig indsigt i den sammensatte 
problemstilling, som ordblindhed oftest 
er, samtidig med at vi får redskaber til 
at forstå og handle som professionelle. 
 

Trine Trentemøller: 
Dysleksi, motivation og robusthed. 
103 sider. Kr. 149,95 ekskl. moms. 
Forlaget Klim, 2019.

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

Anmelder: Mette Anker 
Tidligere bragt i Læsepædagogen
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GODS 
– Guide til ordblinde-venlig didaktik i skolen.

I marts udkom en rapport over et projekt, der er blevet gennemførti perioden august 2018 til januar 2020 i Fredensborg og  
Solrød kommuner. Projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching” er gennemført med støtte fra A.P. Møller Fonden og i 
samarbejde med Huset Jandorf, Inga T. Thomsen, Københavns Professionshøjskole og konsulent Elisabeth Arnbak. 

Af Anders Bredsdorff

Projektets målsætninger
”Ordblindevenlig didaktik og coaching er et metodeudviklings-
projekt, der har haft som sit overordnede mål at øge mulighe-
derne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence 
hos elever med ordblindhed. For at opnå dette har projektet 
haft som målsætning at kvalificere læsevejlederes viden om, 
hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelægges 
blandt andet med inddragelse af læse-skrive-teknologi (LST), 
så elever med ordblindhed får øgede muligheder for læring 
i almenundervisningen. Ligeledes har projektet sigtet mod 
at kvalificere læsevejledernes coachingpraksis, så de i højere 
grad kan coache faglærere i at tilrettelægge ordblindevenlig 
almenundervisning.”
 
Således står der i begyndelsen af rapporten. Der er altså lavet et 
projekt i et par kommuner, som skal forbedre den undervisning, 
der foregår i skolerne. Det har, som udgangspunkt i projektet, 
været meningen at opkvalificere de fagpersoner, der organiserer 
og forbereder undervisningen. Det gælder altså alle steder i 
skolens organisation, fra skoleleder til den lærer, der står med 
den konkrete undervisning. 
 
Den primære målgruppe er læsevejledere, UU-vejledere og 
læsekonsulenter, mens den sekundære målgruppe er de lærere, 
pædagoger og eventuelle afdelings- og skoleledere, der deltager 
i indsatsen.

Der er opstillet følgende generelle 
målsætninger for projektet:
• At styrke kvaliteten af almenundervisningen, så alle elever 
med ordblindhed (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 
læringsmulighederne 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.

 
Som det fremgår af målsætningen er der meget fokus på LST 
som en af de grundlæggende strategier. Der er desuden opmærk-
somhed på, at andre kommuner skal have adgang til at bruge 
de erfaringer, som projektet har givet. Det sker ved hjælp af en 
skoleguide om ordblindevenlig didaktik.
 
Et er en spændende rapport, et andet er, hvordan foregår det på 
den enkelte skole, så jeg har allieret mig med Munkekærskolen 
i Solrød for i løbet af efteråret af få en uddybning af projektet 
og en beskrivelse af praksis på en skole. 

Selve rapporten kan læses på nedenstående link:
https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/
ordblindhed/bag-om-gods-guide-til-ordblindevenlig-
didaktik-i-skolen
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”Min ordblindhed  
 har gjort mig stædig”

19-årige Sofie tager ikke nej for et nej. Hun er vant til at kæmpe for tingene og få det til at lykkes. Hun ved, hvad hun vil, og hvad 
hun kan, og hvis det ikke lykkes i første omgang, så skal hun nok få vredet det rundt, så hun finder ud af det.

”Når du er ordblind, er du vant til at skulle kæmpe for tingene. Hvis 

man kigger på en normal folkeskoleelev, så skal vi jo arbejde dobbelt 

så hårdt for det, vi gerne vil. Men det er jo også det, der gør, at vi kan 

komme igennem en hf”

Sofie er glad for at gå i en klasse, hvor lærerne er gode til at 
give plads. De ved godt, at tingene tager lidt længere tid, og at 
alle har forskellige udfordringer. 
Sofie er bogligt stærk, men har svært ved det skriftlige og 
grammatikken fx nutid/datid. Hun er glad for at bruge Dragon 
Dictation i engelsk og CD-ord til opgaver. Hun retter ikke sine 
noter, for hun har lært at bruge sin energi på det, der er vigtigt.

Rykkede på efterskolen
Sofie blev testet ordblind i 7. klasse, og det åbnede nogle mulig-
heder for at komme på efterskole. Hun startede på Nislevgård 
Efterskole for ordblinde i 8. klasse og fortsatte i 9. klasse, og 

det har ifølge hendes forældres udsagn været de bedste penge, 
de nogensinde har givet ud.
 
”De er de to bedste år i mit liv. Det var virkeligt et boost både 
socialt, personligt og skolemæssigt. Jeg fandt ud af, hvem jeg 
selv var, og jeg har rykket mig mere på de to år end de 8 år, 
jeg gik i folkeskole. Jeg kan takke den efterskole for alting”. 
På efterskolen blev Sofie særligt knyttet til sin dansklærer, 
som gav hende et spark til at komme i gang med en ungdoms-
uddannelse.”På sidste skoledag sagde han til mig, at jeg skulle 
tage mig sammen og få en hue på – også selvom det var en 
ordblindeklasse. 

Sofi e
Af Sofie
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Så det har jeg lovet ham, og det er derfor jeg er i gang med min hf 
nu. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise ham huen til sommer”.

Hele familien er involveret
Ordblindhed er arveligt, og i Sofies familie har de altid vidst, at 
hendes moster var ordblind. Da Sofie blev konstateret ordblind, 
blev hendes mor også testet og fik i en alder af 40 år bekræftet, 
at hun også var ordblind. 
Det har givet mor og datter mod på at engagere sig i ordblinde-
foreningen. De sidste 2-3 år har de været med som frivillige på 
sommerlejr. Her står Sofie for at være sammen med børnene, 
mens forældrene er på kurser og fx lærer at bruge børnenes 
hjælpemidler.
 
”Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på, at det er OK at 
være ordblind og byde folk velkommen i klubben. Det giver 
rigtig meget.”

Drømmer om at arbejde med museumsgenstande
Til sommer tager Sofie et år til England for at arbejde med 
udviklingshæmmede og for bl.a. at samle point til at søge ind 
på Konservatorskolen på linjen ”Kulturhistorisk konservator”. 

De optager kun 10 elever hvert 3. år, så hun venter et par år med 
at søge. Indtil videre arbejder hun frivilligt på Bevaringscenter 
Fyn, hvor hun har været med til udgravninger, at flytte skelet-
ter og fjerne korruption fra jern og bly på både trænings- og 
museumsgenstande.
 
”Det er i virkeligheden ret nørdet, men konservering har bare 
fanget mig. Her skal jeg bruge både mine hænder og min hjerne 
for at finde ud af, hvordan jeg bedst muligt kan bevare den her 
genstand”.

”Tag kampen op”
Udover at alle burde tage på efterskole, så lyder dagens gode 
råd fra Sofie: ”Tag kampen op”
”Det kan godt være overvældende at tænke ”fuck det er et 
gymnasium, der er så mange lektier”. Men prøv det! Og hvis 
det ikke er det rigtige for dig, så tag det ikke som et nederlag, 
men tag det som at du har lukket en vej.

