TEMAMØDE:

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.
Derfor inviterer 3F Aarhus Rymarken i anledning af den
internationale ordblindeuge i uge 40 til et arrangement,
hvor der sættes fokus på de ordblindes udfordringer
med at skrive og læse.
Du kan møde Christian Bock, der selv er ordblind, og
som klarer sin hverdag med brug af hjælpemidler. Desuden vil der være oplæg fra Marie Wolter Bertelsen,
som også har deltaget i DR’s serie ’Vi er ordbildne’. Hun
vil fortælle om ordblindhed, og hvordan man søger
hjælpemidler.
Målgruppe
Medlemmer af 3F, ledere, AMR, F(TR), faglige organisationer og andre med interesse for området
Tid og sted
Torsdag den 6. oktober 2022, kl. 13.00-15.00
Der serveres sandwich fra kl. 12.30

Program
1. Velkomst
Hvorfor sætter vi fokus på ordblindhed?
Thor Vex, Formand i Offentlig gruppe, 3F Rymarken
2. Hjælpen er i lommen – brug din smartphone
Christian er ordblind og kan ikke undvære sin
smartphone. Christian fortæller om, hvordan han
klarer sin hverdag med hjælpemidler og apps. En
viden som alle kan have glæde af at kende til.
Christian Bock, Ordblindementor
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 hjælpemidler, sekretærhjælp eller personlig assistance til
brug på jobbet og i privatlivet.
Marie Wolter Bertelsen, Uddannelsesleder
4. Sådan gør vi her hos os?
Mød en lokal repræsentant, som fortæller om muligheder for test og undervisning.
AOF Århus
5. Rammer og muligheder for ordblindeundervisning i indsatsen Bedre til ord, tal og IT
Konsulent fra Den opsøgende indsats for uddannelse
og kompetenceudvikling

3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V
5. Tak for i dag
Tilmelding
Tilmeld dig her: morten.herlev@3f.dk eller tlf. 8892 6614
Tilmeldingsfrist: Mandag den 4. oktober, 2022

