Tilmeld
dig her

Ordblind og
hvad så?
– En messe med det nyeste om apps,
it og tilbud til ordblinde
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KL. 13.00-19.00
HF & VUC FYN Middelfart
og Middelfart Gymnasium

Østre Hougvej 101 og 97, 5500 Middelfart
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PROGRAM
13.00 – 13.30

OPLÆG

• Velkommen

Velkommen

13.40 - 14.10

13.00 – 13.30
Kantinen, Gymnasiet

•
•
•
•
•
•
•

Alle kan læse og skrive – MV-Nordic
Ung, ordblind og uddannelse – Kristian Bjerre
Christian Bock
Nota
OrdblindeLab
En ny måde at se film på – SubReader
IT-hjælpemidler til unge i uddannelse –
CSV Vejle og Kolding

14.20 - 15.00

• Jeg er ordblind, men jeg kan meget mere end
det – Christian Fuhlendorff

15.15 - 15.45

• AppWriter – Wizkids
• Tryllekunstner – Kenneth Baun
• Studerende og ordblind – alle får en chance –
HF & VUC FYN
• Biblioteket er andet end tykke bøger
• Ordblindetræning
• Brobygning – St. Andst Efterskole

16.00 - 16.30

• Politisk debat – Dysleksi, folkeskolen og
arbejdsmarkedet
• Giv dig selv ekstra tid – FVU/OBU – AOF
• Nota
• Nyheder til dig, der har svært ved at læse –
DR Ligetil
• Biblioteket er andet end tykke bøger
• OrdblindeLab
• Ordblindepatruljen – et elevnetværk for
ordblinde elever – Smidstrup- Skærup Skole

16.45 - 17.10

• Når virksomheden tager ansvar – Danske
Fragtmænd
• Alle kan læse og skrive – MV-Nordic
• FVU for tosprogede – Sprogcenter Vejle
• Christian Bock
• Fjernundervisning – Ordblindeundervisning
online – HF & VUC FYN
• Ordblindetræning

17.25 - 17.50

• Giv dig selv ekstra tid – FVU/OBU
– Tietgen KompetenceCenter
• AppWriter – Wizkids
• Fra ordblind til tillidsmand
– Odense Idrætspark
• Ordblind og udlænding i Danmark – en dobbelt udfordring – Sprogskolen Kolding
• Hjælpemidler – Jobcenter Assens
• Folkeskolerne – Faaborg Midtfyn Kommune

18.00 - 19.00

• Dy-, dys-, das-, dis-, dysleksi – jeg er ordblinde og hva´så! – Bubber

19.00

• Afslutning

Alle kan læse og skrive – MV-Nordic
13.40 - 14.10 og 16.45 -17.10
Lokale 1
Med moderne digitale værktøjer er ordblindhed
eller læse- og skrivevanskeligheder ikke længere nogen hindring for at tage en uddannelse,
få succes på jobbet eller deltage i det sociale liv
på f.eks. Facebook. Vi demonstrerer de vigtigste
funktioner og nyeste features i læse- og skriveværktøjerne CD-ORD og IntoWords.

Ung, ordblind og uddannelse –
Kristian Bjerre
13.40 - 14.10
Lokale 11
Kristian Bjerre er efter eget udsagn ekstremt ordblind. Han vil fortælle om, hvordan han alligevel
er i gang med en uddannelse på universitetet,
hvor han studerer psykologi. Kristian vil fortælle
om, hvordan han klarer sig, fordi han har lært
at bruge alle de elektroniske hjælpemidler, der
findes i dag.

Christian Bock
13.40-14.10 og 16.45-17.10
Kantinen, VUC
Kom og få en snak med Christian Bock, rådgiver
i hjælpemidler til ordblinde. Du kan bl.a. spørge
om, hvordan du kan bruge dine hjælpemidler
i hverdagen og hvilke hjælpemidler du kan få
størst glæde af.

Nota
13.40 - 14.10 og 16.00 - 16.30
Lokale 4 og lokale 11
Nota er et bibliotek og videnscenter under Kulturministeriet. Vi har over 125.000 medlemmer, der alle
har problemer med at læse trykt tekst. Som medlem
får man adgang til vores store samling af lydbøger,
e-bøger og punktbøger. Vi indsamler og deler desuden viden om læsevanskeligheder.
Find os på www.nota.dk - og prøv som medlem vores
nye app, Nota Bibliotek.