Det er ikke et nederlag, hvis du ikke kan, det er bare 

fordi, det ikke er det rigtige for dig”

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
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I flere år har jeg en gang om ugen 
trykket på den slidte messingknap for 
at blive lukket ind på Hovedstadens 
Ordblindeskole på Østerbro. Og nogle 
gange har jeg tænkt, hvad har jeg fået 
ud af at komme her?

Hovedstadens Ordblindeskole. Foto: Niels 
Jørgensen

Efter at have modtaget undervisning er 
jeg blevet meget bedre til at formulere mig 
på skrift. For hvert år jeg har gået, har jeg 
kunnet lægge lidt på. Men min usikkerhed 
og mindreværdsfølelse har jeg stadig. Og 
det, selvom jeg har fået oparbejdet stra-
tegier og systemer, som hjælper mig til 
at skrive en tekst som denne. Ikke desto 
mindre har jeg stadig berøringsangst, 
inden jeg sætter mig ved computeren. 

Sidste forår sad jeg med Politikens Iby-
en-tillæg og læste om, hvad journalist 
Sarah Skarum mente om de nye køben-
havnske løbehjul. Men det, der gjorde 
indtryk på mig, var hendes beretning 
om at prøve at køre på dem første gang. 
Hun var sent på den, og hurtigt havde 
hun set på appen, at der var et løbehjul i 
nærheden. Men da hun stod med det, blev 
hun usikker og bange. Hun blev bange for, 
at hun ikke kunne finde ud af det, for at 

komme til skade, og hun blev bange for at 
se åndssvag ud på det. Og endnu værre: 
Bange for hvad de andre tænkte. Endelig, 
endelig følte jeg mig forstået, tænkte jeg, 
for det er lige nøjagtig sådan, jeg har det, 
når jeg skal skrive en mail eller en tekst.
På forhånd er jeg altid nervøs, inden jeg 
sætter mig ved min stationære computer 
i mit arbejdsværelse. Jeg er bange for, at 
det jeg føler, og det jeg har at sige, ikke 
kommer ned på papiret. Jeg er notorisk 
bange for at blive misforstået, når jeg 
skriver noget. Jeg er bange for at optræ-
de ubegavet. Bange for hvad de andre 
tænker.

Ikke en af lærerens favoritter ... 
Men hvor stammer min modstand mod 
at skrive fra? Svaret er naturligvis i første 
omgang: folkeskolen. Vores dansklærer 
i de mindre klasser var en lille gråhåret 
kvinde. Når hun kom ind i klassen, tog 
hun to bøger op af katederskuffen, som 
hun lagde på stolen, inden hun satte 
sig. Det var umuligt at se hendes ben 
bag katederet, men skoene kunne lige 
anes, og de nåede ikke ned til gulvet. 
Fru Dupont var bestemt, når hun så ud 
over klassen. Og hvis man ikke kunne 
finde ud af at læse op eller skrive rigtigt, 
når man var kaldt op til tavlen, bad hun 
bare en anden om at tage over. Min 
strategi var at sætte mig ned bagved og 
dukke hovedet. Det var ydmygende ikke 
at kunne og at blive afbrudt. Fru Dupont 
fandt hurtigt sine favoritter. Og jeg var 
ikke en af dem, men hun var heller ikke 

efter mig – jeg fik lektier for, som mine 
forældre skulle hjælpe mig med.
Jeg husker, at jeg aldrig havde lavet 
mine lektier, når jeg kom i skole. Men 
det gik mig egentligt udmærket i skolen, 
syntes jeg selv. For der var andre fag, 
hvor jeg klarede mig godt. I matematik 
og regning havde læreren et godt øje til 
mig. Og fingeren var oppe hele tiden i de 
timer. På den måde lykkedes det mig at 
få en flidspræmie efter 9. klasse og blive 
indstillet til realen. 

I realen - ny strategi og et dårligt råd
Jeg husker, at jeg i realen modtog et hav 
af 03’er og 5-taller, når det drejede sig om 
dansk, engelsk og tysk. Jeg havde ellers 
anstrengt mig og sat mig på forreste 
række lige inden for døren. Synlig og 
tydelig sad jeg der og havde intention 
om at være dygtig og flittig. 
Én gang fik jeg ros for en stil; vi skulle  
skrive om klædedragtens historie. Jeg 
husker at have set et program med 
historikeren Broby-Johansen i tv og 
fandt hans adresse i telefonbogen. Et 
kort, håndskrevet skriv til ham, og han 
svarede, hvilke bøger jeg skulle låne på 
biblioteket. I selve stilen fik jeg nævnt 
hans navn, og at han havde skrevet til mig, 
hvilket fik min dansklærer til at læse min 
stil op i klassen. Men han afleverede den 
til mig med ordene, så alle kunne høre 
det, at det var en skam, at jeg havde så 
mange stavefejl.
Fransk var et tilvalgsfag i realens andet 
år, men her – frarådede fransklæreren, 

Men jeg er ikke bange for
det elektriske løbehjul

Af Niels Jørgensen
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som også var min matematiklærer, mig at 
vælge fransk til, når nu jeg klarede mig så 
godt i matematik. Det skulle senere vise 
sig at være et dårligt råd.

I lære som fotograf
Efter 11 år i skole var jeg skoletræt og 
havde nok heller ikke en eksamen til at 
komme i gymnasiet. Og jeg glædede mig 
til at være fri for lektier og nederlag i stav-
ning og læsning. Ingen i skoletiden havde 
antydet, at jeg kunne være ordblind. 

Ingen i skoletiden havde  

antydet, at jeg kunne være 

ordblind

Jeg havde dog endnu et problem, for 
jeg vidste ikke, hvad jeg skulle være. I 
min familie var der tradition for at blive 
snedker. Men jeg lavede et lille beskedent 
oprør, da jeg kom i lære som fotograf.
At det er vigtigt at møde de rigtige 
mennesker på sin vej i livet, kan ikke 
understreges nok. Min læremester, Bjarne 
Christensen, var den helt rigtige person 
for mig. Han havde studie på Blegdams-
vej, og min kærestes mor havde ringet 
og sagt, at hun havde en lærling til ham. 
For mig blev det at være i lære hos Bjarne 
det mest naturlige. Det blev en hverdag, 
hvor intet gentog sig. Jo, der blev taget 
billeder, der blev forstørret, men aldrig 
på samme måde.

Paris tur-retur, nedtur
På et tidspunkt efter nogle år i lære syntes 
Bjarne, at det var en rigtig god ide at 
sende mig ned til Paris hos hans gode ven 
Gunnar Larsson, som på det tidspunkt 
var en kendt modefotograf dernede. Det 
blev et lille, men mørkt kapitel i mit liv. 
I Paris stod jeg i mørkekammeret og var 
kun enkelte gange med på optagelse. Men 
ellers isoleret og uden at kunne et eneste 
ord fransk. Ej heller at kunne læse eller 
forstå antydningen af, hvad der stod på 
skilte o.a.
Den lille tur fra mit værelse og hen til 
studiet var mit Paris dengang – og selv i 
dag ved jeg ikke, hvilket arrondissement 
jeg var i. Jeg ringede hjem til min lære-
mester Bjarne og sagde, at jeg savnede 

min familie og min fodbold. Mindre end 
to uger var jeg der. Siden har jeg tænkt, 
at hvis jeg i skolen bare havde lært lidt 
fransk – bare to-tre ord – dengang hørte 
man ikke fransk på tv eller andre steder – 
så havde jeg måske holdt ud lidt længere. 
Igennem livet har det ærgret mig ikke at 
have kunnet sige, at det havde jeg lært i 
Paris hos Gunnar Larsson.

