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Information til forældre 

Jeres barn er via den Nationale Ordblindetest (3.kl.) konstateret ordblind (rødt felt) 

eller fonologisk usikker (gult felt). 

Herefter vil følgende ske: 

 Jeres barn vil efter sommerferien (i 4.kl.) blive testet videre med andre test, så 

vi som vejledere kan få et bredt billede af jeres barns faglige udfordringer. 

Således kan vi i fællesskab (skole/hjem) hjælpe jeres barn i det videre 

skoleforløb. 

            Efter testningen i 4. kl. vil I få en evaluering af testresultaterne. 

Tiltag: 

 I efteråret vil der blive afholdt et informationsmøde for forældre om 

ordblindhed. Her kan vi få en snak om, hvordan I bedst støtter jeres barns 

skolegang. 

 Ordblinde elever vil i 4. kl. senest ved efterårsferien få en skolecomputer 

udleveret, som de må tage med hjem til arbejdsbrug. På computeren vil der 

være CD-ord og Into Words, som er hjælpe - skriveprogrammer. 

 Hjemmet modtager en indmeldelsesblanket til Nota. Nota er et Nationalt 

bibliotek, hvor næsten alle skolebøger, skøn- og faglitteratur er indlæst, så 

jeres barn kan få læst bøgerne op via CD-ord. Blanketten skal I udfylde og 

returnere til skolen. I vil efterfølgende modtage en kode til Nota via e-mail. 

 Eleverne vil i løbet af skoleåret få tilbudt kurser i Styrkecenteret. Så vidt det er 

muligt, forsøger vi at læse kursustimerne, hvor eleverne har dansk i klassen. Vi 

arbejder med netop de ting, som jeres barn har brug for.  

 Før start i Styrkecenteret vil klasselæreren sende et skema til jer, så I kan se, 

hvilke timer og hvilken periode jeres barn skal på kursus. 

 Efter endt kursus modtager I en evaluering af kurset. 

 

  



Andre tiltag: 

 Skolen har en ordblindepatrulje, som består af nogle af skolens ældre 

ordblinde elever. Det er patruljens arbejde at hjælpe jeres barn og skolens 

lærere i brugen af de digitale hjælpemidler. 

 Skolen har en ordblindenetværksgruppe. Dette er en gruppe af forældre, som 

sammen med læsevejlederen afholder ca. to arrangementer om året. Disse 

arrangementer er for at hjælpe jer og jeres barn. 

Forældrenes rolle: 

Når man har et barn, som har disse faglige udfordringer, er det ikke kun barnet, som 

er udfordret, det er hele familien. Vi kan på skolen give jer nogle redskaber, men en 

del af arbejdet ligger i hjemmet, og det er vigtigt, at I støtter op om skolens arbejde. 

Vær opmærksom på: 

 Det er meget vigtigt, at jeres barn bliver dygtig til at bruge de hjælpemidler, 

de har fået stillet til rådighed. Det kan være hårdt arbejde og kræver megen 

vedholdenhed. 

 Det er vigtigt, at jeres barn læsetræner hjemme hver dag i bøger, som er på 

jeres barns læseniveau (Lixtal). 

 Før jeres barn begynder at læse en bog, er det vigtigt, at barnet på forhånd 

ved, hvad bogen handler om (læs på bagsiden af bogen).  

 Det er vigtigt, at jeres barn kan genfortælle en læst tekst. 

 Det er vigtigt, at alle ord og vendinger barnet ikke forstår, bliver forklaret. 

 I det skriftlige arbejde er det ligeledes vigtigt, at I guider og støtter jeres barn 

gennem skriveforløbet. Ofte har ordblinde børn svært ved at finde på noget at 

skrive om, her må I gerne hjælpe med spørgsmål og hjælpesætninger. 

 

M.v.h.   

Læsevejlederne i Styrkecenteret 

 

 


