
!!!!!
ROAL inviterer: 
Den nye nationale ordblindetest i praksis 
!
På dette lærende seminar får du som en af de første mulighed for at høre om og selv 
prøve den nye nationale ”Ordblindetest på tværs af uddannelser”. !!
Gennem en række oplæg præsenteres den politiske, tekniske og faglige baggrund for 
testens tilblivelse og intention. Der afsluttes med en paneldebat hvor perspektiver og 
konsekvenser på tværs af uddannelsessystemet foldes ud.  !
Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 9.15 - 14.45  
Sted: UC Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C!
 
PROGRAM!
Kl. 09.15-09:45! Registrering og kaffe !
Kl. 09:45-10:00! Velkomst og Nyt fra ROAL v. Kirsten Friis, ROAL styregruppe!
Kl. 10:00-10:30! Prøv selv den nye ”Ordblindetest på tværs af uddannelser” 
! ! ! * medbring gerne egen bærbar computer til afprøvning af testen!
Kl. 10:30-11:15! Udviklingen af den nye ”Ordblindetest på tværs af uddannelser” - !
! ! ! udvælgelse af del-test, afprøvning og afgrænsning  
! ! ! v/ Helene Lykke Møller, Forskningsassistent, Center for Læseforskning!
Kl. 11:15-12:00! Baggrund og intentioner - Hvad er baggrunden for det ambitiøse projekt 
! ! ! med at udvikle en ordblindetest på tværs af uddannelser? Hvad er !
! ! ! formålet med testen? Hvad kan man forvente, at testen kan bidrage med 
! ! ! og pege på i forhold til indsats og intervention?  
! ! ! v/ Birgit Dilling Jandorf, Chefkonsulent, Socialstyrelsen!
Kl. 12:00-12:45! Frokost!
Kl. 12:45-13:45! Paneldebat: Konsekvenser og perspektiver på tværs af  ! ! !
! ! ! uddannelsessystemet !
Kl. 13:45-14.45! Kaffe og networking: Herunder deling af  viden og erfaringer fra ! !
! ! ! eksisterende ROAL ad hoc-grupper. Drøftelse af behovet for fremtidige 
! ! ! ad hoc grupper på tværs i ROAL  
! ! ! v/ Simon Moe, leder af viden og udvikling, NOTA og Hans Kærgaard !
! ! ! konsulent hos Netværkslokomotivet!
Kl. 14.45-15.30! Temadagen er officielt slut, men dem der har interesse i at sidde med i 
! ! ! ad hoc arbejdsgrupper kan koordinere indsats og mødetidspunkter!
!
Tilmelding:!
https://www.conferencemanager.dk/ordblindetest/tilmelding.html!
Senest mandag den 6. oktober 2014!
Pris: 400 kr. inkl. moms!!
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