
Projekt tværfaglig indsats for 
unge ordblinde
HF & VUC FYN 



Projektdeltagere
Ungdomsuddannelser på Fyn:
•FGU Fyn, Odense, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg
•HF og VUC Fyn 
•Syddansk Erhvervsskole
•Kold College Dalum Landbrugsskole
•Tietgen Business

Grundskoler på Fyn:
•Kommunale 10. klasser, Odense kommune
•Ordblindeefterskolen Nislevgård

Andre aktører:
•Ungdommens Uddannelsesvejledning (Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg)
•Ordblindeforeningen, repræsenteret v/lokalafdelingen på Fyn



Projektformål
• At bibringe ordblinde unge på 

ungdomsuddannelserne 
forudsætningerne for at bestå 
overgangskrav og efterfølgende 
påbegynder og gennemfører 
ungdomsuddannelse. 

• Projektet vil udvikle, implementere og 
forankre indsatser baseret på best
practice og den nyeste forskning. 

• Tiltagene retter sig mod unge 
ordblinde



•Styrke visitationsforløbet
Indsatsen skal kvalificere visitationsforløb så de unge ordblinde får støtte så tidligt som muligt.

•Styrke relationsarbejdet og undervisning af ordblinde unge 
Indsatsen skal styrke de unges motivation og handlekompetencer. Indsatsen skal endvidere bidrage til, at den 
unge opnår tryghed og tillid til ordblindelæreren/læsevejlederen og dermed tager imod tilbuddet om 
ordblindeundervisning.

•Styrke det tværorganisatoriske samarbejde
Indsatsen skal sikre, at de enkelte skoler har udarbejdet en systematik for, hvordan de håndterer deres 
ordblindetilbud/unge med ordblindhed – samt skabe øget viden og forståelse om unges 
ordblindeudfordringer i en skolekontekst blandt lærerteams, således at det øvrige lærerkollegie kan 
understøtte den ordblinde unges faglige udfordringer.

•Inddragelse af forældre
Indsatsen skal videreudvikle kompetencer, så de i højere grad kan understøtte deres barns udbytte af 
ordblindeundervisningen, så den unge fastholder en positiv udvikling fagligt og personligt.

4 hovedaktiviteter



Udfordringer for læringsfællesskab

• Geografisk afstand, 9 afdelinger

• Primært enkeltfagssystem – ikke 
klassestruktur

• Flere uddannelsesretninger – avu, hf, 
hf2

• Forskellige samarbejdskulturer 

• Ordblindelærerne ”tager sig af det”

• ”De har selv valgt hjælpen fra”

• Manglende viden og opmærksomhed

• Osv….



Processen med samarbejde og 
opmærksomhed er målet. Ikke produktet

• Læsevejledere på tværs

• Især hf har behov for at 
være opmærksomme på 
læringsfællesskab. I 
faggrupper og på hold

• Samme udfordringer

• Den ordblindvenlige  
faglærer findes

• Deling af best practise



Produktet – er stadig ikke målet

https://sites.google.com/vucfyn.net/ordblindhfogvucfyn/start


Understøttelse af ordblinde på holdet

Vi startede med at opsøge den ordblindevenlige 
faglærer på alle afdelinger

Deling af inkluderende tiltag

Samling og videreformidling på site

Præsentation på læringsfestival

Vi fortsætter 

Nyhedsbrev og lærermøder



Spørgsmål

• Hvordan kan I fremhæve den 
ordblindevenlige lærer på jeres 
skole og udbrede best practise?

• Hvordan sikrer I, at den 
ordblinde ved, hvilke 
inkluderende hensyn der kan 
forventes af en underviser?


