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Kære medlem. 

Vi ville have inviteret dig ind i Salon ROAL her i maj måned, hvor vi sammen skulle have drøftet emotionelle 

følger til ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Vi havde faktisk planlagt at afholde en sådan 

samtalesalon flere steder i landet. Men så kom coronasmitten og bragte uorden i alle planer og 

arrangementer …  

Sæt et stort kryds i kalenderen torsdag den 26. november 2020, for da inviterer ROAL til temadag om 

emotionelle følger af ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Temadagen holdes i samarbejde med og 

hos Hf og VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde. Temaet rækker ud mod både grundskoleområdet, 

ungdoms- og voksenuddannelserne. Der vil være konkrete oplæg om emotionelle følger: Hvad er det for 

følger, hvordan opleves det af den ordblinde, og hvordan kan vi i skole- og uddannelsessystemet 

pædagogisk støtte op om den ordblinde? Om eftermiddagen åbner Salon ROAL efter en kort præsentation 

af konceptet. I Salon ROAL skal vi sammen drøfte, hvordan vi i vores praksisser kan støtte op om eleverne, 

så de emotionelle følger af elevernes læsehandicap minimeres og helst forebygges. Læs mere i det 

vedhæftede program. Der er åbent for tilmelding og begrænsede antal pladser. Vi glæder os til at se dig 

denne dag, hvor ROAL samtidig markerer sit 10års jubilæum      . 

Hvis du ikke allerede har stiftet bekendtskab med samtalesaloner eller er nysgerrig på at vide mere, så kan 

du læse mere om det her. 

Du kan stadig møde ROAL på både Facebook, LinkedIn og vores hjemmeside. På hjemmesiden finder du 

også den efterspurgte handleplansskabelon.  

Husk også ROAL’s ad hoc-grupper. Du kan læse mere om de eksisterende på ROAL’s hjemmeside. Du er 

også altid velkommen til at være med til at starte en ny ad hoc-gruppe om et område, hvor du fx synes, at 

der skal være ekstra fokus, eller hvor der trænger til udvikling af nye indsatser. Det kan måske være om 

ordblindevenlig undervisning? I grundskolen, FGU eller voksenundervisningen? 

 

Vi ønsker dig en god påske og påskeferie.  

De bedste hilsner fra alle i ROAL’s styregruppe, 

Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning 

 

http://samtalesaloner.dk/
https://www.facebook.com/samraadet.roal
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEsyza3XJ4_NQAAAWuJKluY8YAncTUBwLy-Nm2-zqtjXboxeKHMTsvLre1bntvIhrAoypT2jvVJiO3dBa1QKY60NWSVOJDFoplhwzbI6iyGPVfeE9NErxRcStKOl2kVVWnD9ns=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsamraadet-roal
http://roal.dk/
http://roal.dk/produkter/

