
Uge 40 er international ordblindeuge. Over hele landet 
kan du få inspiration og  viden om de muligheder der er 
for usikre læsere og ordblinde.   Der er tilbud til dig,  
uanset om du er barn, ung, voksen, forældre,  
fagperson eller blot nysgerrig.

Arrangementerne i den internationale ordblinde uge sker i et samarbejde mellem en række aktører og uddannelsesinstitutioner

Ordblind og hvad så?
En messe med det nyeste om apps, it, viden om 
hjernen og læsevanskeligheder. Peter Lund Madsen 
også kaldet Hjerne Madsen er hovedtaler.
Tirsdag d. 27. september 2016 kl. 15.00-20.00
Sted: IBC, Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia
Arrangører: Netværkslokomotivet i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner, biblioteker m.fl. 

TILMELD DIG HER

Mit liv som ordblind
En aften sammen med Bubber & Kent Nielsen som 
fortæller om deres liv som ordblind.
Onsdag d. 28. september kl. 16.30-19.00
VUC Viborg, Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg 

TILMELD DIG HER

Danmarks første Ordblindeløb
Vær med til at gøre en forskel! Kom og hold et brag af en 
løbefest og samle penge ind til ordblinde børn og unge
Lørdag d. 1. oktober kl. 9.00 
Ved Kuben Horsens gågade

TILMELD DIG HER

Information til alle studerende - Næstved
Alle studerende kan få en kort orientering om 
ordblindhed samt en introduktion til forskellige hjæl-
pemidler så som smartphone og i-pad
Mandag den 3. oktober kl. 9.30 – 11.30
VUC Storstrøm, Birkebjerg Allé 1, 4700 Næstved
Tilmelding ikke nødvendig

Information til alle studerende - Faxe
Alle studerende kan få en kort orientering om 
ordblindhed samt en introduktion til forskellige hjæl-
pemidler så som smartphone og i-pad
Mandag den 3. oktober kl. 9.30 – 11.30
VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe
Tilmelding ikke nødvendig

Information til alle studerende - Vordingborg
Alle studerende kan få en kort orientering om 
ordblindhed samt en introduktion til forskellige hjæl-
pemidler så som smartphone og i-pad
Mandag den 3. oktober kl. 9.30 – 11.30
VUC Storstrøm, Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg
Tilmelding ikke nødvendig

Information til alle studerende - Nakskov
Alle studerende kan få en kort orientering om 
ordblindhed samt en introduktion til forskellige hjæl-
pemidler så som smartphone og i-pad
Mandag den 3. oktober kl. 9.30 – 11.30
VUC Storstrøm, Søvej 6D, 4900 Nakskov
Tilmelding ikke nødvendig

Information til alle studerende – Nykøbing F.
Alle studerende kan få en kort orientering om 
ordblindhed samt en introduktion til forskellige hjæl-
pemidler så som smartphone og i-pad
Mandag den 3. oktober kl. 9.30 – 11.30
VUC Storstrøm, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.
Tilmelding ikke nødvendig

App cafe for ordblinde 
Tips og tricks til hvordan du læser og skriver med din 
smartphone / tablets
Mandag d. 3. oktober kl. 16.30
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast
Tilmelding ikke nødvendig

Mit liv som ordblind
En aften sammen med Bubber & Christian Bock som 
fortæller om deres liv som ordblind.
Mandag d. 3. oktober kl. 19.00-21.30
Aalborg Bibliotek, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

TILMELD DIG HER

International Ordblindeuge
Sammen med bl.a. Danske Fragtmænd og Omar 
Marzouk sætter vi spot på ordblindhed
og de mange gode tilbud der findes for at gøre hver-
dagen lettere.
Tirsdag d. 4. oktober kl. 16.00
VUC Greve, Rådhusholmen 3, 2670 Greve
Tilmelding kontakt Eva Louise Nilsson, 46308612

TILMELD DIG HER

Bliv klædt på til at vejlede en ordblind
Hvordan vejleder du bedst borgere, der er ordblinde 
eller er i tvivl om ordblindhed? HF & VUC Odense 
inviterer jobcenterkonsulenter, socialrådgivere, 
uddannelsesansvarlige til en formiddag med fokus på 
vejledning af ordblinde borgere. 
Onsdag d. 5. oktober kl. 10.00-11.30
Sted: HF & VUC Odense, Kottesgade 6-8, 5000 
Odense C, lokale U122 på 1. sal.

