Ordblind på efterskole og ungdomsuddannelserne
Om lidt slutter din skoletid på Forældreskolen, og du skal videre på efterskole eller
ungdomsuddannelse. Det er vigtigt at få en god start og have styr på dine IT-redskaber,
studiebøgerne, og hvilken hjælp du kan få. Din licens til AppWriter ophører, når du går ud
af Forældreskolen. Hvis du vil fortsætte med AW kan du købe et privat abonnement til ca.
500,- kr. pr. år.
Efterskole:
Du skal henvende dig til din efterskole inden sommerferien. Har du en IT-rygsæk fra
Uddannelsesstyrelsen, skal du ringe til efterskolen og bede dem om at overføre din
computer til deres system, så du kan beholde din nuværende computer. Det er forskelligt
om efterskolen vil betale abonnement til AW.
Ungdomsuddannelse:
1. Når du ansøger om optagelse på ungdomsuddannelse, skal udfyldt
bemyndigelseserklæring til ungdomsuddannelse vedlægges. (udleveres af
Forældreskolen). Du behøver ikke vedlægge ordblindetesten. Kryds desuden af i
UU-vejledningen og skriv, hvilken skole, du søger.
2. Kommer du ikke ind på den ønskede skole, skal du udfylde
bemyndigelseserklæringen igen, så den rigtige skole står på sedlen.
3. Uanset om du vil fortsætte med din egen MAC/PC og AppWriter, så skal skolen
søge specialpædagogisk støtte (SPS) til dig igen.
4. Hvis du har en SPS-computer fra din tid på Forældreskolen med programmer, skal
du beholde computeren. Forældreskolen melder den IKKE fra, og gymnasiet
overflytter elev og computer. Dvs. gymnasiet skal melde dig og computeren til.
5. Gymnasiet overflytter dig hurtigst muligt efter skolestart.
6. SPS-støtten går på dit CPR-nummer.
Du skal under alle omstændigheder henvende dig til læsevejlederen på din
ungdomsuddannelse lige efter sommerferien og oplyse, at du er ordblind. Du kan
forberede dig ved at tænke over:
•
•
•
•

Hvad du ikke kan i det daglige og i uddannelsen
Hvorfor du tror, at du ikke kan det.
Hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne.
Gå ind www.MV-Nordic.dk og undersøg deres IT-støtte.

Side 1 / 3

Hvilken hjælp kan jeg få?
Uanset om du er testet rød eller gul, er det vigtigt, at du lærer at bruge dine ITredskaber!
Hvis du er testet rød i den digitale ordblindetest, så kan du få specialpædagogisk støtte
(SPS) på din ungdomsuddannelse. Støtten kan bestå af:
•
•
•
•
•
•

Programpakken fra MV-Nordic til enten PC eller MAC.
Der kan søges om IT-rygsæk (computer) fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen
Instruktion i brugen af programmerne 2 x 90 minutter.
Rammebevilling til produktion af studiematerialer (dvs. OCR-scanning af fagbøger
til højtlæsning af tekst). Det er eleven selv, der skal henvende sig til NOTA.
Studiestøttetimer
Som SPS-godkendt har du desuden krav på ekstra tid samt brug af ordforslag og
højtlæsning til eksamen.

Hvis du er testet gul i den digitale ordblindetest, har du samme slags vanskeligheder med
skriftsproget som ordblinde, men måske ikke i samme grad. Men på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan selv en mild grad af ordblindhed volde store
vanskeligheder, fordi kravene til læsning og skrivning stiger markant. De fleste gymnasier
laver i starten af 1.g en screening af alle elever, som tester læsning, stavning og
ordforståelse. Den vil afdække dine læse- og skrivevanskeligheder, og læsevejlederen kan
vejlede dig ift. studiestrategier.
Notas Studieservice
Det er vigtigt at holde sig orienteret i studieplanen på skolens onlinesystem. Herved kan
du tjekke om materialerne er tilgængelige. Hvis ikke, så kan du henvende dig til Notas
studieservice. Studieservice er til studerende med Special Pædagogisk Støtte (SPSbevilling) og er den afdeling, der hjælper med bestillingen af studiebøger. Her kan du
bestille din studiebog som e-bog, hvis den ikke allerede er i Nota Bibliotek. Du skal være
medlem af Nota.
God vind fremover
Forældreskolen ønsker dig alt muligt held og lykke i dit videre studieliv. Ordblindhed
behøver ikke at hindre dine uddannelsesdrømme, for der er hjælp at hente. Af dig kræver
det vilje, arbejdsomhed og modet til at stå ved dig selv og opsøge den hjælp, du har brug
for.
”Ordblindhed stopper dig ikke. Dine tanker gør!” Jesper Sehested, ordblind, kandidat
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Relevante links:
Gymnasielovens § 61 for beskrivelse af elever med behov for specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370.

http://spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Uddannelser-med-SPS
http://spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer/Ordblinde
http://spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Saadan-soeger-du
https://nota.dk/services/studieservice-2
http://www.appwriter.dk/da/
https://www.ordblindeforeningen.dk/
http://www.hto.nu/
https://etlivsomordblind.dk/

(Jesper Sehested)

Facebook: ordblinde og undervisning (for både elever, forældre og fagpersoner)
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