Undervisning
for ordblinde

Det er aldrig for
sent at knække
læsekoden
Svært ved bogstaverne? 300.000 danske børn og voksne giver
op, bare de skal læse en indkøbsseddel eller en madopskrift.
Mange føler, at det er en kamp, de ikke kan vinde. Og de er
helt alene om det.
Men med den rigtige hjælp, kan alle få styr på læsningen.
Faktisk er det ofte så lidt der skal til, og det er aldrig for sent.
Tegn på ordblindhed kan bl.a. være, at du:
– læser langsomt og generelt har svært ved at overskue,
forstå og huske en tekst
– har svært ved at læse undertekster på tv
– læser nogle ord forkert og bytter om på bogstaver, både
når du læser og skriver
– har svært ved at stave og svært ved at skrive en tekst, der
hænger sammen

Varighed
Ordblindeundervisning er
gratis og kan vælges som
enkelttimer eller som
Ordblindepakken (5 ugers fuldtidstilbud) i fagene dansk og it.
Optagelse
Test og samtale. Vi optager
løbende.

telefon. I forbindelse med undervisning i dansk kan du også få
undervisning i engelsk, matematik og it.
Når undervisningen foregår i arbejdstiden
Hvis du får ordblindeundervisning i arbejdstiden, kan du søge
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af din løn.
Der kan desuden være mulighed for støtte til transport. Du er
altid velkommen til at ringe og høre nærmere.
Kontakt
Ordblindekoordinator Jane Zefting på telefon 40 18 58 86
eller send en mail til jz@vuctm.dk
Du kan også se mere på www.vuctm.dk

Om undervisningen
Undervisning foregår på små hold med maks. 6 deltagere og
tilrettelægges ud fra dit behov. Det gælder i forhold til din
hverdag og dit arbejde. Du lærer at bruge stave- og læsehjælp
på computeren og bruge andre hjælpemidler – fx din mobil-
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