
 

 

 
 

 

 

Kursusbeskrivelse:  
 
Kurset er en introduktion til undervisningsmaterialet HELP Start med fokus på de indledende 
niveauer (Basic Code), samt de 6 stavelsestyper. Desuden får du inspiration og adgang til supplerende 
øvelser.  
Arbejdsformen vil være korte teoretiske oplæg, demonstration af undervisningsmetoder, praktiske 
par øvelser og opgaver. 
 
HELP Start er et særligt tilrettelagt materiale og grundkursus i engelsk læsning og stavning, der 
oprindeligt er udviklet til ordblinde, men det kan også inspirere og bidrage til den almene 
engelskundervisning. Der er meget ny viden og inspiration at hente, og der gives strategier til at blive 
betydeligt mere sikker i at læse og skrive på engelsk. Der arbejdes systematisk med koblingen mellem 
lyd og bogstav og derudover med de seks stavelsestyper, som er vigtige at kende. 
 
Help Start anvendes i dag på ca. 1000 grundskoler i Sverige, hvor systemet er udviklet af Malin 
Holmberg - deraf navnet Holmbergs English Learning Program. 
 
Målgruppe og antal deltagere: 
 
Engelsklærere og speciallærere, der varetager den supplerende undervisning for elever med 
skriftsprogsvanskeligheder. Mellem 10-14 deltagere. 
 
Undervisere:  
 
Lise Marie Nyrop, Ordblindelærer på Københavns VUC og oversætter af HELP Start LINY@kvuc.dk.  
Dorte Gørtz, Ordblindelærer på VUC Roskilde RDG@vucroskilde.dk  
 
Tidspunkt og sted:  
 
Mandag 9. oktober 2017 kl. 9.30-15.30 på VUC Roskilde Læderstræde 4, 4000 
Roskilde, lokalet oplyses efter tilmelding 
 
Praktiske oplysninger:  
 
Pris: 2000,- 
Forplejning: kaffe/ brød, frokostsandwich/vand og kaffe/kage 
 
Tilmeldingsfrist: d. 1. juni 2017. - Skriv en mail med mrk. HELP til obu@vucroskilde.dk med 
deltagernavn, adressen på arbejdspladsen og Ean-nr.  
Herefter vil du få tilsendt en elektronisk faktura, og når betalingen er modtaget, er du tilmeldt kurset. 
Ved færre end 10 tilmeldte aflyses kurset, og pengene returneres 
  
Efter tilmelding får du tilsendt en artikel om HELP Start materialet fra tidsskriftet Sproglæreren, 

’Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det her før?’  samt de tre indledende afsnit fra 

Lærervejledningen 

 

”Kom i gang med HELP Start” 

Ordblindeundervisning i engelsk 
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