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Nyttige links til ordblinde
elever i klassen
Adgang for alle
Digitaliseringsstyrelsen tilbyder et program, hvor man kan få læst tekster op.
www.adgangforalle.dk

Dictus for ordblinde
Dictus tilbyder et tale-til-tekst program til folk, der bruger megen tid på at skrive - enten fordi de
skriver meget, eller fordi de har svært ved at skrive.
www.dictus.dk/ordblinde.html

Forældrerådgivningen
Forældrerådgivningen rådgiver pr. telefon eller mail og indeholder også en videnbank med masser
af artikler om forskellige problemstillinger.
http://foraeldreraadgivningen.dk/

Hjælp til ordblindhed
Hjælp til ordblindhed er oprettet af Socialstyrelsen og har gode råd og tips til både ordblinde,
pårørende og virksomheder.
www.hto.nu/

Hjælpemiddelbasen
Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om mere end 60.000 hjælpemidler (inkl. udgåede produkter) og ca. 1.000 forhandlere af hjælpemidler.
www.hmi-basen.dk

Hogrefe
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske tests samt
træningsmaterialer i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede faggrupper, såsom
lærere, logopæder, læger, HR-konsulenter m.fl.
https://hogrefe.dk/

Jeg er ordblind
Jeg er ordblind er en podcast, der omhandler ordblindhed. Holdet bag podcasten er ordblinde.
http://jegerordblind.dk/

Jesper Sehested
Jesper Sehested er foredragsholder og forfatter, og er selv ordblind. Han holder foredrag om sin
vej som ordblind, har skrevet en bog om ordblindhed og derudover har han en hjemmeside med
gode råd og tips til alle ordblinde.
https://etlivsomordblind.dk/ordtavlen-om-hjaelpemidler/
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Lektier Online
På Lektier Online kan du få gratis og personlig lektiehjælp – lige der, hvor du er.
www.lektieronline.dk

Line Leth Jørgensen
Lærer og læsekonsulent med fokus på dysleksi og inklusion.
http://www.lineleth.dk/

MV-Nordic
MV-Nordic udvikler læse- og skriveværktøjer, der på en intuitiv måde støtter brugerne i at tilegne
sig og formidle viden.
www.mv-nordic.com/dk

Nota
Bibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder. Tilbyder lydbøger og e-bøger til
børn og voksne, som af forskellige årsager har svært ved at læse.
https://nota.dk/

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Foreningen arbejder for bedre vilkår for ordblinde og oplyser om ordblindhed/dysleksi.
www.ordblindeforeningen.dk

Ordblindeinstituttet
Telefonrådgivning for forældre og fagfolk.
http://oi.skoleporten.dk/sp

ROAL
Repræsenterer netværk, foreninger, institutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed
og andre læsevanskeligheder.
http://roal.dk/

Socialstyrelsen om ordblindhed
Socialstyrelsens side om ordblindhed, herunder side med forældrenetværk.
https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed
https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/metoder/foraeldrenetvaerk

Styrelsen for It og Læring
Idéer til undervisning i 3. til 9. klasse:
http://www.emu.dk/modul/undervisningen-i-3-til-9-klasse

Ordblindhed i grundskolen - for læsevejledere, lærere og pædagogisk personale:
http://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-l%C3%A6sevejledere-l%C3%A6rere-ogp%C3%A6dagogisk-personale

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriets side om hjælp til ordblinde.
http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer/Ordblinde
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Viden om læsning
Nationalt Videncenter om læsning samler, skaber, og spreder viden om læsning.
www.videnomlaesning.dk/
Tak til alle vores samarbejdspartnere for bidrag;
Marianne Glarborg Ellingsen
Tove Ditlevsens Skole
Carsten Milan Nielsen
Folkeskolerne i Sorø
Joan Wittenkamp
Borgerskolen
Kathrine Liv Eskildsen
Gadehaveskolen
Tina Rønberg Nielsen
Høje-Taastrup Kommune
Julie Skibelund
Susanne Wiederquist
Wiederquist ApS
Margit Gade
Line Leth Jørgensen
Birgit Dilling
Allan Madsen
Ordblinde Lab
Udviklingspuljen for folkebiblioteker
Pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen
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