3 LEVEREGLER
SOM ORDBLIND
1.
Det kræver hårdt
arbejde
men hvad gør ikke det
2.
Der er altid en vej
man skal bare afsted
3.
Man er ikke dum!
fordi man er ordblind
fra bloggen
etlivsomordblind.dk/blog
/
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Find - eller lav selv digitale undervisningstekster til dine ordblinde elever
Når ordblinde elever bruger læse- og skriveværktøjerne AppWriter /CD-ORD, er de meget afhængige af, at
du som lærer sørger for, at deres tekster er digitaliserede.
Digitaliser papirtekster ved at skanne dem ind på skolens kopimaskine (som pdf), og del eller send filen til
eleven.
Materialebasen og NOTA er de to steder, hvor mange digitale materialer, kan hentes. Det er skolen, der
hjælper med at få eleven meldt ind.

1. Nota
Nota Bibliotek er et netbibliotek for alle, der har svært ved at læse. Børn og voksne med læsevanskeligheder
kan herigennem få adgang til mere end 30.000 titler i form af lydbøger og e-bøger. Det er gratis at blive
meldt ind og låne bøger hos Nota, men medlemskab kræver et dokumenteret syns- eller læsehandicap, der
gør, at man ikke kan læse almindelig, trykt tekst. Nota er en institution under Kulturministeriet.
Lærere, som arbejder med børn i ordblindevanskeligheder, kan indmeldes.
Indmeldelsesblanketter findes og kan downloades her:

https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem
App til lydbøger fra Nota

Nota Bibliotek kan nu også hentes i App Store og Google Play.
Med appen kan du som medlem downloade eller afspille 25.000 lydbøger.

Gratis læseapp: Maneno
Gratis læsetrænings app tilbydes elever indmeldt i Nota. Find Maneno i Appstore til
iPad eller i Google Play til Android, smartphone og tablets.

Gode råd og vejledninger
-

-

til forældre: https://nota.dk/services/familie-og-pårørende
til undervisere: https://nota.dk/services/undervisere

2. Materialebasen på Skolekom
Materialebasen er en stor samling af digitale tekster, fortrinsvis undervisningsmaterialer. Læsesvage elever
kan få adgang til materialerne, som dermed kan udnyttes i undervisningen.
LÆRE

På Skolekom er der oprettet en lukket konference:
Konferencen indeholder bl.a..: Materialebasen, hvor de der beskæftiger sig med læsesvage børn
kan se titlerne, men ikke downloade
Tilmeldingen af elever foregår KUN i den lukkede konference for lærere. Eleverne skal
indmeldes hvert skoleår.
ELEVER som får et kursus i Det Mobile Kompetencecenter opfylder de formelle krav og kan tilmeldes
basen, efter aftale med skolelederen, da dette sker på skolelederens vegne. Når eleven er tilmeldt,
får han/hun adgang til Materialebasen via deres Skolekom-skrivebord (UNI-Login)
Her kan man læse mere om, FORMÅL – ADGANG - ANSVAR

http://emu.skolekom.emu.dk/Materialebasen%20adgang/S37297FB6?Close=-1
OBS: De fleste af Materialebasens bøger findes også på Nota

LINKS
eReolen Go

https://ereolengo.dk/

LÅN GRATIS e-bøger og net-lydbøger. Alle med et biblioteks-lånernummer kan låne
bøger på eReolen Go. Har man ikke lånernummer, kan man få lavet et på biblioteket i Skive.
Se intro: https://www.youtube.com/watch?v=0j2YXQIm5XA

AppWriter

https://www.youtube.com/watch?v=1occQki4UVI

Video, en intro til læse- og skrivestøtte med AppWriter

http://www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/
Læs eller lyt nyheder på nettet. Nyheder og temaer er skrevet i et nogenlunde enkelt og let sprog

https://www.skrivhurtigt.dk/

Gratis online undervisningsprogram som lærer dig at skriv hurtigt på din computer.

Spil og træn dansk og matematik - på nettet:
Asbjørns staveord finder du her:

Lydtræning med diverse øvelser:

http://www.pittelitten.dk/

http://www.port80.dk/Spil/Staveord/
http://fonema.dk/

www.sproglinks.dk
Engelske sites: www.starfall.com
https://translate.google.com/?hl=da
www.gametolearnenglish.com
Tysk side for børn: www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html

Mest til læreren
Skriveskabeloner

Margit Gades skriveskabeloner, kan frit downloades: http://www.margitgade.dk/
Find hendes skriveskabeloner under fanen: Undervisningsmaterialer.
Her får lærere konkret indsigt i og redskaber til undervisning i faglig læsning:

http://www.undervis.dk/

for børn fra 0 år til overgang til
ungdomsuddannelse. Handleplanen henvender sig til ledere og medarbejdere i skole og dagtilbud.

Skive Kommunes handleplan for sprog og skriftsprog
http://www.skivesprogoglæs.dk/

Ordblindhed i grundskolen - Et online-inspirationsmateriale, fra juni 2016

I inspirationsmaterialet kan du læse om: Inspirationsmaterialets målgrupper - Lovgivning og rammer –
Om ordblindhed – Undervisning - Gode råd til forældre - Gode råd til elever.

http://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf

Facebookgrupper
Ordblindenetværket Midtjylland: Denne gruppe henvender sig til folk i Midtjylland med interesse i ordblindhed.
Ordblinde og undervisning: Gruppen er for alle ordblinde, og deres pårørende, og andre interesserede.
NOEL: Netværk for Ordblinde-engelsklærere.

Inspiration om ordblindhed - Læs om andre ordblinde
Unge - om at være ordblind

Se en lille serie af videoer, hvor ordblinde fortæller om, hvordan det er for dem at være ordblinde.

https://nota.dk/services/unge-om-v%C3%A6re-ordblind
-

En blog skrevet til ordblinde og deres familier.

Du kan finde artikler om mange forskellige emner inden for ordblindhed

http://etlivsomordblind.dk/blog/

På sitet: Alle Med.dk
kan klassekammerater, forældre og lærere finde viden om forskellige handicap, herunder
ordblindhed. Bla. En video.
https://vimeo.com/151874743

Ideer til - Hvad kan du selv gøre?
På denne side får du viden om, hvad du som ordblind elev kan gøre for at hjælpe dig selv i skolen

http://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-elever#

Få mere viden om ordblindhed
Socialstyrelsens vidensportal om ordblindhed
Her findes masser af viden om ordblindhed – både til lærere og forældre

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed

Skive Kommune har i 2018-19 adgang til:
FORLAG
WizKids

LÆREMIDDEL
AppWriter

Gyldendals fagportaler:

KLASSETRIN
1.-10. kl.

http://portaler.gyldendal.dk/

Digitale ordbøger

1.-10. kl.

Fagportaler
Dansk - Engelsk - Matematik – Natur/Teknik Tysk – Religion – Historie – Håndværk/Design –
Madkundskab – Billedkunst

1.-6. kl.

Fagportaler
Dansk - Engelsk - Matematik – Natur/Teknik Tysk – Religion – Historie - Samfundsfag –
Idræt – Fysik/Kemi – Geografi – Biologi ––
Naturfagsprøven

7. – 10. kl.

Geografforlaget GO Forlag

1.-10.kl.

Lær.IT

1.-10.kl.

Skoletube

