
 

 

LÆSEVEJLEDERNETVÆRK  
 
– Læsevejlederbrev 6, august 2021 
 
Kære læsevejleder 
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommer og sommerferie. Efteråret 
er, om vi vil det eller ej, på trapperne og med det kataloger fra folkeuniversiteter, 
aftenskoler, Biografklub Danmark og andre gode tilbud. Dette brev byder også på 
gode ting som fx webinarer og tv-udsendelser, som måske har din interesse.  
 
Læs om:  
• Lad os sammen med DR sætte fokus på ordblindhed i dette efterår 
• Kom til webinar om ordblindevenlig undervisning 
• Fokus på literacydidaktik og literacyvanskeligheder 
• Stemmer fra skolen – en podcastserie. 

 
Lad os sammen med DR sætte fokus på ordblindhed i dette efterår 
DR sætter fokus på voksne ordblinde. På hvordan det er at leve som voksen i 
ordblinde vanskeligheder, og på hvordan man også som voksen kan forbedre 
sine læse-skrivefærdigheder, så ordblindheden kan tackles lidt lettere i 
hverdagen. I en række programmer følges fire deltagere, som får 
ordblindeundervisning, og som samtidig præsenteres for forskellige 
udfordringer. Programmerne understreger, at selv om der er udfordringer i at 
være ordblind, så kan man gøre rigtig meget ved det – men der er ikke tale 
om et ’quickfix’. Det er livslang læring. 
 
Værter på programmerne er den verdenskendte krimiforfatter Sara Blædel, 
som selv er ordblind, og leder af ordblindeafdelingen på Hf og VUC Roskilde 
Marie Wolter Bertelsen. På denne måde nærmer udsendelserne sig temaet 
ordblindhed fra både et personligt og professionelt perspektiv.  
 
Programrækken er produceret af DR i samarbejde med Metronome og sendes 
onsdage klokken 20:30 i uge 39, 40, 42, 43, 44 og 45 på DR1. Lige i den 
bedste sendetid – og efter Kender du typen. Netop i oktober, hvor ordblindhed 
markeres internationalt. 
 
DR laver en større presseindsats op til udsendelsesstart, og der satses på 
deltagelse i Aftenshowet, live-chat, P3 Morgen m.m. Hermed igangsættes en 
større offentlig debat, som du måske også kan bruge i din undervisning 
og/eller i skole-hjemsamarbejdet. Ordblinde voksne har jo også børn. Børn, 



 

som ikke nødvendigvis har arvet ordblindheden, men som er i større risiko for 
at udvikle ordblindevanskeligheder. Børn, som måske befinder sig i 
ordblindevanskeligheder og modtager en særlig tilrettelagt undervisning, som 
tilgodeser deres læringsbehov. Og omvendt så har børn i 
ordblindevanskeligheder også forældre, som er eller ikke er ordblinde. 
Programmerne på DR kan derfor være oplysende og vedkommende for 
mange.  
 
Vi kan således glæde os til et efterår med stærk fokus på ordblindhed – og lad 
os hjælpe hinanden med at tage debatterne og sætte fokus på dette vigtige 
område. 
 
Kom til webinar om ordblindevenlig undervisning 
ROAL er i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
i gang med at afholde en række webinarer med fokus på en ordblindevenlig 
skole. Det første webinar satte fokus på skoleledelsens betydning og er 
afholdt, men nåede du ikke at deltage i webinaret, eller har du lyst til at gense 
oplæggene, så finder du dem her. 
 
Det andet webinar afholdes d. 27. september 2021 kl. 15:30-17:00 og har titlen 
En ordblindevenlig skole – Undervisning og læring. Her fortæller tre 
oplægsholdere fra tre forskellige institutioner om, hvordan de forsøger at 
tilbyde en ordblindevenlig undervisning og vejledning.  
Mød læsevejleder Gitte Grabov fra Kongevejens Skole i Virum, 
ordblindeunderviser og vejleder Lotte Louise Nielsen fra HF & VUC Fyn og 
lærer Mette Hansen fra Vrigsted Efterskole. Mellem de enkelte oplæg er der 
indlagt drøftelser i mindre grupper. Du finder programmet og tilmelding her. Du 
skal logge dig på for at kunne se programmet, og herefter kan du tilmelde dig 
webinaret, hvis det har din interesse. 
 

Husk også ROAL’s temadag d. 8. november 2021 med titlen Emotionelle følger 
af ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Hvordan kommer de til udtryk? – 
og hvordan kan de forebygges/begrænses? På temadagen uddeles NOTA’s 
læsevejlederpris, og der afholdes (en kort) generalforsamling. Find program og 
tilmelding her. 
  
 
Fokus på literacydidaktik og literacyvanskeligheder 
Vi taler om læsning og læsevanskeligheder, om skrivning og 
skrivevanskeligheder, om literacy og hvorfor så ikke også om 
literacyvanskeligheder? Københavns Professionshøjskole inviterer i 
samarbejde med Dafolo til et webinar onsdag d. 30. september 2021 kl. 15:00-
16:00. Jeg er selv oplægsholder og vil forsøge at indkredse, hvordan 
literacyvanskeligheder kan forstås, og lektor Dorte Østergren-Olsen vil give et 
eksempel på en literacydidaktik i praksis, idet hun kort fortæller om stilladsering 
og greb i skriveprocessen, eksemplificeret ved inspirationsforløb om gys. Find 
program og tilmelding omkring d. 1. september blandt andet her. 

http://roal.dk/temadage/
https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/webinar-en-ordblinde-venlig-skole
http://roal.dk/temadage/
https://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/konferencer-og-seminarer


 

 
I august 2022 vil centeret invitere til temadage om literacydidaktik i fagene. Vi 
arbejder på at få programmet på plads, men sæt allerede nu X tirsdag d. 23. 
august 2022, hvor temadagen afholdes i Esbjerg i samarbejde med UC SYD, 
og mandag d. 29. august 2022, hvor den afholdes på Campus Carlsberg i 
København.  
 
Stemmer fra skolen – en podcastserie 

Stemmer fra skolen er en podcastserie, som sætter ny forskning, dygtige 
lærere og udfordringer på skemaet. Den er støttet af Lærernes A-kasse. Hanne 
Heunicke, som er lærer på Risbjergsskolen i Hvidovre, og Rikke Bundsgaard, 
som er tidligere lærer og nu adjunkt på læreruddannelsen i UCL, introducerer i 
hver enkelt podcast et nyt tema fra en forskers og en lærers perspektiv. De 
forskellige podcast varer hver især en lille time og kommer rundt om mange 
interessante og relevante emner. 
 
I den nyeste podcast kan du møde Lene Storgaard Brok, leder af NVL, som 
sætter fokus på Fælles Mål i dansk. Lene fortæller om, hvad det er for et 
danskfag, der beskrives i målene – og også hvad det ikke er for et fag. Der 
sættes fokus på, hvordan Fælles Mål for dansk kan blive et redskab, der 
styrker lærerens arbejde både i den overordnede planlægning og i forbindelse 
med konkrete undervisningsforløb og i teamsamarbejde. 
 
De bedste sensommerhilsner fra alle i centeret 
Kirsten 

https://laka.dk/tilbud/podcast/stemmer-fra-skolen/
https://www.podbean.com/ew/pb-zjrca-10bc2ea
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