
Hf i Nørre Nissum

JUBILÆUMS-NETVÆRKSDAG: 
Teknologien som med- og modspiller

VIA University College

I 2019 kan vi fejre 10 års jubilæum for vores 

særligt tilrettelagte forløb for ordblinde på 

Hf i Nørre Nissum. I den forbindelse inviterer 

vi hermed til endnu en Netværksdag. 

Netværksdagen har fokus på teknologien 

som med- og modspiller for ordblinde elever 

i grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Bliv opdateret



VIA University College Hf i Nørre Nissum

 

PROGRAM

10.00 – 12.15   

Velkomst og oplæg  

• Velkomst 

• Korte oplæg med intro- 

duktion til dagens tema: 

LST som med- og mod-

spiller 

• Gruppe-workshops på 

baggrund af oplæg

12.15 – 13.00   

Frokost

13.00 – 13.50  

Paneldiskussion: 

Muligheder i fremtiden i 

forhold til læse- og skrive-

teknologi.

14.00 – 14.45  

Indslag ved Sanne og 

Andreas ”JegErOrdblind.dk” 

Du får masse af sjove histo-

rier og inspirerende fortæl-

linger. Sanne og Andreas 

taler både om det svære 

og det sjove ved at være 

ordblind. 

15.00 – 15.15   

Pause – der serveres kaffe 

og kage. Vi netværker. 

15.15 – 16.00   

Mulighed for at møde  

tidligere elever, deltage i 

podcasts eller blive klogere 

på de nye Apps? 

Dato 

Fredag d. 3. maj  

kl.  10.00-15.00

Sted 

Læreruddannelsen og Hf i 

Nørre Nissum, Svinget 5, 

7620 Lemvig

Tilmelding på følgende link:   

viapay.dk/product/jubila-

eums-netvaerksdag-fre-

dag-den-3-maj-6346/ 

senest onsdag d. 24. april

Pris

150 kr. til forplejning. Net-

værksdagen er gratis.

Mød os også her hf.via.dk

Med venlig hilsen

Anja Bols Slåttvik (koordina-

tor for det særligt tilrette-

lagte forløb for ordblinde) 

og Helle Bundgaard Svend-

sen (læsevejleder og Phd.)

På netværksdagen 
har lærere, 
læsevejledere, 
skoleledere, 
og andre med 
interesse for 
undervisning af 
ordblinde elever, 
mulighed for at 
mødes og dele 
erfaringer og 
viden om de 
muligheder og 
problemstillinger 
de møder i forhold 
til ordblinde 
elever og deres 
anvendelse 
af læse- og 
skriveteknologi.
  
Netværksdagen er 
forankret i vores 
praksis på Hf i 
Nørre Nissum.
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