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Ordblindeindsats 
På Blidstrup Efterskole forsøger vi at hjælpe de ordblinde, så godt vi kan med de 
kompetencer vi har. 

Vi er en almen skole og undervisningen foregår på almene vilkår. Vi forsøger at 
støtte de ordblinde elever ved at tilbyde nedenstående forløb samt fagene 
inklusionsdansk og -matematik. 

Inklusionsdansk og -matematik er en ekstra time i dansk og matematik i hver uge, 
hvor der arbejdes ud fra elevernes individuelle niveau og tempo, så de får bedre 
forudsætninger for at deltage i den almene undervisning. 

I den almene undervisning er målet, at materialerne er digitale, så de ordblinde 
elever har lige adgang til viden og information, som de ikke-ordblinde elever.  

Vi har Appwriter til alle elever, så de har mulighed for at benytte sig af dette 
tekniske hjælpemiddel til computer og telefon, hvis de har behov for læse-
/skrivestøtte. Eleverne kan både bruge det i dansk men også i sprogfagene, engelsk 
og tysk.  

Målet for ordblindeindsatsen på Blidstrup Efterskole er at gøre de ordblinde elever 
fortrolige med Appwriter og give dem strategier for at deltage i undervisning og 
hverdagslivet med de læse- og skrivevanskeligheder de hver især har. 

Ordblindeindsatsen tilbydes de elever, som har en ordblindetest med score under 
84 (kategorierne: Ordblind og Usikker fonologisk kodning). Ordblindeindsatsen og 
inklusionsundervisningen etableres i samråd med forældrene. 

 

Skolens ordblindeansvarlige medarbejder: Line Skibsted 
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Årsplan for ordblindeindsatsen 
Uge 35 Præsentation af hinanden, elever og lærer 

Installation af appwriter på computer og telefon 

Kort rundvisning på appwriter  

Uge 36 Individuelle samtaler omkring ordblindhed, udfordringer mm 

Der bliver lavet inklusionsplaner pba. samtalerne og elevernes 
udfordringer. 

Uge 37 Gennemgang af appwriter 

- Vi går i dybden med fokus på, hvordan appwriter kan hjælpe i 
undervisningen 

Første dansk 
afl.  

Støtte i dansk/inklusions dansk, hvor vi vil arbejde på at lave aflevering 
med hjælp fra appwriter 

Uge 40 Individuel hjælp - med fokus på terminsprøver - Hvad har DU brug for til 
terminsprøven?  

Uge 41 Terminsprøver - hjælp til opsætning 

Uge 43 Tips og tricks for ordblinde 

Signe Elmstrøm: De 8 teknologibaserede læsestrategier 

November Opfølgning på de første måneder, den individuelle inklusionsplan og 
ordblindstøtte. 

Individuel hjælp ved danskaflevering og evt. matematikaflevering ved 
behov 

Uge 2-3 Opfølgning på den individuelle inklusionsplan og ordblindstøtte forud 
for faglige forældresamtaler 

Hvad er svært? Hvad fungerer? Hvad kan vi voksne gøre for at gøre det 
nemmere for jer?  

Uge 12 Individuel opsamling 

Uge 17 Fælles opsamling med fokus på skriftlig afgangsprøver 

Inden 
skriftlige 
prøver 

Individuel hjælp - med fokus på afgangsprøver og strategierne for at gå 
til prøve. 

I mundtlig 
prøveperiode 

Individuel eller gruppevis støtte til at forberede sig til mundtlige prøver. 

Uge 24 Evaluering af ordblindeindsats 

Hvad tager jeg med videre?  
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