OrdblindeLab
13.40 - 14.10 og 16.00 - 16.30
Lokale 7
Læringsportalen OrblindeLab styrker den ordblinde i at klare sig selvstændigt og uafhængigt.
OrdblindeLab støtter undervisere i at bevare

overblikket over de fleste læse- og skrivestøttende hjælpemidler.
Med OrdblindeLab har undervisere mulighed for
at undervise i it-hjælpemidler, som de ikke selv
har adgang til. OrdblindeLab består af talrige
instruktionsvideoer til forskellige platforme,
en udtaletræner og en talegenkender, der kan
skrive alle steder på en Windows pc.

En ny måde at se film på
– SubReader
13.40 - 14.10
Lokale 10
Mød teamet bag app’en SubReader, der gør det
let at få læst undertekster op i biografen uden
at forstyrre andre. Virksomheden har vundet
europamesterskabet i entreprenørskab for
deres banebrydende og innovative løsning,
der hjælper alle med læsevanskeligheder til en
bedre biografoplevelse.

IT-hjælpemidler til unge i
uddannelse – CSV Vejle og Kolding
13.40 - 14.10
Lokale 8
Udviklingen af oplæsnings- og skrivestøttende
programmer til computere, smartphones og tablets
betyder, at selv svære skriftsproglige vanskeligheder kan kompenseres væsentligt f.eks. i forhold til
uddannelse.
SPS (Special Pædagogisk Støtte) på uddannelsessteder giver mulighed for f.eks. særlige programpakker og undervisning i brug af hjælpemidler.
På denne workshop kan du få information i forhold
til ansøgning om SPS og om undervisning i brug af
læse- og skriveteknologiske hjælpemidler.

Jeg er ordblind, men jeg kan
meget mere end det
– Christian Fuhlendorff
14.20 - 15.00
Kantinen, Gymnasiet
”For mig fyldte ordblindhed mest i min barndom. Da
det gik op for mig, at det var helt i orden at spørge
om hjælp og folk faktisk rigtig gerne ville hjælpe mig,
var mulighederne mange flere.
Du skal huske, at du kan meget mere, end du selv
tror. Det du tror, at du ikke kan, er kun det du selv ser”.

AppWriter – Wizkids
15.15 - 15.45 og 17.25 -17.50
Lokale 1
Hvordan kan værktøjet AppWriter hjælpe ordblinde elever med at få en nemmere hverdag?
Få et indblik i AppWriter og dets muligheder for
bl.a. at få nem og hurtig støtte til skrivning samt
oplæsning. Der vil ligeledes blive præsenteret
nye opdateringer og funktioner.

Kenneth Baun,
Tryllekunstner

Tryllekunstner – Kenneth Baun
15.15 - 15.45
Kantinen, VUC
Jeg laver underholdning for børn og voksne med
trylleri og har gjort det siden 1993.
Mit repertoire spænder bredt, idet jeg både optræder som tryllekunstner Kenneth Baun, Peter
Pan, Ole Opfinder, Julenissen Julius m.fl.
Jeg var ordblind, indtil jeg lærte at læse som
24-årig og havde indtil da besvær med tekster,
skilte og al skreven information. Ud over mit
arbejde som tryllekunstner holder jeg i dag
også foredrag om ordblindhed.

Studerende og ordblind – alle får en
chance – HF & VUC FYN
15.15 - 15.45
Lokale 11
Morten Bondo, der er kursistrådsformand på HF
& VUC FYN, fortæller, hvordan det er at kæmpe
med sin ordblindhed.
”Jeg kunne ikke klare mig uden mine hjælpemidler. Heldigvis er der i dag mulighed for, at
alle kan få en chance. Det er selvfølgelig ikke
altid lige sjovt at være afhængig af sin iPhone/
computer, så derfor prøver jeg at kombinere
tingene, så jeg også gør noget af det, jeg er god
til. Det tror jeg personligt er vigtigt, så man ikke
går død i sin uddannelse/job.”

