
Ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder: 
tidlig identifikation og pædagogisk indsats

Temadag arrangeret af ROAL i samarbejde med UC Lillebælt

Tirsdag d. 10. maj 2016, Odense



Danmark nu blunder den lyse nat
Tekst: Thøger Larsen (1914) 

Melodi: Oluf Ring (1922)

Danmark, nu blunder den lyse nat

bag ved din seng, når du sover.

Gøgen kukker i skov og krat.

Vesterhavet og Kattegat

synger, imens det dugger,

sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå

mætte som moderøjne.

Alt, hvad i dine arme lå,

lader du solen skinne på

ser, hvor det yppigt glider,

frem af forgangne tider.



Danmark nu blunder den lyse nat
Tekst: Thøger Larsen (1914) 

Melodi: Oluf Ring (1922)

Lærker, som hopped af æg i vår

svinder i himlens stråler.

Tonerne ned med lyset går,

samme sang som i tusind år.

Lykken fra glemte gruber

klinger af unge struber.

Hyldene dufter i stuen ind

ude fra Danmarks haver.

Kornet modnes i sommervind

Hanegal over lyse sind

stiger bag gavl og grene,

hvæsset som kniv mod stene.



Danmark nu blunder den lyse nat
Tekst: Thøger Larsen (1914) 

Melodi: Oluf Ring (1922)

Køer og heste og får på græs

hen over brede agre,

åbne lader for fulde læs,

sejl, som stryger om klint og næs,

byger, som går og kommer, -

det er den danske sommer

Pigernes latter og lyse hår

leg, som får aldrig ende,

øjnene blå som vand i vår

mildt om et evigt Danmark spår

sol over grønne sletter

lykke og lyse nætter.



Nyt fra ROAL
v. Kirsten Friis, ROAL-styregruppe og NVL

Velkommen til 120 nye medlemmer i ROAL

Nu er vi 372 medlemmer og ambassadører for ROAL

Vi er rigtig mange i dag – og vi må hjælpes lidt mere ad



Nyt fra ROAL
v. Kirsten Friis, ROAL-styregruppe og NVL

Styregruppens medlemmer valgt nov. 2015
– Annelise Basse, NOTA 

– Annette Klint, Kalundborg kommune

– Erik Arndal, Aarhus Universitet

– Hans Kjærgaard, Netværkslokomotivet

– Margrethe Mørch, SDU

– Ulla Skytte, NOTA

– Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning

– Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf

– Marie W. Bertelsen, VUC Roskilde



Nyt fra ROAL
v. Kirsten Friis, ROAL-styregruppe og NVL

Traditionen tro: Lidt forandringer i styregruppen

Annelise Basse, NOTA -> 

Bolette Willemann Jensen, NOTA



Nyt fra ROAL
v. Kirsten Friis, ROAL-styregruppe og NVL

Arbejdet i styregruppen indtil nu:

6. januar 2016: Idéer til den kommende periode 
- Løst og fast
- Planlægning af denne temadag
- Nyt møde vedr. kursen for ROAL

4. april 2016: ROAL’s mission og vision de næste år
- Form (fx hvordan vi kan understøtte ad hoc-gruppernes arbejde)
- Indhold (fx temaer og ift. hvilke målgrupper)
- Synlighed på konferencer og hjemmeside
- Medlemmer er ambassadører
- ‘Brand’

31. maj 2016 & 29. august 2016: Kursen lægges – og der er lidt at gøre godt med 



Temadagen i dag
v. Kirsten Friis, ROAL-styregruppe og NVL

Følge op på indsatsen omkring ordblindhed, men også ift. andre læse-
skrivevanskeligheder

- Nyt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. indsatser 
målrettet sprog, læsning og skrivning i grundskolen, v. Trine Nobelius 

Tidlig indsats 

- sproglige forudsætninger , v. Trine Kjær Krogh

- tegn, vi bør være ekstra opmærksomme på, v. Anna S. Gellert

Hvordan i praksis: Kommunale indsatser og erfaringer

- Brønderslev kommune, v. læsekonsulent Annette Hylander 

- Syddjurs Kommune, v. læsekonsulent Hanne Nissen Sabalic



Dagens program

9:30 - 9:45 Velkomst  og nyt fra ROAL v. Kirsten Friis, ROAL’s styregruppe & 
NVL

9:45-11:00 Et literacy-perspektiv i indskolingen

v/ Trine Kjær Krogh cand. mag, SprogIn

11:10-11:15 Optakt til oplæg vedr. pædagogisk praksis i kommunerne 

v/ Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf & ROAL-styregruppe

11:15-12:00 Da den nationale ordblindetest ramte den kommunale 
virkelighed, v/ Annette Hylander, læsekonsulent, PPR, 
Brønderslev kommune 

12:00-12:45 Frokost



Dagens program fst.

12:45-13:30 Fra vejledninger til indsatser omkring ordblindhed

v. Hanne Nissen Sabalic, læsekonsulent, Syddjurs Kommune 
13:30-14:00 Nyt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. indsatser 

målrettet sprog, læsning og skrivning i grundskolen 

v.  Trine Nobelius, Læringskonsulent, STUK & MBUL 

14:00-14:15 Kaffepause

14:15-15:30 Tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af 
læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) 

v. Anna Steenberg Gellert, lektor & ph.d., KU

15:30-15:35 Tak for i dag v. Kirsten Friis, NVL & ROAL’s styregruppe


