
Fra vejledninger til indsatser omkring 
ordblindhed
ved Hanne Nissen Sabalic, læse- og sprogkonsulent i Syddjurs Kommune



Fakta omkring Syddjurs kommune
• Areal: 700 kvadratkilometer 
• Befolkning: 41.600 
• Elevtal: ca. 4300 elever fordelt på 10 folkeskoler og 1 

specialskole. Dertil 6 privat- og friskoler i kommunen
• Forvaltning Skole-/ dagtilbud - 2 konsulenter på skoleområdet
• Sammenlægning af Skole- og dagtilbud i 2015
• iPads i folkeskolen fra 0.-10. kl.



• Kommunal lærings og trivselspolitik (0-25 år) - 
udarbejdet efterår 2016

• Beskrivelse af procedure for overgange med fokus på 
sprog og sprogudvikling - under udarbejdelse

• Læringsfællesskaber for alle (strategi) - under 
udarbejdelse 

• Kommunal evalueringsplan for dansk og matematik - 
forår 2016

• Handleplan for læsning og skrivning - sidst revideret 
forår 2015

• Udarbejdelse af skolernes egne handleplaner - 2016

Kommunale politikker og handleplaner



Formål med lærings- og trivselspolitikken 
samt handleplaner, evalueringsplanen og 
indsatser og tiltag



Fokus på den tidlige indsats i forhold til sprog
Obligatorisk sprogvurdering i dagtilbud for de 3-årige børn + de 5 årige børn, der 
placerer sig i særlig eller fokuseret indsats ved 3 års-screeningen.

Indsatser i de kommunale dagtilbud for børn, der placerer sig i særlig og fokuseret 
indsats - med Vi lærer sprog (under opstart)

Sprogindsatser for børn i tidlig SFO (afprøvning af forskellige forløb med udgangspunkt 
i Legeøen og Udvidet dialogisk læsning af Marianne Aaen Thorsen).

Udarbejdelse af fælles sprogkanon som brobygning i overgangen mellem dagtilbud - 
tidlig SFO/SFO og indskoling (under udarbejdelse)
• Rim og remser
• Bøger
• Sange
• Sanglege
• Regellege
• Fantasi og fortælling
• Opdragende skrivning af bogstaver og tal
• Spil



Kommunal evalueringsplan for dansk og matematik





Implementering af ministeriets 
ordblindetest - forår 2015
- tiltag og indsatser



Oversigt over ordblinde elever testet med ministeriets 
digitale ordblindetest, feb. 2016

Skolerne skal inden 1. juni 2016 have lavet ministeriets ordblindetest på de elever, som ligger i bekymringszonen ud 
fra DVO, nationale test, løbende observation



Køreplan for brug af ministeriets 
ordblindetest



Individuel handleplan



Udarbejdelse af forældrepjece om 
ordblindhed



Udarbejdelse af pjece om unge i læse- og 
skrivevanskeligheder



Ordblindhed - vejledning over indsatser



Læsecenter Syddjurs
Opstart 2014-2015 + 2015-2016 med korte intensive kurser, hvor 
eleverne undervises på et mindre hold i samtlige timer.

Visitationsprocedure

Intensive kurser i brugen af læse- og skriveprogrammet - 
• CD-ORD
• At arbejde på en pc - Word, Excel, Powerpoint
• Læseforståelsesstrategier
• Skriveskabeloner 
• Genreforståelse 
• Fonologisk- og morfologiske afkodnings- og stavestrategier med brug 

af blandt andet FONOLOGIK og ORDKLØV 
• FP-prøver (8. kl.)

Som udgangspunkt undervisning i alle fag på det pågældende 
klassetrin.



Læsecenter Syddjurs
Kurser for elever på 6. og 8. årgang

• Intensive kurser af hhv. 7-8 og 9-10 ugers varighed - 2 x 8 elever

• Evaluering af elevernes brug af it-redskaberne, deres stavefærdigheder 
med brug af kompenserende og kvalificerende it samt deres 
afkodningsfærdigheder 

• Opfølgende besøg på hjemskolerne fordelt over det kommende år 

• 4 løbende møder med deltagelse af elev, forældre, lærere og 
læsevejleder/tovholder, kontaktlærer ved læsecenteret og 
læsekonsulent - opstart, udslusning, midtvejs, afslutning 

• Udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med møderne



Mål for arbejdet med CD-ORD



Egenvurdering af it-færdigheder



Arbejde med skriftlig bevidning
- punktueringen, tydeliggørelse af gode strategier, resonans
Brev til min lærer





Læsecenter Syddjurs
Udfordringer
• Taxi-kørsel i en landkommune med store afstande
• Brug af computere i en kommune, hvor eleverne arbejder med 

iPads - hvornår bruge computer og hvornår bruge iPads
• Det opfølgende arbejde ude på hjemskolerne efter kurset
• Lærernes og forældrenes viden om CD-ord samt brugen af PC i 

undervisningen 
• Vidensdeling i lærerteamet
• Tid til møder og det opfølgende arbejde
• Viden om ordblindhed



Læsecenter Syddjurs
Erfaringer og tilbagemeldinger
• Højere score i national test i sprogforståelse og tekstforståelse 
• FP-prøver???
• Meget positive tilmeldinger fra forældrene og lærere
• Eleverne får troen på egne evner og bliver mere deltagende i 

undervisningen efter kurset
• "Før sad jeg bare, nu række jeg hånden op."
• Det er en udfordring og kræver vedvarende opmærksomhed at 

inddrage kompenserende og kvalificerende it i den daglige 
undervisning

• Der skal løbende være fokus på vidensdeling og løbende opfølgning 
på aftaler 

• Besøgene på hjemskolerne og de løbende møder er vigtige
• Løbende justering og videreudvikling af kurserne er vigtigt



Læsecenter Syddjurs 2016-2017
• Fortsat intensive kurser for elever på 6. og 8. klassetrin + 

opfølgende besøg og løbende møder

• Spot-kurser på udvalgte folkeskoler i kommunen for elever med 
deltagelse af lærer/vejleder fra skolen + kursus for forældre/lærere 
på skolen

• Kursus CD-ord og klar til FP-prøverne for elever på 9. og 10. 
årgang - 3-4 dage i løbet af skoleåret



Erfaringer, tilbagemeldinger og fortsat 
opmærksomhedspunkter på baggrund af ministeriets 
digitale ordblindetest
• Indsatser i forhold til elever, der placerer sig i gruppen Usikker fonologisk kodning

• Procedure for tilbagemelding til forældrene og udarbejdelse af handleplaner

• Elever der placerer sig i ordblindegruppen trods høj rigtighedsprocent med på grund af langsom 
forarbejdning af sproglyde

• Fokus på arbejdet med flydende automatiseret læsning for elever fra slutningen af indskolingen 
og op gennem mellemtrinnet

• Fokus på arbejdet med læsehastighed 

• Supplerende undervisning for ordblinde elever på skolerne - VAKS, Fingernemt, FONOLOGIK 

• Implementering af IntoWords for den brede gruppe af elever, så alle lærer redskabet at kende og 
gør brug af det i indskolingen

• Inddrage resultatet af ordblindetesten og kvalificerende indsatser ved årlige skriftsprogssamtaler 
på skolerne



Eventuelle spørgsmål

Link til kommunens hjemmeside
https://www.syddjurs.dk/borger/skoler-og-uddannelse/
folkeskoler/laesning-og-matematik

https://www.syddjurs.dk/borger/skoler-og-uddannelse/folkeskoler/laesning-og-matematik