Biblioteket er andet end
tykke bøger
15.15 - 15.45 og 16.00 - 16.30
Lokale 10
Bibliotekerne er for alle – også de ordblinde. Hør om
alle de tilbud Danmarks Biblioteker har til dig, som
er ordblind. Mød læsehundene Pippi og Bamse på
Ordblindemessen. Pippi og Bamse elsker børn og
gode historier, så de er frivillige læsehunde på biblioteket. Her nyder de at møde søde børn, som læser
en historie for dem. Mød Pippi fra kl. 15-17 og Bamse
fra kl. 17-19 på bibliotekets stand.

Ordblindetræning
15.15 - 15.45 og 16.45 - 17.10
Lokale 4 og lokale 10
Mikael Højbjerg og Thomas Mose, Ordblindetræning.dk, præsenterer deres læse-stavematerialer, Fingernemt og Fonologik, og
it-produktet, MiVo, der træner anvendelsen af
ordforslagsfunktionen i CD-ORD og IntoWords.

Brobygning – St. Andst Efterskole
15.15 - 15.45
Lokale 7
KLAR PARAT START TIL LIVET
· Hvem er jeg ?
· Hvad kan jeg ?
· Hvilke muligheder har jeg ?
· LSO (Livs- og samfundsoplysninger).
· Praktik, brobygning og natur.
Efterskolens UU vejleder og forstander deltager.

Politisk debat – Dysleksi, folkeskolen og arbejdsmarkedet
16.00 - 16.30
Lokale 1
Debat om, om folkeskolens tilbud og indsats til
børn og unge er tilstrækkelig til, at de unge kan
klare sig, når de forlader folkeskolen.
Paneldeltagere:
• Troels Ravn, MF, Socialdemokratiet.
• Mikael Højbjerg, Ordblindetræning, Esbjerg.
• Lance Luscombe, Skoleleder, Smidstrup –
Skærup skole.
• Janne Sabroe, Ordblindeforeningen.

Ordblindeundervisning og
FVU/Forberedende Voksenundervisning – AOF
16.00 - 16.30
Lokale 4
Kom og hør om dine muligheder for at gå til gratis
ordblindeundervisning eller FVU undervisning.
Vi vil fortælle om indholdet i undervisningen, og
hvordan vi kan tilrettelægge et tilbud til dig.

Nyheder til dig, der har svært ved
at læse – DR Ligetil
16.00 - 16.30
Kantinen, VUC
DR Ligetil (dr.dk/ligetil) laver nyheder, der er lette
at læse. Vi skriver i et enkelt sprog, luger ud i alle
svære ord og sørger for, at du forstår baggrunden
for nyheden. Kom og hør, hvordan du kan få glæde
af DR Ligetil.

Ordblindepatruljen – et elevnetværk for ordblinde elever
– Smidstrup- Skærup Skole
16.00 - 16.30
Lokale 10
I denne workhop fortæller Lance Luscombe (skoleleder), Sisse Boll (tovholder på ordblindepatruljen) og
elever fra ordblindepatruljen på Smidstrup- Skærup
Skole om, hvordan man starter en patrulje op.
De kommer bl.a. ind på: superbrugernes arbejdsopgave, årshjulet for patruljen, netværket på og
udenfor skolen, indsatsområder og udviklingspunkter for patruljen.

Når virksomheden tager ansvar
– Danske Fragtmænd
16.45 - 17.10
Lokale 11
Hør hvorfor det er en god idé, når virksomheder
tager ansvar og igangsætter foranstaltninger,
der gør medarbejderne endnu bedre til læsning,
stavning og skrivning.
Mød Danske Fragtmænd, der har haft flere
medarbejdere på FVU og OBU, fortælle om deres
oplevelser med almen uddannelse for voksne.

FVU for tosprogede
– Sprogcenter Vejle
16.45 -17.10
Lokale 8
Hvordan kan FVU læsning og matematik være
med til at opkvalificere voksne tosprogede?

Fjernundervisning – Ordblinde
undervisning online – HF & VUC FYN
16.45 -17.10
Lokale 4
Nu kan du modtage ordblindeundervisning
online, så du kan tilpasse det til din hverdag og
dine arbejdsopgaver. Ordblindeundervisning
på fjernundervisning.nu henvender sig til
voksne med læse-, stave- og skriveproblemer,
som ønsker et fleksibelt, online uddannelsesforløb.

