TEMAAFTEN:

KENDER DU EN, DER ER ORDBLIND?

... og kender du de støttemuligheder, som findes? Der er hjælp at hente,
og det behøver ikke være svært!
Deltag i dette gratis arrangement, hvor vi sætter fokus
på ordblindhed.
Hver 6. dansker mellem 16 og 65 år har svært ved at læse
simple tekster. Og en del af denne gruppe er ordblinde.
Ordblindhed sætter for mange en stopper for ønsker om
job og uddannelse. Men det behøver ikke være sådan!
KL, FOA og 3F har opmærksomhed på ordblindhed og
inviterer i forbindelse med den internationale ordblindeuge i uge 40 til et arrangement, hvor der sættes fokus
på de ordblindes udfordringer med at skrive og læse.
Arrangementet afholdes i samarbejde med 3F og FOA
Nordjylland.
Du kan møde Kent Nielsen, som i dag klarer sit arbejde
med brug af hjælpemidler. Desuden vil der være oplæg
fra pædagogisk konsulent Yvonne Jacobsen, som tester
for ordblindhed og hjælper med at søge hjælpemidler.
Målgruppe
Medlemmer af FOA og 3F, ledere, AMR, F(TR), faglige organisationer og andre med interesse for området
Tid og sted
Mandag den 3. oktober 2022, kl. 18.00-19.30
Der serveres kaffe/te og kage.
3F Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg
Tilmelding via mail eller telefon
FOA-medlemmer: tlf. 4697 3168
Øvrige: claus.pedersen@3f.dk eller tlf. 7030 0858
Tilmeldingsfrist: Fredag den 30. september, 2022

Program
1. Velkomst
Hvorfor sætter vi fokus på ordblindhed?
2. Ordblind? Ja, og hva’ så?
Læreren opgav at undervise Kent Nielsen, da han gik
i sjette klasse. Da han var ung, anede han ikke, hvad
han skulle være, fordi han var så ordblind, at han
kun kunne skrive sit eget navn. I dag er Kent Nielsen
uddannet maskinfører, og han læser og skriver som
alle andre. Bare han har en computer eller en mobiltelefon.
Kent Nielsen, Oplægsholder
3. Hvad er ordblindhed, og
hvad kan man gøre ved det?
Voksne med ordblindhed kan få gratis ordblindeundervisning. Det er også muligt at søge om kompenserende læse- og skriveteknologi, sekretærhjælp
eller personlig assistance til brug på jobbet, i jobsøgningen og i privatlivet. Undervisning og kompenserende læse- og skriveteknologi kan medvirke til, at
man kan varetage de kommunikative krav, jobbet
eller jobsøgningen stiller.
Yvonne Jacobsen, Konsulent i AOF Nordjylland
4. Rammer og økonomi for kommunalt
ansatte i indsatsen Bedre til ord, tal og IT
Jette Bakkedal, Sekretariatsleder i Den opsøgende
indsats for uddannelse og kompetenceudvikling/Den
Kommunale Kompetencefond
5. Tak for i aften

