
Et unikt tilbud om GRATIS undervisning 
på ordblindes egne præmisser

Vi tilbyder ordblindeundervisning på helt små hold (4-6 personer), gerne i 
virksomhedens egne lokaler. Ordblindeundervisningen tilrettelægges yderst 
fleksibelt efter virksomhedens/medarbejdernes ønsker og behov.

Ordblindeundervisning er en mulighed for at lære sig nogle ”tricks” til at 
forbedre sig sprogligt sammen med andre, der har de samme udfordringer. 
Der arbejdes både konkret med lyd og bogstav og med IT-teknikker, der gør det 
nemmere at klare hverdagens læse-skrive-udfordringer.

Ordblindhed er medfødt og kan ikke helbredes. Men man kan lære at klare sig 
med særlige teknikker og brug af IT, så man har mindst mulig besvær med 
sproget. Det er dét, ordblindeundervisning går ud på.
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o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

UNDERVISNING:
o  Helt individuelt tilrettelagt undervisning.

Undervisningsplanen er en fælles aftale mellem lærer og kursist. 
Man arbejder hele tiden ud fra de konkrete mål kursisten har. 
Læse-/skriveudfordringerne i dagligdagen (fx i firmaet) 
indgår naturligt i undervisningen.

IT:
o  Særlige IT-programmer for ordblinde. 
o  Hjælp til at komme i gang med at bruge IT-hjælpemidlerne i o  o  
o  hverdagen.

Ordblinde har stor glæde af IT-støtte, men mange har svært ved 
at komme i gang med at bruge dem i hverdagen. Her arbejdes der 
målrettet på at gøre det til hverdagsrutine.

SVU:
o  Under visse forudsætninger kan der gives løngodtgørelse i form o  
o  af SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte). 
o  Vi hjælper med formaliteterne, hvis det ønskes.

TEST: 
o  Alle medarbejdere, der har mistanke om ordblindhed, tilbydes en 
o  samtale og en afklarende test.

Ud fra testen vejleder vi om relevant undervisning. Hvis testen 
peger på ordblindhed, går vi et skridt dybere og undersøger, 
hvad vil skal sætte ind med af målrettet undervisning.
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