Ordblind?
På Fredericia Gymnasium får du kvalificeret hjælp.

Denne folder er til ordblinde og deres forældre. Den indeholder
oplysninger om ordblindhed og andre nyttige informationer om,
hvordan læsevejledningen på Fredericia Gymnasium tilbyder
særlig hjælp til ordblinde.

• Hvad er ordblindhed?
Ordblindhed eller dysleksi er en funktionsnedsættelse, hvor man
har problemer med afkodning af lyd. Det kan give særlige
udfordringer med skriftsproget, når man skal læse, stave eller
skrive.
Der er ca. 5-7% af befolkningen, der er ordblinde. Ordblinde er
mindst lige så intelligente som andre personer, og ordblindhed
behøver ikke være en begrænsning. Der kan være stor individuel
forskel på, hvilke udfordringer en ordblind har, og derfor er
udredning og korrekt hjælp vigtig.
Ordblindhed er en blivende tilstand og forsvinder ikke eller bliver
bedre. Men man kan, med den rette hjælp, få undervisning og
hjælpemidler som afhjælper og kompenserer for de ting man har
svært ved.
• Kendte ordblinde
Der findes mange kendte, der er ordblinde, bl.a. John Lennon,
Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Jamie Oliver, Tom
Cruise, Orlando Blook, Daniel Radcliffe, Will Smith, Woopi
Goldberg, Thomas Alva Edison, H.C. Andersen, Omar Marzouk,
Thomas Blackman.

Testning af
ordblindhed
• Hvem bliver testet?
Alle elever, der starter på Fredericia Gymnasium, gennemgår en læseog stavescreening for at undersøge, om de har behov særlig hjælp.
• Elever, der i screeningen viser tegn på ordblindhed, bliver tilbudt en
ordblindetest, som afslører om man er ordblind eller ej.
Ordblindetesten udfører vi kun på elever, som selv ønsker det, og har
fået tilladelse fra en værge, hvis de er under 18 år.
• Hvad så når man er ordblind?
Efter ordblindetesten får man resultatet med det samme, og
læsevejlederen orienterer om de forskellige mulige hjælpemidler. På
Fredericia Gymnasium har vi hjælpeprogrammet AppWriter, som fås
både til PC og MAC.
• De ordblinde elever får løbende relevante informationer i Lectio og
indkaldes til fællesmøder, som de er forpligtet til at deltage i. På disse
møder kan eleverne hjælpe hinanden og få mere information om,
hvordan de kan bruge de forskellige muligheder.

Ordblinde har mulighed for at få:
• program til PC eller Mac. Programmet er et hjælpeprogram til
stavning og oplæsning og findes på alle studierelevante sprog
• hjælp til installation, instruktion samt vejledning i brugen af
programmer
• adgang til Notas digitale bibliotek
• rammebevilling til bestilling af bøger hos Nota
• Studiestøttetimer (SPS-timer) til særlig støtte

Hjælpemidler

• ekstra tid til skriftlige og mundtlige eksaminer efter behov
• hjælp til strukturering og planlægning af større skriftlige opgaver
• netværk med andre ordblinde
• rådgivning og hjælp af en læsevejleder
For at få hjælpemidler skal man
• være ordblind
• overveje hvilke hjælpemidler, man har brug for
• deltage i møder og arrangementer som afholdes et par gange pr.
semester
• følge og svare på beskeder i Lectio

Hvordan understøttes
ordblindhed?
•

Hvordan støtter man som familie?
Det er vigtigt at anerkende, at dit barn er ordblind. Det kan man gøre ved at bakke op og opfordre til at tage imod de
forskellige hjælpemidler.

•

IT-hjælpemidler og programmer
Med it-udstyret følger 10 timers instruktion i brugen af ordblindeprogrammerne. Hvis der er behov for flere timer, er det
også muligt at søge om det. Det er ikke tanken, at du SKAL have 10 timers instruktion. Du skal have den instruktion, du har
behov for. Timerne tilrettelægges ud fra DIT behov. Der er tale om løbende instruktion, når du har spørgsmål, og
opfølgning på, hvordan du bruger it-støtten i din dagligdag på gymnasiet.

•

Hvad er SPS-timer?
Alle ordblinde har har ret til at søge SPS-midler. De bruges til støtteundervisning med en lærer. I disse timer fokuseres der
på at kompensere for netop de ting, som eleven har svært ved, og eleven lærer at finde nogle brugbare løsninger, der
imødekommer den enkelte elevs behov. Det kan være fx være begrebsforståelse, opgavestrukturering, rette- og
skrivestrategier.
Nye ordblinde bliver indkaldt til et møde, hvor de får en snak om, hvordan man kan bruge timerne, og hvad de evt. har
behov for. Eleven og SPS-læreren koordinerer selv, hvornår timerne afholdes, men de skal som udgangspunkt placeres, når
eleven ikke har anden undervisning.
Eleven bruger de SPS-timer, der er behov for. Som tidligere nævnt er det muligt at få op til 20 timer pr. semester. Vores
erfaring er dog, at det er meget sjældent, alle timer bliver brugt.

•

Hvordan kan man bruge Nota bibliotek?
Det digitale bibliotek indeholder både fag- og skønlitteratur. Som ordblind kan man downloade både e-bøger og lydbøger,
så man har mulighed for at få læst bøgerne op på sin computer eller mobiltelefon. Nota har også apps til både android og
iphone, som gør det let at anvende lydbøger på sin telefon.

•

Størstedelen af de bøger, der anvendes i undervisningen på Fredericia Gymnasium, findes i Nota. Ordblinde har mulighed
for at få skannet bøger, der ikke i forvejen findes hos Nota. Kontakt din læsevejleder, hvis du får det behov.

•

Der afholdes møder, hvor eleverne får mulighed for at prøve og øve sig i at bruge dette bibliotek .

• Hvad gør man til eksamen?
Læsevejlederne indkalder til informationsmøder inden årsprøver og
eksaminer, og her får du information om, hvordan det kommer til at
forløbe.
• Hvad gør man efter sin ungdomsuddannelse?
Hvis du skal direkte videre i uddannelsessystemet, må du beholde dine
hjælpemidler. Ellers skal du aflevere alle hjælpemidlerne til skolen og
licensen til hjælpe-programmerne ophører. Du skal huske, at du på
videregående uddannelser har de samme muligheder for at få SPS-støtte,
og at uddannelsesinstitutionerne har tilknyttet læsevejledere.
• Man kan altid kontakte en læsevejleder
Alle klasser på Fredericia Gymnasium har tilknyttet en læsevejleder, så der
er altid mulighed for, både som elev og forældre, at kontakte en
læsevejleder, hvis der er noget man er i tvivl om eller skal have hjælp til. Du
kan se alle læsevejlederne på bagsiden.
• Nyttige links
• www.ordblindhed.dk.
• https://nota.dk
• www.spsu.dk
• https://www.ordblindeforeningen.dk/
• https://nota.dk/fordom
• https://www.ordblindhed.dk/unge/ordblind-paa-ungdomsuddannelse
• https://nota.dk/viden/freja-nedbryder-fordomme-om-ordblindhed
• https://nota.dk/viden/podcasten-jeg-er-ordblind
• https://etlivsomordblind.dk/

Alle klasser på Fredericia Gymnasium har tilknyttet en læse- og
skrivevejleder, som står til rådighed for klassen. Man kan finde os
i B01 eller henvende sig på mail. Stig og Henrik er vores ITsupportere, som bl.a. hjælper os med at installere og løse evt.
problemer med programmer.
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