Giv dig selv ekstra tid – FVU/OBU
– Tietgen KompetenceCenter
17.25 - 17.50
Lokale 11
Når du er god til at læse, skrive og regne, har du mere
tid til dit arbejde. Du slipper for at spørge om hjælp.
Ved du, at ordblindeundervisning er gratis? På samme måde findes der gratis tilbud om dansk- og matematikundervisning – også målrettet tosprogede.

PRAKTISK
INFORMATION

Tilmelding
Tilmeld dig på
www.ordblindemesse.dk

Parkering
Gratis parkering:
• Østre Hougvej 101 (VUC)
• Østre Hougvej 124 (Marinaen)
• Færøvej 54 (MG & BK)

Forplejning
Kantinen på VUC og Gymnasiet har åbent under
hele messen

Fra ordblind til tillidsmand
– Odense Idrætspark
17.25 - 17.50
Lokale 8
Ordblindhed er ingen hindring, men det troede
Benny, indtil han deltog i ordblindeundervisning.
Her åbnede der sig en ny verden, der gav Benny
mod på at prøve hvervet som tillidsmand hos sin
arbejdsplads Odense Idrætspark. Hør hans historie.

Ordblind og udlænding i Danmark –
en dobbelt udfordring
– Sprogskolen Kolding
17.25-17.50
Lokale 7
Hollandske Rudolf arbejder som psykiater i
Danmark – og er ordblind. Mød ham og hør,
hvordan han har klaret sine udfordringer, bl.a.
med hjælp fra ordblindeundervisningen på
Sprogskolen Kolding.

Hjælpemidler – Jobcenter Assens
17.25-17.50
Lokale 4
Til dig, der er på arbejdsmarkedet eller på vej i
arbejde. Hør hvordan jobcentrene er en medspiller i
forhold til ordblindhed.
Få viden om dine muligheder for ordblindestøtte
gennem landets jobcentre:
· Hvor, hvordan og hvad er muligt?
· 
Eksempler på kompensation og den gode
historie.
Tekniske smagsprøver på indretninger.

Svært ved at
læse og regne?
– SÅ KOM!

Folkeskolerne – Faaborg Midtfyn
Kommune
17.25 - 17.50
Lokale 10
Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede i 2014 et
læsetilbud til elever i vanskeligheder med læsning.
Læsetilbuddet består af et undervisningsforløb og
et kompetencecenter. Målet for læsetilbuddet er,
at elever i læsevanskeligheder bliver selvhjulpne
i en grad, så de kan indgå i undervisningen i alle
fag på lige fod med deres klassekammerater.
Undervisningsforløbet er for 10 elever på 5.-6.
klassetrin. Kompetencecenteret understøtter alle
kommunens folkeskoler i faglig inklusion af elever i
vanskeligheder med læsning.

Dy-, dys-, das-, dis-, dysleksi – jeg
er ordblinde og hva´så! – Bubber
18.00 - 19.00
Kantinen, Gymnasiet
”Man kan halte, man kan se dum ud, og man kan
have mærkeligt tøj på. Det giver ingen problemer.
Men hvis man ikke kan stave, så må man være idiot
eller dum. Derfor er det skønt, at der er kommet et
navn på det, og jeg kan sige: ”Men det er jo fordi, at
jeg er ordblind”.
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1. MV Nordic
2. VUC Kolding
3. Sprogskolen Kolding
4. CSV Kolding
5. Middelfart Gymnasium
6. HF & VUC FYN Middelfart
7. AOF
8. Ordblindetræning
9. Netværkslokomotivet
10. Subreader
11. Ordblindelab
12. Ordblindeforeningen/ DU Ungdom
13. DR Ligetil
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KANTINE
Velkomst
Christian Fuhlendorff
Bubber
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14. Smidstrup Skærup Skole
15. St. Andst Efterskole
16. Tietgen KompetenceCenter
17. Wizkids
18. Christian Bock
19. NOTA
20. Bibliotekerne
21. IBC/ VUC Fredericia
22. Sprogcenter Vejle
23. VUC Campus Vejle
24. CSV Vejle
25. VUC Vest
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