Ordblindeundervisning

OBU - Gratis undervisning
til ordblinde

Inden du starter
Du skal til en test,
inden du starter med
undervisningen. Testen
tages for at finde ud af
om du er ordblind, og for
at du får mest muligt ud
af undervisningen. Testen
tager ca. 1½ time.
Du kan deltage i
undervisning for ordblinde,
hvis testen viser, at du er
ordblind.

undervisningen samtidig
med, at du passer dit job
eller læser andre fag på
Skive-Viborg HF&VUC
eller andre steder.
Du kan få undervisning
i 3-25 timer om ugen,
alt efter dit behov og
din handlingsplan. En
undervisningsgang varer
typisk 3-6 timer.

Undervisningen kan
foregå om...
•
Formiddagen
•
Eftermiddagen
•
Aftenen

Hvilke emner?
Du kan arbejde med
følgende emner:
•
Dansk
•
Engelsk
•
Matematik
•
IT

Det betyder at
undervisningen kan
tilpasses din hverdag
og dine behov. Du
kan sagtens deltage i

Undervisningen
Der vil være max 6
deltagere på holdet, så vi
bedst muligt kan hjælpe
dig og tilpasse forløbet

efter dine behov. Du vil få
undervisning sammen med
andre i samme situation
som dig.
Du lærer at bruge IThjælpemidler til læsning
og stavning, så du bedst
muligt kan få hverdagen til
at fungere. Vi opdaterer
dig med de nyeste
apps til både Android,
iPhone og tablet, som
kan bruges i forbindelse
med undervisningen og
din hverdag. Vi lærer dig
selvfølgelig også at bruge
dem.

Det hjælper
mig godt, at
jeg får ordblindeundervisning, og
min familie siger, at
de godt kan se på
min stavning, at jeg
får træning i det.
Karsten Fruergaard,
tidligere elev på OBU Aftenhold

Pris og tilmelding
Ordblindeundervisning er
gratis for alle.

Rådgivning
Vi kan rådgive dig
omkring hvilke fag, der
ville være bedst for dig
at komme på, samt hvilke
materialer du skal bruge
til undervisningen. Vi kan
også hjælpe dig med at
finde de IT-hjælpemidler,
som vil gøre din hverdag
lettere samt lære dig at
bruge dem.
Kontakt
For mere information
omkring OBU, skal du
kontakte Marianne Degn
Grann:
marianneg@svhfvuc.dk
Tlf. 23 83 37 55

Ordblindhed
Du er måske
ordblind, hvis du:
•

læser langsomt

•

har svært ved at
overskue en tekst

•

læser nogle ord
forkert

•

har svært ved at
stave

•

har svært ved at
skrive en tekst,
der hænger
sammen

•

bytter om på
bogstaver, når du
læser og skriver

Hvis du deltager i
undervisningen i
arbejdstiden, kan du
søge om SVU (Statens
Voksenuddannelsesstøtte)
til delvis dækning af
lønnen.
Få hjælp på skolen til
dette.
Der er løbende optag på
holdene, og du kan tilmelde
dig undervisning året
rundt.

Vi støtter dig under hele dit forløb og din
undervisning vil blive tilpasset dine behov.

AVU

FVU

HF enkeltfag

2- årig HF

Undervisning til ordblinde
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