Krøllet hjerne og håndskrift
Men siden gik det mig egentligt udmær-
ket. Jeg startede som relativ ung mit 
eget firma i starten af 80’erne og ansatte 
nogen til det administrative. De kunne 
stave og skrive regninger. Alle kladder 
skrev jeg selv med en let utydelig hånd-
skrift, men sekretæren var god til at læse 
den og forstod, hvad der skulle stå. Kun 
ved festlige lejligheder drillede hun mig 
med, at min krøllede hjerne var som min 
håndskrift. Sådan gik tiden, og det var 
ikke et kæmpe problem for mig, at jeg 
ikke kunne stave og skrive.
Men problemerne kom langsomt snigen-
de, da min forretning forandrede sig. 

Men problemerne kom 

langsomt snigende, da min 

forretning forandrede sig

Jeg havde specialiseret mig i elektronisk 
billedbehandling og havde investeret 
mange penge i dyrt isenkram. En engelsk 
produceret Crossfield Paintbox var den, 
der havde suget flest penge ud af min 
bankkonto. Da den ankom til Danmark, 
måtte den hejses ind ad et vindue med 
en kran.
Og det gik godt – rigtigt godt i mange år 
– indtil der kom stadig billigere teknologi 
på markedet. Photoshop så dagens lys, 
og prisen på efterbehandling af billeder 
raslede ned. Viljen og lysten til at betale 
for de ydelser nærmede sig nul. Langsomt 
måtte jeg opsige personalet, som på det 
højeste var oppe på 15 ansatte, og jeg 
skulle nu selv lave mange af de ydelser, 
som de ansatte havde lavet. Jeg skulle 
fakturere, skrive tilbud og sende fax. Alt 
sammen noget med at skrive. Det var en 
hård tid, og jeg var i starten af 50’erne 
og måtte indse, at mit speciale langsomt 

forsvandt mellem hænderne på mig. Det 
gik også ud over mit privatliv.

Tømmermænd
Og en dag vågnede jeg op i en lånt 
lejlighed ude i Valby. Jeg var klar over, 
at der skulle noget andet til. Jeg havde 
været klog nok til at få andre lejere ind 
i lokalerne, hvor jeg havde drevet min 
virksomhed. Jeg var begyndt at udleje 
til freelancejournalister og fotografer. 
Selv havde jeg støvet kameraet af igen 
og var begyndt af få foto-opgaver via de 
journalister, som jeg udlejede til.
Jeg husker tydeligt en solskinseftermid-
dag, hvor to journalister og jeg sad på 
borde-bænkesættet ude foran freelan-
cehuset. De to journalister var uenige 
om, hvem vi skulle lave noget for. Men 
selvom de var uenige hjalp de hinanden, 
når de havde skrevet en tekst. De spar-
rede med hinanden og læste korrektur 
for hinanden.
Vi tre endte med at lave et oplæg til en 
kunde. Et oplæg, som overhovedet ikke 
lignede den idé, jeg havde lyst til at lave. 
Eller havde forestillet mig. Den dag var 
skelsættende for mig i mit nye liv som 
freelancefotograf. 

Jeg fandt ud af, at dem, som 

havde ideen, også fremførte den. 

Og det var også dem, der tjente 

pengene 

Jeg fandt ud af, at dem, som havde ideen, 
også fremførte den. Og det var også dem, 
der tjente pengene. Jeg kunne ikke bare 
sidde og vente på, at en journalist gav mig 
en opgave. Jeg måtte lære at skrive, for 
jeg var fyldt med idéer. Hele læremester 
Bjarnes tilgang måtte jeg tage op igen 
– undersøge det, og find ud af det. Det 
var meget lettere sagt end gjort, i lang 
tid kredsede jeg om det, men fik endelig 
ringet og fik en aftale på Hovedstadens 
Ordblindeskole om en test.

Til test og i undervisning
Jeg husker, at første del af testen gik ok, 
for der skulle jeg læse nogle ting op. Men 
i den anden del, hvor jeg blev udsat for 
noget, som hed nonsens-ord, hoppede 
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kæden af. Og cyklen punkterede. Det var 
lyd – fonetisk – fik jeg at vide.
Jeg husker tydeligt de første timer på 
skolen. Jeg fik eneundervisning, og jeg 
brugte samme teknik som i folkeskolen, 
hvor jeg fik læreren til at tale om alt 
muligt andet end at sætte fokus på mig 
og mine stavevaskeligheder.

Der var tilbud om undervisning med 
ligestillede i små grupper. Og efter et 
langt tilløb lod jeg mig overtale til gå på 
et hold med andre. Det skulle jeg have 
gjort lang tid før. 

For her mødte jeg ligestillede og 

mødte mennesker med mange 

forskellige baggrunde, som 

var med til at få mig ud af min 

puppe og ’face’ mig selv. Det blev 

benhård selverkendelse

For her mødte jeg ligestillede og mødte 
mennesker med mange forskellige bag-
grunde, som var med til at få mig ud af 
min puppe og ’face’ mig selv. Det blev 
benhård selverkendelse. 
Tilbage på skolebænken. Samfundet 
og arbejdslivet krævede meget mere 
skriftlighed af mig nu, end da jeg kom 
i lære i 1973.

Jo mere jeg træner – jo heldigere 
bliver jeg
Den underviser, jeg fik, var rigtig god til 
at se eleven, og se hvor vedkommende 
var. Og han var mester i at få eleven til 
lave noget, som også var svært for eleven.
Kig efter udsagnsord så du kan begynde 
at tænke over, hvorfor der skal sættes 
et komma.. Jeg forstod, at der er regler i 

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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Til ordblindeundervisning. Foto: Niels Jørgensen
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sproget og skrivning, som i matematikken 
– og at man kunne ordne det og afkode 
det ved at have bedre styr på reglerne. 
Kigge på en sætning og et ord og ikke 
affotografere det, som jeg altid tidligere 
gjorde.
I starten forstod jeg ikke rigtig betydning-
en af at lære morfemerne at kende. Jeg 
følte, at jeg skulle lære at stave rigtigt, 
lære at analysere et ord, og hvordan det 
staves. Jeg lærte at kigge efter en rod og 
se, hvor mange rødder et ord kunne have 
med fuge-s eller klister-s, og jeg fik også 
øje på forstavelser og …
Og jeg er klar over, at hvis jeg skal have 
en tekst ud, som skal kunne forstås, må 
jeg afstemme teksten. Kigge den igennem. 
Være tålmodig og være bevidst om mine 
fejl. For jeg gentager de samme fejl hele 
tiden. Selv efter alle de år jeg har mod-
taget undervisning. 
Men jeg er blevet bedre og bedre, meget 

bedre – en journalist sagde til den danske 
fodboldvirtuos Michael Laudrup i et 
interview efter en kamp, at det var et 
heldigt mål, han havde scoret, hvorpå 
Laudrup kløgtigt svarede: ”Jo mere jeg 
træner – jo heldigere bliver jeg”.

