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så er du på vej



Du kan være ordblind uden
rigtig at vide det.

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

Du er muligvis ordblind, hvis du

• 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.

MÅSKE ER DU ORDBLIND?

ORDBLINDE-
UNDERVISNINGEN 
HAR GIVET MIG MOD 
PÅ AT TAGE EN
UDDANNELSE

Ann Leere,
social- og sundhedshjælper.

UDDANNELSE OG JOB

At være ordblind betyder ikke, at du 
ikke kan få den uddannelse eller det 
job, du drømmer om.

Det betyder bare, at du skal
arbejde med din ordblindhed.
Det kan vi hjælpe dig med på VUC.

Digital 
post/
E-boks



ORDBLIND PÅ VUC

Ordblindeundervisning

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

•  Undervisningen tilrettelægges, så den
passer til dig og dine behov. Der er god
tid til alle på holdet.

Gør din hverdag nemmere

•   I undervisningen arbejder du med læs-
ning, stavning, skrivning og grammatik.

•  Du arbejder med tekster, du kender,
fx aviser, blade, breve, huskesedler, e-
mails, eller tekster fra dit arbejde.

•  Du lærer at bruge en computer, apps og
andre IT hjælpemidler.

Til iPhone/iPad

      

CD-ord
Et skrivestøtte-program,
som giver ordforslag og kan
læse det, du har skrevet,
op, samt læse undervis-
ningsmaterialer højt for dig.

SayHi 
Tal, og SayHi oversætter 
til andre sprog, skriver og 
læser teksen højt for dig.

IntoWords 
Giver ordforslag og læser 
din skrevne tekst op. Tag 
et billede af en tekst, og 
få den læst højt.

Til computer

Google Oversæt 
Oversætter tale og tekst 
til flere sprog. Tag et 
billede af en tekst og få 
den læst op eller oversat.

Til Android

Dictus 
Tal og Dictus skriver. Få 
tekster læst højt. Del din 
tekst på SMS eller mail.

Mobile 112 Lite 
Læser tekster på mobilen 
op for dig - fx. SMS’er. Tag 
et billede af en tekst og få 
den læst højt.

Google Oversæt 
Oversætter tale og tekst 
til flere sprog. Tag et 
billede af en tekst og få 
den læst op eller oversat.

SwiftKey Keyboard 
Et tastatur, der gør det 
lettere for dig at skrive 
beskeder. Foreslår ord, 
der passer ind i din tekst.
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VIL DU VIDE MERE?

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.

www.facebook.com/VUC.HLS

Bliv en del af VUC
Holstebro-Lemvig-Struer på Facebook.

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

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

Har du brug for vejledning? 

I vejledningen kan du få rådgivning og 
støtte til dine studier. Her kan du bl.a.

•  Til- eller framelde dig fag og få 
tilpasset din studieplan, hvis der er 
behov for det.

•  Få hjælp og støtte, hvis du får studie-
problemer.

•  Få vejledning og inspiration til dine
fremtidsplaner.
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