TILMELD DIG HER

App cafe for ordblinde 
Tips og tricks til hvordan du læser og skriver med din 
smartphone / tablets
Onsdag d. 5. oktober kl. 16.30
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25 7430 Ikast
Tilmelding ikke nødvendig

Fælles læseoplevelse
Vær med når bibliotekarer giver en smagsprøve på 
en fantastisk fælles læseoplevelse. Mette og Anne 
læser højt og der er tid til spørgsmål og kommentarer
Onsdag den 5. oktober kl. 17.00 – 18.00
Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
Tilmelding ikke nødvendig

Hjælpen er i lommen – brug din smartphone
Christian Bock er ordblind og kan ikke undvære sin 
smartphone. Christian fortæller om de sidste nye 
hjælpemidler og apps, som alle kan have glæde af at 
kende til.
3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia
Onsdag d. 5. oktober kl. 15.30-17.00
Arrangeret af Netværkslokomotivet i samarbejde 
med 3F Fredericia

TILMELD DIG HER

It hjælpemidler til ordblinde i hverdagen – 
Nykøbing F.
Informationsmøde for alle borgere, hvor vi fortæller 
om det at være ordblind og demonstrerer de forskelli-
ge it hjælpemidler så som smartphone og i-pad.
Onsdag den 5. oktober kl. 17.30 – 19.00:        
VUC Storstrøm, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F.
Tilmelding kontakt Jette Bakkedal tlf. 40 87 15 05

It hjælpemidler til ordblinde i hverdagen - 
Næstved
Informationsmøde for alle borgere, hvor vi fortæller 
om det at være ordblind og demonstrerer de forskelli-
ge it hjælpemidler så som smartphone og i-pad.
Onsdag den 5. oktober kl. 17.30 – 19.00:
VUC Storstrøm, Birkebjerg Allé 1, 4700 Næstved
Tilmelding kontakt Jette Bakkedal tlf. 40 87 15 05

Mit liv som ordblind
En aften sammen med Bubber som fortæller om sit 
liv som ordblind.
Onsdag, den 5. oktober kl. 18.30-kl. 20.30
AOF Middelfart, Skærgårdsvej 1,5500 Middelfart
Arrangeret af Netværkslokomotivet i samarbejde 
med AOF Middelfart, Tietgen KompetenceCenter og 
HF&VUC Fyn

TILMELD DIG HER

Foredrag med ordblindekonsulent  
Christian Bock
Christian kender til på egen krop at være ordblind. I 
dag lærer han andre ordblinde at bruge IT hjælpemid-
ler, der letter hverdagens udfordringer for ordblinde. 
Hør Christians historie og bliv introduceret til Apps og 
IT hjælpemidler.
Onsdag 5. oktober 2016 kl. 19.00
HF & VUC Faaborg, Sundagervej 42, 5600 Faaborg

TILMELD DIG HER

Få udvidet din viden om ordblindhed   
Undervisere og pædagoger kan opleve Christian Bock 
fortælle om hvilke konsekvenser ordblindhed har 
haft for ham og Margit Gade fortælle om 
en verden af IT værktøjer som kan hjælpe usikre og 
ordblinde elever
Torsdag d. 6. oktober kl. 8.00 – 14.00
Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
For undervisere og pædagoger i folkeskolen. Tilmel-
ding nødvendig til cblke@herning.dk senest d. 20. 
september.