Træning og øvelse er det, der 

skal til. De år jeg ikke har gået 

til undervisning, er mit niveau 

faldet støt, og min usikkerhed er 

vokset. Men når jeg går til under-

visning stiger mit skriveniveau 

og min selvtillid 

Træning og øvelse er det, der skal til. De 
år jeg ikke har gået til undervisning, er 
mit niveau faldet støt, og min usikkerhed 
er vokset. Men når jeg går til undervisning 
stiger mit skriveniveau og min selvtillid. 
Så begynder jeg at være ligeglad med, 
hvad andre tænker, for mange af de mails, 

jeg modtager fra andre, er fyldt med fejl.
Til en frokost i familien var der en, som 
var ved at være færdig med sit speciale. 
”Nu mangler jeg kun de dumme komma-
er”, sagde han,” er der var nogen, som var 
gode til at sætte dem?” Jeg sagde, at jeg 
var god og gerne ville – nu ved familien, 
at jeg er ordblind, og ikke engang her var 
der tiltro til mig. Men det gjorde ikke 
noget, for jeg følte mig lidt på lige fod, 
når en veluddannet ikke ved, hvordan 
man sætter kommaer, så behøver jeg 
ikke rende rundt og slå mig selv oven 
i hovedet. 
 
Og Sarah Skarum kan sikkert godt sætte 
kommaerne, men er bange for at se dum 
ud på et løbehjul. – Her vil jeg godt tilbyde 
hende min assistance og fortælle hende, 
at al skating, rulleskøjter, ski og løbehjul 
foregår nede i knæene. Ikke noget med 
at være stiv og bange.

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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KLUMME
Hvordan knækkede du læsekoden?

I sidste nummer af Ordblindebladet efterlyste vi mennesker med ordblindhed, der ville 
skrive detaljeret om deres specielle problemer med ordblindhed. Mange skriver om 
deres skoletid, som var deres værste tid i deres liv. Det er rigtigt godt, at folk står frem og 
fortæller om ordblindhed, men kan vi nu også beskrive helt specifikt, hvad problemet er.  

Jeg har selv problemer med f. eks. at høre, når en vokal er lang eller 
kort, og jeg lærer det aldrig. Hvis man er svagtseende, så køber 
man briller, hvis man ikke kan høre nuancerne i sproget, så køber 
man et program, der kan stave for en, og så er den ikke længere. 

Nej, træning er nødvendigt, for det er ikke alle steder, man har 
computeren med. For at træningen kan blive så god som mulig, 
er det vigtigt, at man gør sig klart, hvilke problemer man har?  

Er der problemer med at høre ”endelser”, ”ning-ord”, 

osv. ?

Er der problemer med at huske hele sætninger, at sige 

den korrekte udtale af et ord ?

 

Det er vigtigt, at hver enkelt ordblind gør sig klart hvor problemet 
ligger, så er det lettere at fortælle læreren og finde en løsning. 
Det er også vigtigt, at man selv er klar over, hvilke ord man har 
svært ved at udtale, så kan man måske selv finde et synonym-ord. 
Mange ordblinde fortæller, at der først begyndte at ske 
noget med læsning, da de blev voksne. Var det skriftens 
lydprincip eller vanskeligheder med at skrive, der blev 
meget bedre? Og hvad var årsagen? Var det motiveringen, 
eller var det læreren, der bedre forstod ens problem. Kort 
sagt hvilke teknikker hjalp dig til at knække læsekoden? 

Har du lyst til at fortælle os det, ja, bare fortæl om hvilke 
lærebøger der hjalp dig, så vil vi blive glade i redaktionen.

Af Erik Kildegaard Rasmussen
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Vinderne fra forrige blads 
”FIND 5 FEJL”  

konkurrence blev: 
 

Kate Due, Silkeborg 
 medlemsnummer: 7000758 

Vi kontakter jer i  
forbindelse med  

gavekortet

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

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

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

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

Bavnebjergtoft 9
6720 Fanø

Tlf.: 4038 6382

*

* Billedet vises i 100% størrelse

Denne pen kan scanne og
læse op på dansk

Af Erik Kildegaard Rasmussen
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Forældrenetværk – sammen er vi stærke

”Min søn er begyndt at klage over 
ondt i mave og hoved, og jeg kan 
ikke finde ud af, hvad det handler 
om”, siger en forælder. En anden 
forælder nikker genkendende til 

problemet og fortæller historien 
om, hvordan hendes datter fik mere 

og mere fravær sidste skoleår pga. 
mistrivsel i klassen. Kaffen og den hjem-

mebagte kage bliver delt rundt ved bordet, hvor flere forældre 
til ordblinde børn sidder en kold aften i april 2017. Få kender 
hinanden i forvejen, andre har set hinanden i vores fælles 
by,og mange har aldrig mødt hinanden før. ”Hjemme hos os 
er lektietid et nødvendigt onde. Jeg forsøger at gøre mit bedste 
for at hjælpe, men det ender tit med, at vi bliver uvenner”, siger 
en forælder. ”Ja, det er frustrerende”, kommenterer en forælder 
ved bordet. ”Vi har faktisk netop været til skole-hjemsamtale, 
hvor vi har lavet en aftale med lærerne om, hvordan vi klarer 
lektierne derhjemme. Jeg håber det hjælper”.
 
For enden af bordet er der en forælder, som længe bare har 
siddet og lyttet til de andre forældres erfaringer. Hun fortæl-
ler, at hendes datter i 4. kl. netop er testet ordblind. ”Alle de 
spørgsmål, der melder sig…. jeg er helt forvirret. Hvad er egentlig 
en it-rygsæk? Hvad betyder det at være ordblind? Kan de få 
en uddannelse ligesom andre? Jeg kunne blive ved.” Snakken 
omkring bordet bliver mere og mere intens, som aftenen skrider 
frem. Alle ved bordet har dét til fælles, at de vil kæmpe for deres 
ordblinde barn. Men kampen alene duer ikke.
Den aften bliver begyndelsen til vores forældrenetværk, som 
skal arbejde for, at vores ordblinde børn skal trives bedre i skolen 
og få den nødvendige hjælp til at kunne takle deres forskellige 
udfordringer. Selvom vi alle har bitre erfaringer, indtil flere 
sendte beskeder på skoleintra/aula, diverse søgninger på google 
for at blive klogere på ordblindhed og nætter med tankemylder 
om fremtiden – er vi klar over, at vejen frem er den positive 
og konstruktive vinkel på tingene, der nytter noget. Det nytter 
noget at få opbygget et godt samarbejde med skolen. 

Vi er fem tovholdere i forældregruppen, som nedskriver 

frustrationer, ideer og tanker fra tiden, før vi ved vores 

barn er ordblind til tiden, hvor vi sidder med ordblinde- 

rapporten i hånden og tiden efter, som ordblind. Altid 

ordblind 

 
Vi er fem tovholdere i forældregruppen, som nedskriver 
frustrationer, ideer og tanker fra tiden, før vi ved vores barn 
er ordblind til tiden, hvor vi sidder med ordblinderapporten i 

hånden og tiden efter, som ordblind. Altid ordblind. Vi opretter 
desuden en lukket Facebook gruppe for forældre til ordblinde 
børn på skolen. Indtil videre er vi 59 medlemmer. Tanken er 
at dele spændende artikler og inspiration om ordblindhed, 
samt orientere om vores lokale arrangementer. Vi inviterer til 
det første arrangement med største ydmyghed med visheden 
om, at der kun ville komme os fem tovholdere. Vi har desuden 
inviteret ledelse og læsevejleder til at fortælle om ordblindhed 
og hvilke rammer, de arbejder indenfor på skolen. 30 forældre 
møder op den aften, og vi får straks modet til de kommende 
arrangementer. Det seneste arrangement med forskellige 
oplægsholdere, møder der 150 personer op.
I øvrigt den aften, hvor vi også præsenterer vores nye foræl-
drefolder.

