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ORDBLINDEUNDERVISNING
Ordblindevejledningens tilbud
til ordblinde AVU-kursister

Vejledere tilknyttet OBU

Har du problemer med at læse eller skrive
i hverdagen? Så tilbyder OBU den rette
støtte til dig
Som ordblind AVU-kursist på VUF har man mulighed for at få læse-/skrivestøtte
undervejs i sit uddannelsesforløb via ordblindeundervisning. Ordblindeundervisningen
sammensættes ud fra dine behov for læse-/skrivestøtte og kan bl.a. indeholde:
•
•
•
•

Ordblindevejleder
Lykke Malle Daugaard
lda@vuf.nu

Introduktion til læse- og stavestrategier.
Installation og instruktion i brugen af et oplæsnings- og staveprogram.
Gratis adgang til en lang række e- og lydbøger
Ansøgning om forlænget tid og digitaliseret materiale til eksamen

Mulighed for lån af bærbar PC
Hvis du er testet ordblind, har du mulighed for at ansøge om at låne en bærbar pc
med CD-ORD af VUF. Kriterierne for at låne en pc er følgende:
• Du er testet ordblind
• Du møder stabilt til både ordblinde- og den almindelige undervisning
• Du skal deltage i et kursus, hvor du lærer at anvende CD-ORD
• Du hæfter personligt for den lånte PC
• Du har ikke selv en bærbar pc og har heller ikke selv økonomisk mulighed for at
anskaffe en.
Vi har for øjeblikket mulighed for at udlåne 10 pc’ere med CD-ORD.
Hvis du er AVU-kursist og selv har en bærbar pc, kan du få lagt CD-ORD ind på din pc,
så du har mulighed for at anvende CD-ORD så længe, du går på VUF.
Du skal lære at bruge programmet for at få glæde af det, så derfor skal du enten
deltage i ordblindeundervisning eller et særligt it- og CD-ORD-kursus, hvis du vil
ønsker at få lagt CD-ORD ind på din pc.
Er du testet for ordblindhed?
For at kunne deltage i ordblindeundervisning, skal du tidligere være testet
ordblind eller gennemføre en test for at se, om du er i målgruppen for at modtage
ordblindeundervisning.

Ordblindevejleder
Pernille Dedenroth Larsen
pel@vuf.nu

En kursist fortæller...
Cathreeya (AVU-kursist)

Jeg oplevede vanskeligheder med at læse
og forstå tekster sammenlignet med mine
klassekammerater. Derudover læste jeg
også langsomt og byttede rundt på bogstaverne ved stavning af ord. I ordblindeundervisningen er jeg blevet mere bevidst
omkring min læsning og stavning af ord.
Med CD-ORD (læse-/staveprogram) kan jeg
nu lettere stave ord og få læst tekster højt
på både dansk og engelsk.

Ordblindevejleder
Anja Bech Larsen
abl@vuf.nu

Læsekonsulent
Vibeke Gadegaard
vig@vuf.nu