Hvordan it hjælpemidler kan fastholde med-
arbejderne på arbejdsmarkedet - Nykøbing F.
Få en indsigt i hvad ordblindhed er og hvordan man 
kan hjælpe medarbejderne til at varetage flere 
arbejdsfunktioner, og få større sikkerhed i hverdagen.
Torsdag den 6. oktober kl. 8.30 – 10.00
VUC Storstrøm, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F.

Hvordan it hjælpemidler kan fastholde med-
arbejderne på arbejdsmarkedet - Næstved
Kort tekst: Få en indsigt i hvad ordblindhed er og 
hvordan man kan hjælpe medarbejderne til at vare-
tage flere arbejdsfunktioner, og få større sikkerhed i 
hverdagen.
Torsdag den 6. oktober kl. 8.30 – 10.00:
VUC Storstrøm, Birkebjerg Allé 1, 4700 Næstved
Tilmelding kontakt Jette Bakkedal tlf. 40 87 15 05

Foredrag med Bubber
Du har set ham i tv-programmer som vært og som 
vovehals på spændende eventyr. Men ved du også 
at Bubber er ordblind? Kom og hør ham fortælle sin 
spændende historie om livet som ordblind.
Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 11.00
Sted: HF & VUC Odense, Kottesgade 6-8, 5000 
Odense C i Multisalen

TILMELD DIG HER

App cafe for ordblinde 
Tips og tricks til hvordan du læser og skriver med din 
smartphone / tablets.
Torsdag d. 6. oktober kl. 15.00 – 19.00
Herning bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
Tilmelding ikke nødvendig

Virksomhedsarrangement: Foredrag med 
Omar Marzouk
HF & VUC FYN - ERHVERV OG UDVIKLING & Tietgen 
KompetenceCenter markerer den internationale ord-
blinduge med et fordrag for virksomheder, jobcentre 
og faglige organisationer. 
Torsdag d. 6. oktober kl. 16.30
Sted: HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense 
C i Multisalen

TILMELD DIG HER

Mit liv som ordblind
En aften sammen med Bubber som fortæller om sit 
liv som ordblind.
Torsdag d. 6. oktober kl. 17.00-19.00
Kvatershuset, Løget Høj 2A, 7100 Vejle 
Arrangeret i et samarbejde mellem Netværkslokomo-
tivet og projektkoordinaterne i Løget Høj

TILMELD DIG HER

Forældre til ordblinde børn 
Der er mange ordblinde, som lider unødvendige 
nederlag, 
fordi at de kan have svært ved at finde rundt i en 
jungle fyldt med bogstaver. 
Vi sætter fokus på nogle af de ting, som mange for-
ældre bruger rigtig meget tid på at tænke over:
Torsdag d. 6. oktober kl. 18.30-21.30
Kolding bibliotekerne, Slotsøvejen 4, 6000 Kolding

TILMELD DIG HER

Mit liv som ordblind
En aften sammen med Bubber & Kent Nielsen som 
fortæller om deres liv som ordblind.
Onsdag d. 12. oktober kl. 17.30-21.00
TH. LANGS HF & VUC, Hostrupgade 48-56, 8600 
Silkeborg 

TILMELD DIG HER

Ordblind & IT-millionær - en aften sammen 
med Karsten Højer
Karsten Højer er beviset på, at man ikke behøver 
være verdensmester i at stave og læse for at få 
succes. 
Mandag d. 3. oktober kl. 19.00-21.00 
Fredericia Bibliotek, 3. sal, Prinsessegade 27,  
7000 Fredericia
Arrangeret af Netværkslokomotivet i samarbejde 
med Fredericia Bibliotek, Ordblindenetværket i  
Fredericia, IBC, CSV og AOF Sydjylland
Billetter via print-selv-billet eller i bibliotekets  
velkomstcenter

Mit liv som ordblind
Jesper Sehested og Margit Gade fortæller ordblinde 
og usikre læsere i 7. til 10. klasse hvordan apps og 
troen på sig selv giver vejen til succes, selvom du er 
ordblind
Tirsdag den 4. oktober kl. 9.00 til 12.00
Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
Kun for skoleklasser 7.-9. klasse. Tilmelding nødven-
dig til cblke@herning.dk senest d. 20. september