En aften i november 2018 sidder vi fem tovholdere på et af 
vores månedlige møder. Altid hyggeligt og produktivt. Det første 
punkt på denne aften handler om at få forberedt et møde med 
skolens ledelse i næste uge. Vi har nogle ideer, som vi gerne vil 
præsentere, bl.a. at få lavet et årshjul, hvor ordblindhed bliver 
faste punkter i løbet af skoleåret. Både som it-cafe for ordblinde 
elever på skolen, kurser for personalet og forældre mm. Endelig 
mærker vi en lydhørhed fra skolens side, som nytter noget. 

Vi har nogle ideer, som vi gerne vil præsentere, bl.a. at 

få lavet et årshjul, hvor ordblindhed bliver faste punk-

ter i løbet af skoleåret. Både som it-cafe for ordblinde 

elever på skolen, kurser for personalet og forældre 

mm. Endelig mærker vi en lydhørhed fra skolens side, 

som nytter noget 

Det næste punkt handler om en forældrefolder. ”Vi har nu 
igennem et stykke tid samlet ideer ind om, hvad vi selv kunne 
have ønsket os at vide, da vores egne børn blev testet ord-
blind”. ”Ja, der er da snart nok til, at vi kan begynde at skrive 
en forældrefolder, som vi har snakket om”. Der bliver aftalt, 
hvem der samler ideerne og skriver et udkast til det næste 
møde. Vi snakker også om, hvad et trykkeri mon skal have for 
at lave vores forældrefolder. ”Jeg har læst, at Lions Club vil 
donere penge til projekter med et godt formål. Skal jeg ikke 
prøve at skrive en ansøgning?” Det synes vi alle, er en god ide. 
Faktisk ender vi med at få doneret 5000 kr. til at skrive en 
forældrefolder. Vi spørger et lokalt trykkeri om prisen for at 
trykke forældrefolderen. Til vores overraskelse vil trykkeriet 
ikke have betaling, da ”de ikke vil tjene penge på en god sag”. 
Så 0 kr. for at trykke og lave smart layout. Det koster os kun 
mange timer med at skrive, redigere, reflektere, indsamle viden 
og erfaring. En berigende proces, som er det hele værd. Efter et 
par måneder kan vi med stolthed aflevere forældrefolderen hos 
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trykkeriet. Spændte henter vi en kasse med 1000 eksemplarer 
en uge senere og kan præsentere og dele den ud til forældre på 
skolen til et netværksarrangement. 
Tanken med forældrefolderen er, at skolen skal udlevere denne 
forældrefolder til forældre, som netop har fået beskeden om, 
at deres barn er ordblind. Med denne forældrefolder håber vi 
således at bidrage til, at forældre fremadrettet bliver bedre 
rustet til at hjælpe og støtte deres barn ved at få et lille overblik 

over, hvad ordblindhed er, bruge andre forældres erfaringer, 
gode råd og ideer. Det har vi selv haft brug for. Alle kan nu læse 
den på skolens hjemmeside. Hvis det bliver aktuelt med en 2. 
udgave af forældrefolderen, skal der nok skrives en light udgave. 
Med forældrefolderen i baghovedet kan vi blive mere klar til 
at møde skolen, for det er nødvendigt at få opbygget et godt 
samarbejde med skolen. Forældrenetværket har gjort os stærke 
sammen. Udover et godt venskab er vi også blevet et navn på 
den lokale skole, som gør at ledelse, skolebestyrelse m.fl. vil lytte 
til os og anerkende, at vi eksisterer. Vi har fået indflydelse på 
skolens årshjul, hvor der nu kommer til at være tre årlige møder 
med skolens ledelse og en aftale om to årlige fællesmøder for 
forældre – så årshjulet er blevet en realitet. Generelt øver skoler 
sig på at blive til ordblinde-venlige skoler, men der er lang vej 
endnu. Forældre/forældrenetværk og skole er dybt afhængige 
af hinandens viden og erfaring med ordblinde børn. 

Vi skal samarbejde om de ordblinde børn, så vi gør 

hinanden godt. Vi er i proces….

 

Skrevet af Birgit Refshauge - april 2020

(Forælder til ordblind dreng, folkeskolelærer og læsevejleder)

Netværksgruppe for forældre til ordblinde børn på Skødstrup Skole

 

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

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
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Af Camilla Jelling Nielsen en ordblind i 8 klasse

At være ordblind er et tabu i 

Danmark, og det skal der laves 

om på. Bare fordi man er ord-

blind, er man ikke dum, det har 

overhovedet ikke noget med ens 

intelligens at gøre

Jeg har selv været ude for ikke at have så 
meget selvtillid, fordi jeg er ordblind. Jeg 
føler, at folk ikke gider at være i gruppe- 
arbejde med mig, fordi jeg er ordblind. Jeg har  
også selv følt, at jeg ikke kan få gode karakterer  
i skolen, fordi jeg er ordblind, men det passer  
jo ikke - man får jo hjælp. Det skal ikke  

være et tabu at være ordblind, det skal være  
normalt. Det bedste, man kan gøre, når man  
bliver konstateret ordblind, er at acceptere  
det, så kommer man længst. Hvorfor skal 
ordblindhed være så stort et tabu? 
Jeg forstår det virkelig ikke.

Hvorfor skal ordblindhed være 

så stort et tabu? Jeg forstår det 

virkelig ikke

Det kan godt være, at man ikke læser og 
skriver lige så godt som andre, men det 
er der ikke noget galt med. Jeg har selv 

Illustration af Ivan LaKris

Jeg er ordblind, ikke dum
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været ude for at føle mig mega dum og 
føle, jeg ikke kan finde ud af noget. Jeg 
synes personligt selv, det er svært at være 
ordblind, fordi man tænker hele tiden på, 
om der er noget man har skrevet forkert 
i en besked eller i en fremlæggelse. Jeg 
skriver heller ikke inde i vores klasse 
gruppe, fordi jeg ikke vil blive til grin, 
hvis jeg staver et eller andet forkert. 
Hvordan kan det være, at man skal tænke 
så meget over, om man skriver noget 
forkert?

Jeg har personligt selv kæmpet siden jeg 
gik i 3. klasse. For allerede i 3. klasse havde  
jeg svært ved at følge med, så derfor ville 
jeg gerne testes, men det kunne ikke lade 
sig gøre. Det var først i 7. klasse, at jeg 

blev testet og også testet positiv for ord-
blindhed. Jeg synes, det er meget forkert, 
at man skal kæmpe for at blive testet, det 
er nok, at man skal kæmpe i skolen for 
at kunne følge med på de andres niveau. 

...allerede i 3. klasse havde jeg 

svært ved at følge med, så derfor 

ville jeg gerne testes, men det 

kunne ikke lade sig gøre. Det 

var først i 7. klasse, at jeg blev 

testet positiv for ordblindhed. 

...det er meget forkert, at 

man skal kæmpe for at blive 

testet, det er nok, at man skal 

kæmpe i skolen for at kunne 

følge med på de andres niveau 

Med alt dette sagt synes jeg, at man ikke 
skal stoppe ens drømme, selv om man er 
ordblind. Man skal gå efter ens drømme 
og ikke lade sig stoppe. Jeg synes, at 
ordblindhed skal blive set på som en 
almindelig ting, og så skal vi knække 
tabuet ved at være ordblind.
 
