MORGENCAFE:

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 på Arbejdermuseet,
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. Tidligere blev børn og voksne med stave- og
læseproblemer ofte opfattet som svage og udygtige.
Voksne ordblinde kan ofte fortælle om, hvordan handicappet har præget deres liv og skolegang, og de blev
ikke givet mange chancer for at tage en uddannelse.
I anledning af den internationale ordblindeuge i uge 40
inviterer KL, FOA og 3F til et arrangement på Arbejdermuseet med fokus på læse- og skrivevanskeligheder. Du
kan møde Jesper Sehested, som har overvundet sine
vanskeligheder og nu er forfatter. 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 Til sidst
vil der blive fortalt om at søge økonomisk støtte til ordblindeindsatser på kommunale arbejdspladser.
Målgruppe
Alle er velkomne
Tid og sted
Onsdag den 5. oktober 2022, kl. 9.00-11.00
Der serveres kaffe/te og bolle fra kl. 8.30

Program
1. Velkomst
Hvorfor sætter vi fokus på ordblindhed?
2. Hvad skal du kunne i dag?
Kompetencekravene på arbejdsmarkedet har udviklet sig. Tidligere var det ikke nødvendigt at kunne
læse og skrive, men i dag er der lang større krav til at
alle kan læse og skrive fx mails, dokumentation og
arbejdssedler.
Freja Stevenson, Konsulent fra Den opsøgende indsats
for uddannelse og kompetenceudvikling/Den Kommunale Kompetencefond
3. ’Fra 71 fejl i diktat til uddannelse … og nu forfatter’
Jesper fra www.etlivsomordblind.dk fortæller om
sine udfordringer og strategier til at klare ’kampen
med bogstaverne’. Han beretter om sin rejse mod
uddannelse og forfatterskab.
Jesper Sehested, Foredragsholder
4. Hvad er ordblindhed, og
hvad kan man gøre ved det?
Marie informerer om hvordan det er muligt at søge
om hjælpemidler, sekretærhjælp eller personlig assistance til brug på jobbet og i privatlivet. Hun fortæller om de gratis tilbud om undervisning, der findes
for ordblinde.
Marie Wolter Bertelsen, Uddannelsesleder
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5. Rammer og muligheder for ordblindeundervisning i indsatsen Bedre til ord, tal og IT
Lotte Hüttel, Konsulent fra Den opsøgende indsats for
uddannelse og kompetenceudvikling/Den Kommunale
Kompetencefond

