
   
  

Nota konference - Alle kan læse – Holstebro - 27. august 2019 

 

Nota inviterer til konference i samarbejde med  

VIA University College - Campus Holstebro 

 

Alle kan læse - Ordblindhed i grundskolen 
 

Program d. 27. august 2019 

 

08:30 – 09:00 

 Indskrivning & morgenmad. 

09:00 – 09:15 

 Velkomst v/Campuskoordinator Lene Kirk, VIA University College. 

09:15 – 09:45 

 Nyt fra Nota 

Bliv opdateret på de seneste nyheder og tilbud fra Nota og hør mere om, hvad der er på vej. 

09:45 – 10:45 

 Ordblindepatruljen – et organiseret elevnetværk 
Lance Luscombe, skoleleder på Bredagerskolen i Jelling, har igennem de sidste 10 år arbejdet med at styrke 
netværket omkring ordblinde elever i folkeskolen. I dette oplæg sættes der fokus på, hvordan et organiseret 
elevnetværk kan bidrage til at styrke de ordblinde elevers selvværd og kompetencer.  
I første del fokuseres på erfaringer fra skoler i Vejle Kommune, mens anden del fokuserer på den kommunale 
strategi i Vejle kommune for udbredelsen af ordblindepatruljer. 

 
10.45 - 11.00  

 Pause 
 

11.00 - 11.45 

 Strategisk læsning med læseteknologi – otte strategier til ordblinde elever i grundskolen 
Med afsæt i teori og praksiserfaringer har Signe Elmstrøm, cand. pæd. i didaktik (dansk) og tidligere 
læsevejleder, udarbejdet og afprøvet otte strategier, som støtter ordblinde elever i at kunne læse strategisk og 
effektivt med læseteknologi.  
Oplægget er en præsentation af de otte strategier, der tager afsæt i nyere dansk forskning og er udviklet gennem 
to kvalitative undersøgelser med ordblinde elever. Der vil komme bud på, hvordan man kan undervise i 
strategierne gennem en eksplicit og inkluderende tilgang.  

11.45 – 12.45 

 Frokost 

 

 

Program fortsætter på næste side  
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12.45 – 13.45 

 C:NTACT optræder med forestillingen JEG LÆSER FALSK – En forestilling om ordblindhed 

Ordblinde har svært ved at følge med, men ikke fordi de er dumme. Det er heller ikke fordi de har svært ved sprog. 

De har bare svært ved at læse tekst. Mød menneskene bag statistikken når 6 unge fortæller hver deres historie om 

ordblindhed. For de er alle sammen forskellige. At være ordblind er ikke som et brækket ben – udfordringerne er 

ikke de samme, og det, som er umuligt for én, er måske ganske let for en anden. Og omvendt. 

13.45 – 14.15 

 Fordomskampagne om ordblindhed 

Nota satte i foråret fokus på fordomme om ordblindhed i en ny kampagne. Hør mere om kampagnens resultater, 

og få inspiration til selv at forebygge fordomme omkring ordblindhed.  

14.15 – 14.45 

 Kaffe & kage 

14.45 – 15.30 

 Dysleksi, motivation og robusthed 

Trine Trentemøller, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og forfatter til bogen Dysleksi, motivation & robusthed, 

sætter fokus på de psykologiske udfordringer, der ofte er knyttet til store læse- og skrivevanskeligheder.  

Hun vil i oplægget give bud på, hvordan man som underviser og forældre kan hjælpe børn med at tackle 

udfordringerne gennem fokus på robusthed og motivation.  

15.30 

 Afslutning & tak for i dag 

 

 

 

Konferencen vil blive afholdt på: 

VIA University College - Campus Holstebro, 

Gl. Struervej 1, 

Bygning G, Auditorie 2, 

7500 Holstebro. 

 

 

Præsentationer fra oplægsholdere vil så vidt muligt blive sendt på mail efterfølgende. 

 

Der vil efter konferencen blive sendt evalueringsskema ud på mail som du meget gerne må udfylde.  

 

På forhånd tak. 

 

 