Jeg synes, at ordblindhed skal blive set 
på som en almindelig ting, og så skal vi 
knække tabuet ved at være ordblind. 
 

 
Hilsen Camilla 8.E Skødstrup skole
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DET SKAL GÅ, FORDI JEG KAN OG VIL

Vores søn var heldig, da han fik ny klasselærer. Min søn kunne i 8. klasse 
ikke skrive sit efternavn, og hans skole havde i 6. klasse sendt ham til  
specialundervisning, hvor han ikke fik mulighed for at følge med til mate-
matik i klassen. Så pludselig var han fra at være over middel i matematik 
faldet ned til under middel i dette fag. Dette var ikke tilfredsstillende for 
nogen. Han havde også været omkring børnepsyk, hvilket heller ikke 
hjalp ham. 

I 7. klasse fik han ny dansklærer, som 
tilkendegav, at hun ikke kunne fremskaffe 
de nødvendige hjælpemidler. Hun mente, 
der skulle gøres noget og vi var heldige, 
at kommunens visitationsudvalg for 
børn, unge og familie, med hjælp fra 
folkeskolen, bevilgede tilskud til et 
specialefterskoleophold.

Han kom på Kragelunde efterskole, og vi 
må give en stor ros til skolen, hvor vores 
søn gik i to år.

Vi havde nu en søn med selvtillid, selv om 
han stadig ikke er glad for skriftlige fag.
Han gik så i 10 kl. i folkeskolen, for at 
afprøve livet i en stor klasse og fik her 
sin fulde afgangseksamen, med hjælp fra 
en it-rygsæk. Han fortsatte så på HTX 
med A-niveau i de fleste fag, også her med 
hjælp fra en it-rygsæk.

Den 25.6.14 blev han student, 

fik sin hue, med de 5 stjerner 

(fag på A niveau) og et 7 tal i 

top.  

Dette troede vi ikke muligt for  

6 år før, da han jo ikke kunne 

skrive sit efternavn på det 

tidspunkt

Den 25.6.14 blev han student, fik sin hue, 
med de 5 stjerner (fag på A niveau) og et 
7 tal i top. Dette troede vi ikke muligt for 
6 år før, da han jo ikke kunne skrive sit 
efternavn på det tidspunkt.

Vi kunne ikke få armene ned, da sønnen 
14 dage før fristen fik besked på, at han var 
optaget på en videregående uddannelse, 
FMS Fredericia maskinmesterskolen, det 
var bare så godt.10 dage efter start var it 
rygsæk i hus, og bøger og andet materiale 
var bestilt, så nu kunne sønnen gå i gang 
med hans 5½ års uddannelse som Prof. 
bach. maskinmester. Der ville så frem 
til jul blive fulgt op på, om han havde 
brug for flere eller andre hjælpemidler fra 
styrelsens side. Hans største udfordring 
var nu, at han grundet stor udfordring i 
lektier ikke kunne have et job ved siden 
af, men som han havde lært at sige:
DET SKAL GÅ, FORDI JEG KAN OG VIL 
 
Og ja det gik, han blev i januar uddannet 
maskinmester og har også fået job (dette 
blev tilbudt inden han var færdig med sin 
uddannelsen).

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

Pia mor til Thor P. Kristensen
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Vi giver aldrig op 
Nye venner, ny start

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

HESTE

HÅNDVÆRK

E-SPORT

Brande Højskole Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde 

Herningvej 14     7330 Brande     T 9718 4545     brandehs.dk

 9. KLASSES PRØVER  

”HURTIG I JOB”  

Uddrag af interview med Thor

(Ordklar.dk) Hjælp til lektier:

“Jeg har købt en tablet, hvor jeg har mine 
læse-programmer og e-bøger på. Men 
min tablet kan også bruges med dens 
kamera, tage et billede af en tekst og 
bruge mit læseprogram til at høre det” 

“Da jeg startede på 1. semester, havde 
jeg prøvet at forberede mig så godt jeg 
kunne, taget de fag i gymnasiet, som 
jeg mente bedst kunne hjælpe: fysik A, 
matematik A og mekatronik A. 
Niveauet er stadigvæk højt, og jeg 
arbejder efter skole og derhjemme på  
at blive bedre, både alene og sammen  
med mine klassekammerater”

“Jeg er med i en studiegruppe med 3 
andre fra min klasse, hvor vi er gode til 
at blive efter skole og lave opgaver der, 
hvor vi har hver vores stykker og hjælper 
hinanden. 
Hvis jeg sidder i timen og skal have noget 
læst op, er de andre glade for at kunne 
hjælpe”
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Ved du hvad DR’s brugerrådet på tilgængelighedsområdet er?
DR er løbende i dialog med relevante handicaporganisationer om deres arbejde med tilgæn-

gelighed. Dialogen finder sted i et brugerråd og skal sikre, at organisationerne inddrages i DR’s 
overordnede planlægning, prioritering og udvikling på området. DR rådfører sig endvidere med 

brugerrådet om kvalitet og kommunikation af DR’s tilgængelighedstjenester m.v.

I starten af 2019 blev jeg af ordblinde/
dysleksiforeningen i Danmark, udpeget 
til at sidde med i DR´s brugerråd på 
tilgængelighedsområdet. Jeg har således 
nu været en del af rådet i et år og deltaget 
i de 3 årlige møder. Det er et utrolig 
spændende arbejde at sidde med i DR´s 
brugerrådet for tilgængelighed.
 
På møderne er der, ud over mig fra 
ordblinde/dysleksiforeningen, repræsen-
tanter fra Landsforeningen LEV, Danske 
Handicaporganisationer, Dansk Blinde- 
samfund, Høreforeningen, Foreningen 
Danske Døvblinde, Danske Døves Lands-
forbund og UlykkesPatientForeningen/
PolioForeningen. Der sidder også redaktør,  
projektleder og studentermedhjælper fra 
DR Mangfoldighed og Tilgængelighed, 
og derudover er der altid en lang række 
relevante DR medarbejdere til stede. 
På sidste møde havde vi endvidere for-
nemt besøg af generaldirektøren, Maria 
Rørby Rønn.
 
På møderne får vi indsigt i de forskellige 
valg, der er truffet omkring tilgængelig-

hed, og vi bliver orienteret om alle de nye 
tiltag. Samtidig bliver vi taget med på råd 
om forbedringsforslag mm. Hvis du har 
forslag til, hvad jeg som repræsentant 

for ordblinde/dysleksiforeningen skal 
have fokus på, er du velkommen til at 
kontakte mig via min hjemmeside: www.
hjælptilord.dk

Oplæste undertekster 
Den 12. november 2019 blev det nye 
DR TV lanceret. I udviklingsprocessen 
heraf har der løbende været dialog med 
brugerne, hvilket gerne skulle sikre det 
nye DR TV’s tilgængelighed.

Det nye DR TV vil som altid indeholde 
tv-programmer fra DR. En del ligger 
allerede på DR TV, inden det sendes på 
en flow-kanal, og de fleste programmer 
kan også ses, efter de har været vist i 
fjernsynet. På DR TV er det også muligt 
at se direkte udsendelser og en masse 
aktuelt indhold fra flow-kanalerne. Det 
nye DR TV er udrullet på tværs af alle 
platforme, og er dermed tilgængelig på 
både fjernsyn, computer, smartphone 
eller tablet. Det kræver blot en internet- 
forbindelse og opdatering af DR TV app’en.  
En af de største fordele er at alle plat- 
formene ligner hinanden. Det gør det 
nemt at navigerer i. 

