Den nye nationale ordblindetest i praksis
Temadag arrangeret af ROAL i samarbejde med UC Lillebælt

Onsdag d. 29. oktober 2014, Odense

Er lyset for de lærde blot
Tekst: Grundtvig, 1839
Melodi: Erling Lindgren, 1984

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.

Er lyset i planeter kun,
som ej kan se og mæle?
Er ikke ordet i vor mund
et lys for alle sjæle!
Det giver os for ånder syn,
som solens skin for kroppe,
det slår i sjælen ned som lyn
fra skyerne hist oppe.

Er lyset for de lærde blot
Tekst: Grundtvig, 1839
Melodi: Erling Lindgren, 1984

Er lys på visse vilkår blot
så halvvejs at ophøje?
Gør det ej alle vegne godt!
Er lys ej livets øje!
Skal for misbrugens skyld måske
på åndens himmelbue
vi heller mulm og mørke se
end solens blanke lue!

Nej, aldrig spørges det fra Nord,
vi lyset vil fordunkle!
Som nordlys i fribårne ord
det sås på himlen funkle,
og ses det skal ved nordens pol,
ej blot i kroppens rige:
midsommerens den bolde sol
vil ej for midnat vige!

Er lyset for de lærde blot
Tekst: Grundtvig, 1839
Melodi: Erling Lindgren, 1984

Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!
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1. Styregruppens sammensætning
Styregruppen, valgt nov. 2013
–
–
–
–
–

Trine Nobelius, Professionshøjskolen UCC
Margit Viig Kristensen, VUC Lederforening
Birgit Dilling Jandorf, Socialstyrelsen
Simon Moe, NOTA
Erik Arendal, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier,
Aarhus Universitet
– Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet
– Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning
– Sekretariatsfunktion varetaget af Miriam Rasch Nielsen, NOTA

1. Styregruppens sammensætning fst.
Styregruppen, okt. 2014
– Trine Nobelius, Professionshøjskolen UCC
– Simon Moe, NOTA
– Erik Arendal, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier,
Aarhus Universitet
– Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet
– Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning
– Margrethe Mørch, SDU og tidligere Nyborg Gymnasium og HF
– Annette Klint, læsekonsulent i Kalundborg kommune
– Sekretariats funktion varetaget af Annelise Basse, NOTA

2. ROAL’s synlighed
- Brevpapir med logo og en mailsignatur
- Roll up og folder
- Stand på:
- Ordblinde- og it-konferencen, april 2014
- NVLs STATUS-konference, september 2014
- Læsekonsulenternes landsmøde, oktober 2014

- Medlemskab, indflydelse og særpris

3. Ad hoc-gruppernes kommissorium
ROAL’s styrke er at fungere som et paraplysamarbejde som kan
binde indsatser sammen og skabe netværk på tværs af sektorer
og institutioner.
ROAL er med til at skabe sammenhæng, brobygning,
videnopsamling og koordination på området.
Derudover kan ROAL blive en legeplads for nye initiativer.
Ad hoc-grupperne er samrådets ‘nerve’

3. Ad hoc-gruppernes kommissorium fst.
- ROAL hjælper gerne med etablering af ad hoc-grupper og
giver sparring på gruppens arbejde, hvis den ønsker det.
- Gruppen definerer selv sit problemområde og arbejde og
deler sin viden i ROAL ved fælles møder.
- Styregruppen rundsender gerne tekster til medlemmerne i
netværket
- Gruppen kan formidle deres arbejde i ROAL’s regi, men de
enkelte medlemmer tager selv stilling til om de er
medunderskrivere.
- ”De fleste medlemmer af ROAL repræsenterer selvstændige organisationer, så
det er et stærkt mandat at kunne sende noget ud med ROAL i ryggen, til trods
for at det måske ikke er alle medlemmer eller alle fra styregruppen der har
mulighed for at sætte deres underskrift”. Læs mere her.

4. Skrivelse vedr. ’Vigtige ingredienser i
erhvervsskolereformen’
- Ad hoc-gruppe: Poul Christensen, 3F,Anders Harbo Andersen,
AARHUS TECH, Anne Holse, ViSP, Mia Sander Kildemoes,
Mikroværkstedet/MV-Nordic, Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet
- Fokus: Læsevejledere, undervisning i læsning samt IT-værktøjer er
vigtige ingredienser i en kommende erhvervsskolereform
- Kommissoriet i spil; henvendelser til:
- Medlemmer og styregruppe
- Eksterne interessenter

Men timingen var måske ikke den bedste…

5. Temadagen i dag
9:45-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15

11:15-12:00
12:00-12:45

Velkomst og nyt fra ROAL v. Kirsten Friis, ROAL’s styregruppe &
NVL
Gennemgang af den nye ”Ordblindetest på tværs af uddannelser”
v. Helene Lykke Møller, Center for Læseforskning
Udvikling af ”Ordblindetest på tværs af uddannelser” –
udvælgelse af deltest, afprøvning og afgrænsning
v. Helene Lykke Møller, Center for Læseforskning
Baggrund og intentioner for testen
v. Trine Nobelius, UCC, UVM & ROAL’s styregruppe
Frokost

5. Temadagen i dag fst.
12:45-13:45

13:45-14:45
14.45-15.30

Paneldebat: Konsekvenser og perspektiver på tværs af
uddannelsessystemet
v. Inge-Marie Plauborg Larsen, PPR Esbjerg,
Pernille Schwartz, EDU-læsevejlederforeningen,
Mette Wittorf Schmidt, CUDIM, Aarhus Universitet
Julie Kock Clausen, VUC-lederforeningen
Facilitatorer: Erik Arendal, CUDIM Aarhus Universitet & ROAL’s
styregruppe og Trine Nobelius, UCC, UVM & ROAL’s styregruppe
ROAL’s ad hoc-grupper v. Simon Moe, ROAL’s styregruppe & NOTA
og Hans Kærgaard, ROAL’s styregruppe & Netværkslokomotivet
Temadagen er officielt slut, men der kan laves aftaler i ad hocgrupper

