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Man kan være ordblind uden
rigtig at vide det.

Mange ordblinde lærer nemlig at klare sig 
rigtig godt, selvom de har svært ved at 
stave, skrive og læse.

Tegnene på ordblindhed inkluderer bl.a., 
at man;

• Læser langsomt.

•  Har svært ved at overskue en tekst.

• Læser nogle ord forkert.

•  Ikke kan følge underteksterne på TV.

•  Har svært ved at stave, bytter om på 
bogstaver og helst undgår at skrive.

Bliv testet for ordblindhed

VUC kan teste for ordblindhed og  afhjæl-
pe de udfordringer, der evt. måtte være.
 
Vores dygtige specialuddannede undervi-
sere arbejder ud fra den nyeste viden og 
de nyeste teknikker – det giver en helt ny 
tilgang til det at lære.

ORDBLINDHED?

UDDANNELSE OG JOB

På uddannelse/job har ordblinde 
mulighed for at bruge en række 
hjælpemidler/redskaber, som gør 
hverdagen nemmere, og gør det 
muligt for den ordblinde at løse 
opgaverne uafhængigt af sin ord-
blindhed.

Ordblindhed er ikke en hindring for 
uddannelse eller job.

JEG HAR LÆRT 
OM ALLE DE 
HJÆLPEMIDLER, 
SOM GØR MIN HVER-
DAG LETTERE

- OBU-kursist, virksomhedshold.



HVAD ER ORDBLINDEUNDERVISNING?

Små hold og individuel tilpas-
ning

•  Undervisningen foregår på små hold 
med max. 6 kursister.

•  Undervisningen tilrettelægges, så den 
passer til den enkelte. Der er god tid til 
alle på holdet.

Gør arbejdsdagen nemmere

•  Du arbejder med situationer og tekster 
fra arbejde.

•  Undervisningen introducerer forskellige 
redskaber og teknikker til støtte i hver-
dagen. Bl.a. apps og skrive-programmer 
til smartphone, tablet og computer. 

•  Lær bl.a. hvordan din mobil/tablet/com-
puter kan skrive det, du siger eller læse 
tekst op for dig.

Læsning

Læsning er ikke bare at ’læse derudaf’. 
Hvordan man læser og forstår en tekst 
er afhængig af det mål, man har med 
læsningen. I undervisningen arbejdes der 
med forskellige læsestrategier og måder 
at læse tekster på.

Skrivning

Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt 
i arbejdsrelaterede tekster og produktion 
af disse - fx mails og breve, tekster ”ud af 
huset”, afsender/modtager.

Stavning

Der arbejdes med individuelle vanskelig-
heder indenfor sammensatte ord /
endelser / ordforveksling / komma og 
punktum / grammatik, og udvikling af sta-
vestrategier, som kan bruges til støtte.

Eksempler på brug af pro-
grammer i undervisningen

CD-ord

•  gennemgang af CD-ord eller Intow-
ords programmets funktioner

• oprettelse af personlig profil
•  valg af forskellige læsestrategier
• oplæsning af PDF-filer
•  søgefunktion i PDF- og Word-filer
• oprettelse af fagordlister
• gem tekst som lydfil
• brug af ”joker-tegn”

Frontread

•  introduktion til og afprøvning af 
læsetræningsprogram

Nota

•  tilmelding til Nota, det digitale 
bibliotek

• lydbøger / elektroniske tekster



Gennemførelse af test

Vi tester for ordblindhed gennem en 
screeningstest og man får resultatet at 
vide med det samme.

Påviser testen ordblindhed, er man beret-
tiget til gratis ordblindeundervisning.

Inden kursisten starter

Inden kursisten kan starte på selve 
ordblindeundervisningen, skal kursisten 
gennem en test, der viser, om han/hun 
er berettiget til ordblindeundervisning. 
Testen laves på computer, som VUC stiller 
til rådighed.

Hvis testen viser, at kursisten er beret-
tiget til ordblindeundervisning, bliver han/
hun efterfølgende kontaktet af sin kom-
mende ordblindelærer.
Sammen aftales et møde af ca. 1 times 
varighed.

På dette møde skal kursisten lave forskel-
lige opgaver, der viser, hvad der bør og 
kan arbejdes med i undervisningen.

Desuden taler kursisten med sin ordblin-
delærer om, hvad han/hun gerne vil blive 
bedre til, og hvilke situationer det er, at 
han/hun oplever at have bruge for hjælp 
til at skrive, stave og læse.

Herefter går ordblindeundervisningen i 
gang.

Brug af IT udstyr i OBU

Som udgangspunkt bruges VUC’s compu-
tere i ordblindeundervisningen. Dermed 
sikres opdaterede programmer, optimal 
driftsikkerhed og stabilitet.

Hvis der er et særligt ønske om brug af 
egne computere, iPads m.m., skal dette 
aftales nærmere med VUC (IT afdeling og 
underviser) for at sikre optimale lærings-
forhold. 

PRAKTISKE FORHOLD

HOLD FAST, HVOR 
HAR VI LÆRT MEGET 
ALLEREDE!

- Hørt på gangen efter 1. dag på 
kursus.



Ved ansøgning om IT hjælpe-
midler

VUC’s virksomhedskonsulent orienterer 
samarbejds-partneren og kursisterne om 
muligheden for at søge om div. kompen-
satoriske hjælpemidler via Jobcenteret.

Økonomi - Staten Voksenud-
dannelsesstøtte (SVU)

SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og
gør det muligt for ansatte at deltage i
undervisning i arbejdstiden.

• SVU udgør 80% af dagpengesatsen

• SVU gives i op til 40 uger på fuld tid

•  SVU kan også gives på deltid, fx 1 dag 
om ugen, i en tilsvarende længere pe-
riode.

•  SVU kan udbetales til medarbejderen 
eller som lønkompensation til virksom-
heden.

For at modtage SVU, skal medarbejderen; 

• Være mellem 20 og 64 år.

•  Være dansk statsborger, bo i Danmark-
som udenlandsk statsborger, eller være 
ligestillet med danske statsborgere

•  Være kortuddannet. Dvs. 7-8 års skole-
gang + evt. erhvervsrettet uddannelse 
eller 9-10 års skolegang + højst 2 års 
erhvervsrettet uddannelse. 
Faglærte kan dog få SVU til FVU (forbe-
redende voksenundervisning), eller

•  Have en forældet uddannelse. Fx be-
tragtes en erhvervsrettet uddannelse 
som forældet, hvis den ikke har været 
brugt i 5 år

•  Have mindst 26 ugers beskæftigelse 
uden offentlig tilskud på arbejdspladsen 
(som lønmodtager, selvstændig, eller 
medarbejdende ægtefælle).



VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os

Vores virksomhedskonsulent, Anne-Marie 
Rønn, kan hjælpe med yderligere infor-
mation og evt. planlægning af et konkret 
undervisningsforløb.

Virksomhedskonsulent 
Anne-Marie Rønn
M: amr@holstebro-vuc.dk
T: 9627 5800

Ved henvendelser vedr. indhold i under-
visningen kontaktes: 

OBU koordinator
Martin Rasmussen
M: mr@holstebro-vuc.dk
T: 3034 4991

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

T 9627 5800 · Mail vuc@holstebro-vuc.dk
www.holstebro-vuc.dk

www.holstebro-vuc.dk

På vores hjemmeside kan du bl.a. læse 
om vores mange forskellige uddannelser 
og fag, se skemaer, kommende hold,
Klik forbi og se dine mange muligheder.
Du kan få hjemmesiden læst op.
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