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Åbenhed fra skolen/kommunen
Skolen/kommunen har en kendt ordblindepolitik, der beskriver indsatser med et formål, beskrivelse af
indsats, målgruppe, organisering og evaluering
Eleven er ordblind i alle fag – alle lærer har kendskab til stilladsering i læse- og skriveopgaver og brug af
hjælpemidler
Informerer i godt tid om tests med og uden hjælpemidler
Fortæller løbende om en elevs udvikling, gerne oftere end de 2 skole/hjem samtaler, der er om året
Løbende dialog er afgørende for et godt samarbejde

Skolen kan oprette et ordblindnetværk for eleverne på skolen, og et netværk for forældre

Åbenhed fra forældrene og eleven
• Forældrene fortæller om ordblindhed i familien, det gør samarbejdet
lettere
• Hvor kan forældrene hjælpe deres barn
• Er åbne omkring, hvor forældrene ikke kan hjælpe deres barn
• Hvilke ønsker har eleven i forhold til læring (udskolingen)
• Løbende dialog med skolen både omkring de gode tiltag og de mindre
gode tiltag i skolen og i hjemmet opleves. Lektier kan være en stor
udfordring for ordblinde forældre

Forventningsafstemning fra skolen
• Skolen kan i god tid informere om, hvad test og prøver går ud på, og hvilke
vilkår der er for ordblinde elever.
• Der er stavetest i skoleregi, hvor det giver mening, at der ikke bliver brugt
LST.
• Skolen informerer i god tid om prøver på særlige vilkår og fritagelse, så der
er mulighed for at øve sig i klassen.
• Inddrag UU-Vejledere inden en elev fritages for et fag.

Forventningsafstemning fra forældre
• Taler med deres barn om hvilket fag, der skal være test i, hvad testen går
ud på, og om der må bruges hjælpemidler.
• Understøtter deres barn i brug af LST.
• Informerer hurtigt, hvis lektier er uoverkommelige.
• Der er mulighed for fritagelse for undervisning i tysk/fransk i udskolingen,
men det har konsekvenser i forbindelse med ungdomsuddannelser og
videregående uddannelse.
• Spørg lærerne, hvis I er i tvivl

En ordblindevenlig skole

Spørgsmål til deltagerne – giv gerne konkrete forslag

Hvilke faktorer synes I
skal være tilstede for et
godt samarbejde?

Hvad kan skolen/lærerne
gøre yderligere, for at
forældrene føler sig
mødt?