Som ordblind er jeg især glad for, at det 
på det nye DR TV er blevet nemmere 
at sætte oplæsning af undertekster på 
undervejs i et program, f.eks. hvis der 
pludselig bliver talt et andet sprog. Det 
kan være ved indslag i nyhederne eller 
lignende, så er det rart, at jeg lynhurtigt 
kan sætte oplæsning på. 

DR Ligetil lukker – noget nyt opstår
DR’s spareplan, som DR også italesætter 
som en udviklingsplan, gør at DR Ligetil 

lukker i januar 2020. Derfor har der været 
arbejdet hårdt på at gøre dr.dk mere lige 
til og tilgængelig også for svage læsere.

DR Ligetil har indtil nu været manuelt 
opereret – det vil sige, at alt indholdet 
har været skabt af mennesker. Planen er 
nu, at indholdet i fremtiden skal skabes 
af forskellige automatiseringsteknolo-
gier – der kan gøre alt indholdet på DR 
tilgængeligt for svage læsere. 

Tilgængelighed på DR’s services

Af Randi Hedelund Jeppesen
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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) 

Overgangen fra Ligetil til et fornyet dr.dk indeholder således fire løsninger: 

Oplæsningsfunktionen er blevet udrullet 
på tværs af hele dr.dk. Funktionen er 
blevet testet af ordblinde og tosprogede. 
Funktionen udvikles fortsat, og det er bl.a.  
blevet muligt at justere oplæsningsha-
stigheden samt at spole i oplæsningen.

En lix-tæller er blevet implementeret. 
Den skal gøre dr.dk journalisterne 
opmærksomme på sværhedsgraden af 
deres artikler. Det er helt nyt, og derfor 
er der ingen evaluering af implementerin-
gen endnu. Man skal ikke være bekymret 
for, at sproget vil miste rigdom, da der er 
mange bidragsydere til dr.dk.

’Kort fortalt’ er en form for korte 
versioner af nyheder. Undervejs i udvik-
lingsprocessen har der været udført 
brugertests, men det er en teknisk svær  
løsning, så den er fortsat under udvikling. 
Lancering forventes i løbet af 2020.
 
’Svære ord forklaret’ er den fjerde 
løsning, som skal udrulles på dr.dk. Et 
korpus af ord skal over tid vokse sig 
større og derved forbedre ordforklaring 
i artiklerne.

Har du lyst til at vide mere om DR til-
gængelighed kan du læse meget mere 

på deres hjemmeside: https://www.dr.dk/
service/tilgaengelighed eller følge dem 
på Facebook https://www.facebook.com/
faadethelemed

DR Ligetil skriver nyheder i et 

klart og enkelt sprog. Samtidig 

indeholder deres artikler masser 

af videoer, billeder og grafikker. 

Du kan få forklaret de svære ord 

eller du kan få hele artiklen læst 

op. Alt dette gør nyhederne 

nemmere at forstå. 
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Trivsel og fællesskab er fællesnævner for de 120 elever, der går på HF Ordblind på FYNs HF. 
Her lægges vægt på et stærkt socialt sammenhold, og der er ingen, der griner af hinanden  

i timerne. Uddannelsen er tilrettelagt over 3 år, så der er tid og ro til at lære strategier at 
håndtere sin ordblindhed og lære så meget, som man kan  Siden 2011 har det været muligt 

at tage en HF for ordblinde i Odense. Undervisningen er særlig tilrettelagt over 3 år for at 
få færre timer om ugen og mere plads til extra dansk og engelsk samt ordblindeundervisning. 

Det betyder, at eleverne er knap så pressede i hverdagen, når det tager længere tid at læse, skrive 
og stave. Og det er afgørende at få den rette it-hjælp og støtte, så man lærer at stole på sine egne 

evner, fortæller forstander på HF & VUC FYN, Rikke Skov-Nielsen, der selv er mor til en 15-årig ordblind søn.  

Vi har alle sammen nogle forskellige 
udfordringer. Som ordblind må man 
acceptere sin bautasten og arbejde med 
den. Det er OK at være ordblind, selvom 
det kan være hårdt ind imellem. Derfor 
bruger vi på skolen meget tid på at give 
de unge troen på, at de kan mere, end de 
tror, og at vi hjælper dem til at lære så 
meget som muligt. 
Vi kan se, at eleverne bliver dygtigere, 
når de får mere tro på sig selv.

Et stærkt fællesskab med ligesindede
På HF Ordblind betyder det noget 
for eleverne, at de går i klasse med 
ligesindede, der ved, hvordan det er 
at være ordblind. Mange kan fortælle 
historier fra folkeskolen, hvor tidligere 
klassekammerater har grinet under  
fremlæggelser, og det kan godt give et 

knæk i selvtilliden. Men her er 

der ingen,der griner af hinanden, for alle 
har de samme problemer. 

Mange kan fortælle historier fra 

folkeskolen, hvor tidligere klas-

sekammerater har grinet under 

fremlæggelser, og det kan godt 

give et knæk i selvtilliden

 
Eleverne oplever derimod, at der er 
respekt og et særligt fællesskab i klassen, 
hvilket er noget af det, der i høj grad efter- 
spørges, når de unge skal vælge uddannelse.  
Ca. 2/3 af eleverne kommer direkte fra 9. 
eller 10. klasse. Den sidste 1/3 har været ude  
at arbejde nogle år eller har været i gang med  
erhvervsskole/EUD. Fælles for dem er et 
ønske om en almen ungdomsuddannelse, 
der giver dem muligheden for at læse 
videre, hvis de har lyst.

Mange opgiver på forhånd at følges med 
deres kammerater på STX, fordi det er for 
svært, og de ikke kan få den støtte, de har 
brug for. På HF Ordblind tilrettelægges 
undervisningen, så lærerne tager særligt 
hensyn til ordblindes læse- og skrive- 
vanskeligheder. Det sker i forhold til valg af 
øvelser, materialer og materialeformer, så 
det sikres at fagligheden er på almindelig  
hf-niveau. Derudover deltager en OBU- 
lærer i de fleste fag det første år, hvor 
alle elever præsenteres for forskellige 
it-kompenserende hjælpemidler, som kan 
hjælpe i hverdagen. Vi oplever et meget 
lavt fravær og at stort set alle gennemfø-
rer uddannelsen, hvilket vi bl.a. tager som 
tegn på, at de unge er glade for at gå her.

Trivsel på skoleskemaet
Lærerteamet omkring HF Ordblind 
arbejder med et værdisæt, der handler om 

Når du tror på dine egne  
 evner, 

Skrevet af Helle Marienlund Andersen 
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KORT OM HF ORDBLIND

HF Ordblind startede som 
enkeltfagsundervisning i 2011. 
Uddannelsen blev lavet om til 
en 2-årig HF i 2016, der med 
dispensation tilrettelægges 
over 3 år. Undervisningen er 
SU-berettiget. 
 
Der går i alt 6 klasser på HF 
Ordblind.
Samlet set har 95 elever taget en 
hf-eksamen på HF Ordblind
 
Til august 2020 starter 3 nye 1. 
års klasser. Der er stadig ledige 
pladser.

