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Nationalt Videncenter for Læsning og Nota inviterer til konferencen: 
 
Alle kan læse - Unge og uddannelse 
 
Hvert år bliver flere og flere unge diagnosticeret som ordblinde, og behovet for viden indenfor dette område er større 

end nogensinde. 

Konferencen vil bl.a. sætte fokus på ordblinde med dansk som andetsprog. Unge med dansk som andetsprog kan også 

være ordblinde, men det kan være svært at skelne mellem sprogproblemer og ordblindhed.  

SPS vejledere rundt i hele landet gør et stort stykke arbejde med at hjælpe unge og voksne med læsevanskeligheder. Vi 

giver ordet til to læsevejledere, der vil dele ud af deres erfaringer, bl.a. sammen med en ordblind elev, der selv har 

måtte kæmpe hårdt for at få sin uddannelse. 

Mange ordblinde bliver først testet, når de begynder på en videregående uddannelse. De studerende udvikler deres 
egne teknikker, hvilket gør, at de kæmper en sommetider usynlig og unfair kamp med bogstaverne. Vi sætter fokus på 
denne gruppe af skjulte ordblinde. 

  

Vi slutter dagen med et godt grin sammen med Anders Stjernholm, komiker og journalist, der med en ADHD diagnose 

selv kender til at stritte lidt uden for de definerede rammer. 

 

Målgruppe Læsevejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne, voksenundervisere og/eller andre 

fagpersoner inden for uddannelsesområdet. 

Hvornår  26. oktober 2017 kl. 9.00-16.00 

Hvor  Campus Carlsberg UCC 
  Humletorvet 3, lokale W.2.04, Auditorie 1 
  1799 København V 
   
Pris  500 kr. inkl. moms 
 
Tilmelding             https://www.conferencemanager.dk/allekanlaese-cph-261017/tilmelding.html 

Pladser   Bindende tilmelding og først til mølle 

 
 
Praktiske information: 

Indgang til konferencen W2.04 – indgang overfor apoteket 

Sådan finder du rundt på UCC: https://ucc.dk/sites/default/files/cc_ucc_metrokort_a4_dk_2.pdf  

S-tog station: Carlsberg: https://ucc.dk/campus-carlsberg-2016/kontakt/find-vej/tog-og-bus  

Parkering, mod betaling, under UCC: https://ucc.dk/campus-carlsberg-2016/kontakt/find-vej/med-bil  

https://www.conferencemanager.dk/allekanlaese-cph-261017/tilmelding.html
https://ucc.dk/sites/default/files/cc_ucc_metrokort_a4_dk_2.pdf
https://ucc.dk/campus-carlsberg-2016/kontakt/find-vej/tog-og-bus
https://ucc.dk/campus-carlsberg-2016/kontakt/find-vej/med-bil
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Program 

 
Alle kan læse - unge og uddannelse 
 
 

09.00 Ankomst til W2.04, Auditorium 1 - kaffe og morgenbrød 
 
 
09.30 Velkomst v. Lene Storgaard Brok, Nationalt Videncenter for læsning, og v. Nota 
 
 
10.00 Ordblinde med dansk som andetsprog 
 Martin Hauerberg Olsen, Lektor, UCC  
  
 
11.00 Pause – kaffe, the og vand og besøg på standene 
 
 
11.30 Arbejdet som læsevejleder på en gymnasial uddannelse  
 Kamilla Kej, Læsevejleder Nyborg gymnasium  
 
 
12.15 Frokost i kantinen K0 - og besøg på standene  
 
 
13.15 Hverdagen som læsevejleder og studerende på en erhvervsskole  
 Lillian Nielsen og Signe Vestergaard, Læsevejleder og PAU fra SOSU Nord  
 
 
14.15 Kaffe, the, vand, frugt og kage  

 

14.45 Undersøgelse af læseprocessen hos ordblinde studerende  

 Ph.d.-studerende Lene Louise Lauridsen 

 

15.30 Hvor mange ting kan man have i hovedet på én gang?  

Anders Stjernholm, Journalist og komiker  

 

16.00 Tak for i dag 

 

 
Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet. 
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Oplægsholdere 
 
  
 Martin Hauerberg Olsen  
        Lektor på sprog- og læseområdet, UCC 

Hvordan identificerer man ordblindhed hos unge og voksne med dansk som 
andetsprog? Oplægget præsenterer nogle bud på afdækningsprocedurer, der kan 
kvalificere identifikationen af ordblindhed. 

 
 

  
  

 Kamilla Kej 
Læsevejleder Nyborg gymnasium 
Med udgangspunkt i et årshjul, der beskriver læsevejledernes arbejde på Nyborg 
Gymnasium, vil Kamilla gennemgå de støttemuligheder og indsatser, der kan gives 
dyslektiske unge i ungdomsuddannelserne. Indsatser, der også kan benyttes i den 
generelle undervisning med fokus på faglig læsning og studiestrategier. 
 

Lillian Nielsen og Signe Vestergaard 
Læsevejleder og tidl. PAU studerende fra SOSU Nord i Hjørring 
Signe Vestergård, Pædagogisk assistent, og Lillian Nielsen, Læsevejleder på  
SOSU Nord Hjørring, fortæller om Signes udfordringer med at tage en     
uddannelse. Signe er ordblind og har fået ekstra undervisning i folkeskolen og  
under sin uddannelse anvendte hun CD-ORD. Med en intensiv undervisning fik Signe 
lært at læse og gennemførte sin uddannelse. 

  

  

 Lene Louise Lauridsen  
 Ph.d. studerende - AU 
 Igennem to cases fortæller Lene om studerende, som på trods af uopdaget(!) dysleksi  
 har klaret sig godt igennem både folkeskolen og ungdomsuddannelsen, inden de blev  

 optaget på universitetet. Lene fortæller om de styrker og den kreativitet, som de 
 studerende anvender for at komme igennem deres studier, ligesom hun vil komme ind 

 på, hvordan man kan finde og støtte denne gruppe af skjulte dyslektikere. 
  
 

 

 Anders Stjernholm  
 Journalist og komiker 
 Journalist og komiker Anders Stjernholm fortæller underholdende og selvironisk om sit  
 liv med ADHD, og om alle de problemer, der kan følge med en skjult lidelse. Det bliver  

 også bredt ud til samfundsperspektiver på vores omgang med diagnoser og  
 udfordringer.  
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Inviterede standholdere 

 

EUD Læsevejlederforening 

Charlotte Mølgaard Nielsen og Pernille Schwartz fra EUD læsevejlederforeningen vil være til stede og klar til 

at svare på jeres spørgsmål. 

 

Læsevejlederforeningen 

For læsevejledere i de gymnasiale uddannelser. Anna Holm Grønlund, formand for Læsevejlederforeningen 

vil være til stede og klar til svare på jeres spørgsmål omkring foreningen. 

 

MV-Nordic 

Alle kan læse og skrive med CD-ORD og IntoWords. 

 

Nationalt Videncenter for Læsning 

Vi samler, skaber og spreder viden om læsning. 

 

Nota 

Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. 

 

Roal 

Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. 

 

Wizkids 

AppWriter er en komplet pakke af innovative værktøjer, som tilsammen udgør basen for læse- og 

skrivestøtte på en ny og nemmere måde. 

TxtAnalyser er et sprogværktøj, der kan korrigere dine elevers stavefejl og grammatiske fejl i realtid. 


