
Der er ca. 300.000 voksne danskere som er ordblinde
Er du en af dem, er der flere muligheder for at få hjælp til at blive bedre til at læse og skrive - og det er gratis.
Der er hjælp for alle - lige ved hånden.

Netværkslokomotivet har lavet denne oversigt over apps (https://www.netvaerkslokomotivet.dk/netlok/export/sites/default/filer/2017/4762-
Loesblad-Brug-af-Apps-og-Siri_5.pdf), der hjælper ordblinde. 

Undervisning for ordblinde - ordblindeundervisning - OBU
Du bestemmer selv farten! Kontakt V U C (http://vuc.dk/) eller VEU-centret (http://www.veu-center.dk/) tættest dig, så er du godt på vej.

Klik på overskrifterne for at læse mere >

Inden undervisningen begynder
Du får et møde med en vejleder hos VUC, hvor I taler om at læse og skrive

Du laver en test, der viser, om du er ordblind eller har svært ved at læse

Testen viser, om du er ordblind og hvilken undervisning der vil passe bedst til dig

Selve undervisningen sker individuelt på små hold
Og vil oftest foregå hos dit lokale VUC (http://vuc.dk/)

Der er mulighed for undervisning både om dagen og aftenen

Dit udbytte
Du bliver bedre til at læse og skrive

Større sikkerhed i nye arbejdsopgaver, hvor du skal læse og skrive

Du bliver mere effektiv i hverdagen

Bedre trivsel og mere fleksibilitet

Virksomhedens udbytte
Støtter du dine medarbejdere, som har vanskeligt ved at læse og skrive, vil du se:

Større sikkerhed i arbejdsopgaver, hvor han/hun skal læse og skrive

Øget trivsel og fleksibilitet

Han/hun bliver mere effektiv i hverdagen

Ordblindeundervisning kan også gøre det nemmere at følge anden undervisning, fx:
Almen voksenuddannelse (AVU)

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Ervhervsuddannelse for voksne (EUV)

Din medarbejder kan få bevilget it-hjælpemidler (/shared/it-hjaelpemidler.html), hvis han/hun er ordblind og har brug for at blive bedre til at skrive og
læse tekster på arbejdspladsen, under uddannelse og derhjemme.
It-hjælpemidler er programmer, som kan indlæses på computeren, og er gratis, når de er bevilget.

På arbejdspladsen er det jobcentret der står for at bevillige midler til it-hjælpemidlerne. For at få en bevilling skal din medarbejder testes på VUC.

Læs mere



Læs mere om it-hjælpemidler (https://www.masterpiece.dk/shared/it-hjaelpemidler.html)
Besøg siden Nota - lydbøger for ordblinde (https://nota.dk/)
Her finder du lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker, som ikke læser almindelig trykt tekst.