App cafe for ordblinde 
Tips og tricks til hvordan du læser og skriver med din 
smartphone / tablets
Tirsdag d. 4. oktober kl. 15.00 – 19.00
Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
Tilmelding ikke nødvendig

Ordblind og studerende - kan man det?
Få viden om hvilken hjælp du kan få på din uddannel-
se og blev en del af et netværk blandt ordblinde hvor 
I kan hjælpe hinanden gennem studiet.  Mød Jesper 
Sehested der selv er ordblind. Han har kæmpe hjælp 
af apps og programmer til sit It udstyr.
Tirsdag den 4. oktober kl. 17.00-19.00
Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
Tilmelding ikke nødvendig

Forældre til ordblinde børn 
Der er mange ordblinde, som lider unødvendige 
nederlag, 
fordi at de kan have svært ved at finde rundt i en 
jungle fyldt med bogstaver. 
Vi sætter fokus på nogle af de ting, som mange for-
ældre bruger rigtig meget tid på at tænke over:
Tirsdag d. 4. oktober kl. 18.30-21.30
ASV Horsens, Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens

TILMELD DIG HER

Foredrag med Bubber
Du har set ham i tv-programmer som vært og som 
vovehals på spændende eventyr. Men ved du også 
at Bubber er ordblind? Kom og hør ham fortælle sin 
spændende historie om livet som ordblind.
Tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 18,30
HF & VUC Glamsbjerg, Nørregade 42,  
5620 Glamsbjerg

TILMELD DIG HER

Infoaften - Er du nysgerrig på ordblindhed?
Kom til en aften hos HF&VUC Fyn, Odense City 
Campus, med spot på ordblindhed. Måske du er for-
ældre, kæreste, ven til en ordblind, eller en du tror er 
ordblind? Måske du synes ordblindhed er spændende 
og du vil vide mere? 
Vi inviterer til et åbent arrangement for alle der har 
lyst til at vide mere om det at være ordblind.
Tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 19.00-21.00
Sted: HF & VUC Odense, Kottesgade 6-8, 5000 
Odense C,lokale U125 på 1. sal.

TILMELD DIG HER

Den internationale ordblindeuge

#ordblindeuge

http://netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/messe_ordblind_og_hvadsaa_27_september_2016.html
http://www.netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/temaaften_28_september_2016_mit_liv_som_ordblind
http://netvaerkslokomotivet.dk/Ordblindeloebet/index.html
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/Default.aspx?ID=153&eid=1458&act=1
http://www.vucroskilde.dk/uddannelser/vuc-erhverv/international-ordblindeuge/
http://hfogvucfyn.us9.list-manage1.com/subscribe?u=e9f557d08d659251c4c50d11b&id=20d59b8ef5
http://netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/fyraftensmoede_5_oktober_hvordan_kan_du_bruge_din_smartphone.html
http://netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/temaaften_5_oktober_2016_mit_liv_som_ordblind_middelfart
http://hfogvucfyn.us9.list-manage1.com/subscribe?u=e9f557d08d659251c4c50d11b&id=e6b7b3c18e
http://hfogvucfyn.us9.list-manage1.com/subscribe?u=e9f557d08d659251c4c50d11b&id=1ee2473203
http://www.vucfyn.dk/node/844
http://netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/temaaften_6_oktober_2016_mit_liv_som_ordblinde
http://www.netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/temaaften_6_oktober_2016_foraeldre_til_ordblinde_born_Kolding
http://www.thlangshf-vuc.dk/
http://netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/2016/temaaften_4_okt_2016_foraeldre_til_ordblinde_born_Horsens.html
http://hfogvucfyn.us9.list-manage1.com/subscribe?u=e9f557d08d659251c4c50d11b&id=9130f35890
http://hfogvucfyn.us9.list-manage.com/subscribe?u=e9f557d08d659251c4c50d11b&id=5dcea0eb9c

