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Underviserguide
til Nota
Denne guide skulle gerne besvare alle de spørgsmål, du som underviser måtte have i forbindelse
med din elevs samt dit eget medlemskab af Nota.

Hvad er Nota?
Nota er bibliotek og videncenter. Vi tilbyder lydbøger og e-bøger til mennesker med
læsevanskeligheder. Vi har 150.000 medlemmer bestående af ordblinde, synshandicappede,
mennesker med andre handicaps, samt undervisere.

Hvilke elever kan blive medlem af Nota?
For at blive medlem af Nota skal man have et dokumenteret læsehandicap. Alle, der er dokumenterede ordblinde, kan blive medlem af Nota. Læs mere her. Synshandicappede har også adgang til
Nota. Læs mere her. En række andre dokumenterede handicaps, der gør det svært at læse trykt
tekst, såsom ADHD eller Aspergers, giver også adgang til Nota. Læs mere her.

Hvordan bliver min elev indmeldt på Nota?
Din elev kan blive indmeldt på Nota, hvis der foreligger dokumentation på et læse- eller synshandicap. Indmeldelsen sker ved, at du går ind på denne side og udfylder indmeldelsesblanketten.
Udskriv den og send den enten med dokumentation eller med skolens stempel og underskrift fra
skolelederen på din skole, der bekræfter vanskeligheden. Husk en underskrift fra en af elevens
forældre.
Når vi har registreret indmeldelsen, sender vi en midlertidig adgangskode til Notas digitale
bibliotek. Adgangskoden bliver sendt til den e-mailadresse, der er oplyst på
indmeldelsesblanketten.
Du kan læse mere om indmeldelse her.
Husk at barnets medlemskab gælder hele livet.

Kan jeg blive medlem af Nota?
Du kan blive indmeldt på Nota, hvis din skoleleder dokumenterer din ansættelse som underviser af
§ 17-brugere (medlemmer af Nota). Læs mere her. Dit medlemskab gælder kun så længe, du
underviser medlemmer af Nota. Derfor skal dit medlemsskabet fornys en gang om året, eller hvis
du skifter arbejdsplads. Du bliver indmeldt ved at gå ind på denne side og udfylde
indmeldelsesblanketten. Udskriv den og send den med din og din leders underskrift til Nota samt
skolens stempel.
Indmeldelse har åbent for telefonisk henvendelse mandag til torsdag fra 10.00-15.00 og fredag fra
10.00-12.00 på telefonnummer 39 13 46 00, tast 2. Du er også velkommen til at sende en mail på
indmeldelse@nota.dk

Hvad koster det at være medlem af Nota?
Det er gratis at blive medlem af Nota og at bruge bibliotekets bøger.

1

Revideret udgave august 2018

Hvad kan Nota tilbyde min elev?
Nota kan tilbyde din elev adgang til lydbøger og e-bøger. Vi har skønlitteratur, faglitteratur og tegneserier. Til brug i grundskolen har vi en del indscannede fagbøger i PDF-format.
Du er altid velkommen til at kontakte Biblioteket for at få hjælp til at finde de rette bøger til din elev.
Biblioteket har åbent for telefonisk henvendelse mandag til torsdag fra 10.00-15.00 og fredag fra
10.00-12.00 på telefonnummer 39 13 46 00, tast 1. Du er også velkommen til at sende en mail på
biblioteket@nota.dk

Maneno hos Nota:
Alle Notas medlemmer mellem 8 og 13 år har mulighed for at bruge læse-appen Maneno. Maneno
appen hjælper dit barn med de svære ord. Appen deler ordene op og læser enkelte ord eller hele
sider op for eleven. På den måde bliver det nemmere for din elev at læse selv. Læs mere om
Maneno her.
Som underviser kan Nota ikke tilbyde dig adgang til Maneno.

Hvad kan Nota tilbyde mig som underviser?
Nota kan tilbyde dig adgang til de alle de titler, vi har i vores digitale bibliotek, dog kan du som
underviser alene downloade de første 10 % af indholdet i Notas e-bøger, herunder
indholdsfortegnelsen samt lytte til 10 % af Notas lydbøger. Vi har desuden en del indscannede
fagbøger i PDF-format fra Materialebasen, som du kan bruge i din undervisning, her gælder 10 %
reglen også.
Du kan også kontakte Biblioteket med ønske om at få bøger, du bruger i undervisningen, indtalt på
lyd. Dette gælder kun skønlitterære bøger og ikke deciderede undervisningsbøger, da Nota ikke
har rettigheder til at producere undervisningsmateriale til grundskolen.

Hvad skyldes begrænsningen af adgangen til e-bøger og lydbøger?
De ændrede rettigheder er et krav fra forlag og rettighedshavere. De ønsker at begrænse underviseres adgang til Notas materialer. Juridisk handler det om, at din adgang som underviser ikke er
omfattet af ophavsretslovens § 17. Denne er en undtagelsesregel til fordel for læsehandicappede.

Må jeg som underviser sidde med og hjælpe min elev via elevens login?
Ja, det må du gerne. Så længe du sidder sammen med din elev og hjælper denne.

Hvordan får min elev Notas lydbøger?
Du og din elev finder vores bøger på vores digitale bibliotek, Nota Bibliotek, på www.nota.dk
I kan logge ind med brugernummer og adgangskode, UNI-login eller nem id. Man kan enten downloade eller afspille Notas lydbøger på en computer, tablet eller smartphone. Notas app; Nota
Bibliotek gør det nemt for din elev at lytte til lydbøger og kan hentes til iOS og Android.

Kan jeg/min elev få hjælp til at bruge Nota?
Ja, I kan finde vejledninger her, men er også meget velkomne til at kontakte Notas Support. I kan
ringe på telefonnummer 39 13 46 00, tast 3. Eller sende en besked her.
Supporten har åbent for telefonisk henvendelse mandag kl. 9.00-15.00 og tirsdag til fredag kl.
10.00-15.00.

Hvilken effekt har lydbøger på min elev generelt?
Nota har foretaget en undersøgelse i samarbejde med Epinion, der viser, at lydbøger har en positiv
effekt på ordblinde elever, specielt på deres motivation for at læse. Du kan læse rapporten her.
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Hvilken effekt har lydbøger på min elev i undervisningen?
Brug af lydbøger i forbindelse med undervisningen har en positiv effekt på ordblinde børn eller
børn med andre handicaps. De giver nemlig børnene en bedre mulighed for at forstå teksterne og
være med i gennemgangen af dem. Netop derfor er deres brug af lydbøger vigtig. Lyttelæsning
hjælper også din elev med at skabe forståelse i alderssvarende tekster.

Hvor vigtige er hjælpemidler for min elev?
Hjælpemidler til ordblinde elever er meget vigtige for deres udvikling af læse-, stave- og skrivefærdigheder. Det kan være hjælpemidler som f.eks. et oplæsningsprogram eller ordforslagsprogram.
Du kan finde en liste over hjælpemidler her.

Har Nota et nyhedsbrev?
Nota har et nyhedsbrev til undervisere af ordblinde elever, og et til forældre med ordblinde børn.
Vores nyhedsbrev hedder “Læsetid”, og det udkommer ca. otte gange om året.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Studieservice
Når din elev er færdig med grundskolen, kan vi tilbyde Studieservice.
Studieservice er til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der har
fået tildelt SPS (Specialpædagogisk Støtte). Studieservice giver mulighed for at få produceret
studiebøger som e-bøger eller lydbøger.
Du kan læse mere om Studieservice her.

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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