Læs mere på: 
www.vucfyn.dk/hfobu

tilstedeværelse og socialt sammenhold.  
De arbejder meget med trivsel både i og  
udenfor klasserummet, fordi den tit 
hænger sammen med fremmødet til 
undervisningen. Når de nye elever starter  
i august, bruger tutorerne tid på at tale om,  
hvad det vil sige at gå på HF Ordblind, lave  
klasseregler og arrangere ryste-sammen- 
aktiviteter. Klassen tager på ekskursioner 
f.eks. til Den Fynske Landsby og afholder 
den prestigefyldte fodboldturnering, hvor 
eleverne spiller mod lærerne. 
Eleverne er særligt glade for tante-og-on-
kel-ordningen, hvor elever fra de ældre 
årgange tager sig af de nye, viser rundt på 
skolen og løbende følger op på, hvordan 
det går med dem. Det giver tryghed og et 
godt sammenhold på tværs af klasserne, 
hvilket i sidste ende giver pote for den 
faglige udvikling og læring.  

En personlig sejr at få hue på
De fleste ordblinde er vant til at skulle 
kæmpe for tingene i folkeskolen. Og den 
arbejdsindstilling tager de med, når de 
starter på HF. Generelt arbejder eleverne 
rigtig hårdt og er gode til at støtte hinan-
den i lektiearbejdet. 

De faglige krav på HF sænkes ikke i 
timerne, og med den rette læringsstra-
tegi og it-kompenserende hjælpemidler 
begynder de små succesoplevelser at 
vise sig: nogle tør pludselig sige noget 
i timerne, andre finder ud af, at de godt 
kan og hjælper klassekammerater i mate-
matik. Succesoplevelserne giver blod på 
tanden i forhold til at lære mere og lægge 
planer for videre uddannelse i fremtiden. 
At få en studentereksamen er for mange 
en stor personlig sejr, som de aldrig tro-
ede, de kunne vinde. HF Ordblind giver 
dem troen på, at man ikke behøver at lade 
sig begrænse, bare fordi man er ordblind. 

At få en studentereksamen er 

for mange en stor personlig sejr, 

som de aldrig troede, de kunne 

vinde. HF Ordblind giver dem 

troen på, at man ikke behøver 

at lade sig begrænse, bare fordi 

man er ordblind

kan du lære  
 meget meremere
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Årets minilejr blev afholdt på Langeland fra fredag d. 24.2.2020 til søndag d. 26.2.2020. Det er den første minilejr 
nogensinde i Ordblindeforeningen. Lejren blev afholdt som et forsøg på at dække noget af den meget store 
efterspørgsel, der er på vores familiekoloni hvert år i uge 27 og 30. På trods af at dette var et nyt initiativ, blev 
minilejren overskrevet meget hurtigt, hvilket kun bekræfter os i koloni-udvalget i, at efterspørgslen er meget stor. 

Ved ankomsten fredag fik alle deltagere lavet et personligt 
badge med deres navn, og de fik forevist værelser. Børnene var 
ude og vælte rundt i bumberballs for hurtigt at komme tæt på 
hinanden. Dette gav stor appetit til middagen. Efter maden tog 
vi alle en snak om, hvordan det er at være ordblind i skolen, 
men også om hvordan det er at være forældre. 

Lørdag var minikoloniens workshop dag, hvor alle børn og 
forældre var på workshop. Samtidig stod de frivillige klar til at 
underholde de børn, som ikke er ordblinde, samt de som lige 
trængte til en pause. Der var workshop i CD-ORD, AppWriter 
og Nota. Der blev arbejdet intenst på alle 3 workshops, selvom 
internettet drillede meget. De børn, som ikke var til workshop, 
var med til at lave pynt til aftenens festmiddag. Der blev også 
lavet krus og muleposer til at tage med hjem som et lille minde 
om kolonien. 
 
Som altid havde køkkenteamet lavet en fantastisk to retters 
menu til os. Der var god stemning, hvor forældrene fik snakket 
om dagen, og hvad de fremad ville hjælpe deres børn med at 
implementere i hverdagen. Børnene var nu så godt rystet sam-
men, at de legede mere ude omkring, end de sad ved bordene. 
Som frivillig er det altid fantastisk at se børnenes fravær, fordi 
det betyder, at de hygger sig i hinandens selskab og ikke har 
brug for os voksne.  

Mellem hovedret og dessert kom forfatteren Christina Ramskov 
og fortalte om sin vej som ordblind til at blive forfatter, selvom 
mange sagde, at det kunne hun ikke. 

Christina har lavet sine egne definitioner på nogle af de ord, 
hun selv har fået smidt i hovedet:
 
IDIOT: Intelligent, Dybsindig, Imponerende, Opfindsom og 
Talentfuld. 
DUM: Dygtig, Udadvendt og Modig. 

Disse definitioner fik alle børnene mulighed for at få med sig 
på små laminerede kort til fremtiden, hvor de måske møder 
modstand. Sammen med et budskab fra Christina om, at vi skal 
være stolte af at være ordblinde. 

Søndag skulle vi desværre allerede hjem igen. Alle børn var til 
evalueringen enige om, at kolonien havde været alt for kort. 
Efter en meget effektiv oprydning fik vi taget et fællesfoto og 
sagt pænt farvel til hinanden. 

På vegne af koloni-udvalget vil jeg gerne sige tak for en dejlig 
minikoloni, som vi frivillige har mod på at gentage. 

Af Julie Kirkemann Riisby

Årets minilejjr
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Årets minilejjr
Teenlejr 2020   Kom og vær med!

DU-Dysleksi Ungdom afholder teenlejr for unge medlemmer (uden 
forældre) mellem 13-15 år. 

 
På lejren vil der være både faglige og underholdende arrangementer.
Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en hel weekend i godt selskab 

med andre unge ordblinde.
 

Vi glæder os meget til at se eller gense jer!
 

De bedste hilsner
Du- Dysleksi ungdom

 

Tidspunkt: 
Fredag den 11/9 kl. 17.00 – søndag den 
13/9 kl. 14.30
Sted: Hylkedamvej 54  -  5591 Gelsted

 
 
Pris: 200 kr. i deltagergebyr. 
Derudover sørger I selv for transport til 
lejren + lommepenge.

Tilmelding: 
Nærmere info om tilmelding sendes ud via nyhedsbrev og hjemmesiden

kragelund-efterskole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

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 

VOuPørVj 0, 770 hItE 
tL. 61119

wW.Ty-rDlId.k

På 
 

kA D MgE 
mEe nD 

bAe t æR 
oRbLnD
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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.
Rågelund Efterskole 

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

raagelund@raagelund.dk • www.raagelund.com 

Ungelejr 2020
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Køb til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Du kan købe kruset/kunsttrykket ved at kontakte vores 
sekretariat, der skal også henvises til vores shop med 
dette link: 
https://www.ordblindeforeningen.dk/shop/ eller en evt. QR kode 
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Bliv medlem og støt mennesker med 

ordblindhed!

Vidste du, at ca. 8% af den danske befolkning er ordblinde, og at mange ordblinde ikke 
får den hjælp, de har brug for? 

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

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

Bliv medlem og støt foreningen, så vi sammen kan skabe bedre vilkår og større forståelse for mennesker med 
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.mv-nordic.com/dk

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

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

Sammen skaber vi bedre vilkår for mennesker med ordblindhed!

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

Midtsjælland – Formand 
Susanne Thorsager 
Stærevænget 4, 4622 Havdrup 
Tlf. 51 32 76 12 
E-mail: susanne@ordblind.org

Nordjylland – Formand 
Svend Jensen 
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø 
Tlf. 21 77 42 42 
E-mail: svend@ordblind.org

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

Storkøbenhavn – Formand 
afventer

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

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

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

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


