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BLIKKET RETTET MOD 

ORDBLINDHED
Torsdag den 5. oktober kl. 16:30-20:30
Skive College, Arvikavej 2B, 7800 Skive

Se program for dagen på næste side

Tilmeld digonline nu- Klik her

En del af den internationale ordblindeuge



DAGENS PROGRAM
TORSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 16:30-20:30

16:30 Velkomst v. borgmester Peder Christian 
Kirkegaard
LOKALE: LILLE TORV 

16:40 Blindord - At kæmpe med vilje og tro
Hvordan er det lykkedes Mikkel Rugholm 
at udgive en bog som teenager og gå ud af 
gymnasiet med 12 i gennemsnit på trods af 
læse- og skrivevanskeligheder?
LOKALE: LILLE TORV 

17:10 Når arbejdspladsen tager ansvar
Hvad gør det ved virksomheden, når der 
sættes fokus på læsefærdighederne? Og kan 
det aflæses på bundlinjen? 
LOKALE: 12

Hvad gør Skive Kommune for ordblinde børn?
Oplæg ved læsekonsulent Bodil Skipper og 
underviserne i de mobile kompetencecentre.
LOKALE: 15

17:40 Biblioteket er andet end tykke bøger
Skive Bibliotek har en lang række gratis tilbud 
til dig, der er usikker læser eller ordblind. Kom 
og hør om bl.a. lydbøger, e-reol og filmstriben. 
LOKALE: 13 

Appetitvækker på apps v. VUC
Få en appetitvækker på apps og andre IT-
hjælpemidler, som gør hverdagen nemmere.
LOKALE: AUDITORIET

18:10 Stand-up i børnehøjde v. Mikkel Rugholm
En konfettibombe af finurlige løjer og gakket 
magi, der går rent ind hos både børn og voksne.
LOKALE: LILLE TORV 

18:40 Appetitvækker på apps v. VUC
Få en appetitvækker på apps og andre IT-
hjælpemidler, som gør hverdagen nemmere.
LOKALE: AUDITORIET

Biblioteket er andet end tykke bøger
Skive Bibliotek har en lang række gratis tilbud
til dig, der er usikker læser eller ordblind. Kom
og hør om bl.a. lydbøger, e-reol og filmstriben.
LOKALE: 13

19:00 Har du prøvet NOTA’s nye app?  
Få adgang til 77.000 lydbøger til dig som er 
ordblind og mød fagpersoner fra NOTA. Uanset 
alder er der tilbud til dig som er ordblind.
LOKALE: AUDITORIET

Forældrenetværk
Hvordan kan forældre til ordblinde børn 
hjælpe hinanden? Med repræsentanter for 
ordblindeforeningen.
LOKALE: 15

19:30 Foredrag med Thomas Bo Larsen
LOKALE: LILLE TORV 

20:30 Tak for i aften

Alle arrangører har stande, hvor du kan besøge dem. Kom til app-café hos VUC, få en snak om tilbuddene på 
Skive College og få gode råd til IT og bøger for ordblinde m.m. Arrangementet er GRATIS, men det kræver 
tilmelding online eller på Skive College. Sidste tilmeldingsfrist er den 25. september 2017. 
Der kan købes mad og drikke fra den lokale café ”En bid af himlen”, til fornuftige priser.
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