Eksamen og dispensation
Ungdomsuddannelser og ordblinde

Præsentation
 Marie Wolter Bertelsen
 Uddannelsesleder for ordblinde på Hf og VUC Roskilde
 HF, herunder særlig hf for ordblinde
 AVU
 FVU
 OBU

 Samarbejde med ungdomsuddannelser i nærområdet

Rationalet
 Mennesker med handicaps skal stilles lige i forhold til eksamener og prøver
 Hverken bedre eller dårligere
 Ens er ikke altid lige

Hvad må man?
Bekendtgørelser opdateres løbende, så ingen
udtømmende svar
Hvad ved vi?
Elektroniske ordbøger er også ordbøger
Ordforslagsprogrammer er også ordbøger

Dispensationshåndbog
 Hvordan må man bruge internettet og mobiltelefonen til prøverne på FVU,
AVU og HF?
 Du må IKKE bruge internettet til:
 At søge på oplysninger via fx Google.
 Kommunikere med omverdenen, fx via telefonsamtale, sms, messenger, Facebook,
snapchat eller lignende.

 Du må GERNE bruge internettet til:
 Hvis dine læse-stave-programmer kræver internet for at virke, er det tilladt.
 Hvis din lærer har linket til bestemte hjemmesider/internetprogrammer via Canvas,
må du gerne bruge dem.
 Internetbaserede ordbøger

Dispensationshåndbog
 I dispensationshåndbogen står der under hver eksamen, hvad du må bruge. Her kan du se,
præcis hvad der menes med de enkelte udtryk:
 Hvis der står ”computer med læse-stavestøtte” betyder det at det at du gerne må bruge:
 Computer, scanner, scannerpen, scannermus eller anden almindelig hardware
 Hovedtelefoner. OBS: du SKAL have dette med til skriftlig eksamen for ikke at forstyrre de andre i
lokalet
 Almindelige skriveprogrammer som fx Word, Excel, Docs o.lign. inkl den stavekontrol, der er
indbygget i disse
 Ordforslags, oplæsnings- og OCR-programmer som CD-ORD, ViTre, AppWriter, FineReader
 Elektroniske ordbøger, også internetbaserede, som fx SpellRight, ordnet og lignende

 Hvis der står ”mobiltelefon med diktering” betyder det at det at du gerne må bruge:
 Din mobiltelefons indbyggede diktering – også kaldet tale-til-tekst. Vær opmærksom på, at dette
KUN gælder, hvis du har været til samtale med lederen af ordblindeundervisningen. Man kan
nemlig kun få lov til at bruge diktering, hvis man plejer at bruge det til hverdag.
 Det program, der får din mobiltelefon til at arbejde sammen med din computer, fx Teamviewer
eller AnyDesk.

 Programmer du aldrig må bruge:
 Alle oversætterprogrammer, som fx Google Translate – Google Oversæt
 Automatiske retteprogrammer som fx Grammarly
 Se ovenfor ang. internet

Diktering?
 Hvis de bruger det til daglig – så ja
Skal til godkendelse hos mig
 Sidder i andet lokale 5-7 personer m. skærme
Er oplyst om dette

 Bruges til prøver, hvor der skrives
sammenhængende tekst – ikke enkeltord
 Bruges til noter til mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen
 Tekster/spørgsmål i elektronisk form
 2 dage før trækker kursisten et nummer, der svarer til en tekst
 Teksten sendes til it-konsulenten
 Tjekker, om den umiddelbart er tilgængelig til oplæsning
 OCR-genkender, hvis den ikke er
 Gennemser for fejl

 Sendes tilbage til læreren, der så udleverer på usb til kursisten ved eksamen
 Alternativet er, at AL tekst skal være elektronisk

Holder rationalet?
 Hvis du er i tvivl, om du til tilbyde dispensation
 Husk at se på, om det stiller dem bedre eller værre
 Især forlænget tid. Hvis de ikke kan deres ting, gør det ikke den store forskel, at e
har fået længere tid end de andre…

Spørgsmål?
Hvad gør I hos jer?
Hvor er knasterne?

