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Inspirationsprincip for skolens arbejde med
ordblindhed og talbindhed
Skole og Forældre har udviklet dette princip for skolens arbejde med ordblindhed og
talblindhed til inspiration til skolebestyrelserne.
Fo r m å l :

Skolen s ørger for, at undervis nings materiale s å
vidt muligt er digitalt tilgængeligt i en form, s å
ordblinde elever kan tilgå det på lige fod med de
øvrige elever.

Elever med ordblindhed og talblindhed s kal
have de s amme muligheder s om alle andre
elever.

Skolen s øger s å vidt muligt i s amarbejde med
Ungdommens Uddannels es vejledning for, at
s kolens elever med ordblindhed og talblindhed
får en s midig overgang til ungdoms uddannels e.

Mål:

Skolen s tøtter s å vidt muligt netværk mellem
ordblinde og talblinde elever s amt mellem
forældre til henholds vis ordblinde og talblinde
elever.

A lle elever, hvor der er mis tanke om
ordblindhed, tes tes , og både ordblinde og
talblinde elever får den nødvendige s tøtte.
S ko l e n s a n s va r :

Fo r æ l d r e n e s a n s v a r :

Skolen har det fornødne bereds kab og
kompetencer i medarbejders taben til at vurdere
elevernes behov for at blive tes tet og
gennemføre valide tes t for ordblindhed.

Forældrene s amarbejder med s kolen og
fagmedarbejderne om at indgå aftaler om
omfang, indhold og organis ering af s tøtten til
deres barn.

Skolen tils træber at have den s enes te viden om
talblindhed og om muligheden for at tes te for
talblindhed.

Forældrene s tøtter deres barns læring,
s elvs tændige læs ning og s krivning s amt brug af
kompens erende it-reds kaber i s kolen og i
hjemmet.

Skolen bes træber s ig på at inddrage elevens
forældre rettidigt og orientere fyldes tgørende,
inden eventuel tes tning iværks ættes i s amråd
med både elev og forældre.

Forældrene tils træber at dele deres viden i
netværk med andre forældre til ordblinde børn.
De n æ s t e s kr i d t :

Skolen s ikrer, at der s nares t muligt efter en
tes t, der vis er ordblindhed, og ved viden om
talblindhed laves aftaler mellem elev, forældre,
fagpers onale, klas s elærer og primære
faglærere om omfang, indhold og organis ering
af den nødvendige s tøtte, og at aftalerne
fremgår af elevplanen.

1. Skolelederen formidler princippet til forældre,
elever og medarbejdere.
2. Skolelederen implementerer princippet efter
drøftels e med s kolebes tyrels en.
3. Skolebes tyrels en fører tils yn med, hvordan
s kolen efterlever princippet.

Skolen s tiller relevante kompens erende itreds kaber til rådighed for eleverne, s tøtter
elevernes brug af reds kaberne og s ikrer s å vidt
muligt, at reds kaberne er individuelt tilpas s et,
og at både eleverne, det undervis ende
pers onale og forældrene ved, hvordan
reds kaberne s kal bruges .

D e fo r m e l l e r a m m e r : Princippet ligger i
forlængels e af s åvel s kolens værdiregels æt og
s kolens øvrige principper s om af kommunens mål
og rammer s amt folkes koleloven. Sids tnævnte
angiver i § 3 b:
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”Til elever i grunds kolen med læs evans keligheder,
der kan s kyldes ordblindhed, s kal s kolens leder
tilbyde, at der foretages en ordblindetes t med
henblik på at afdække elevens
læs evans keligheder. Tilbuddet gives fra den 1.
marts på 3. klas s etrin efter s amråd med eleven og
forældrene, jf. § 54. Elevens s yns punkter s kal
tillægges pas s ende vægt under hens yntagen til
elevens alder og modenhed. Stk. 2. Forældre har én
gang i s koleforløbet fra den 1. marts på 4.
klas s etrin krav på, at der foretages en
ordblindetes t af deres barn.
Kommunalbes tyrels en foretager ordblindetes ten
efter forældrenes anmodning.” I kapitel 14, punkt
108 i Vejledning om folkes kolens
s pecialundervis ning og anden s pecialpædagogis k
bis tand s tår der: ”Elever, s om ikke er omfattet af
reglerne om s pecialundervis ning, gives s ærlige
undervis nings materialer og teknis ke
hjælpemidler s om er nødvendige i forbindels e
med undervis ningen af eleven, jf. folkes kolelovens
§ 19, s tk. 1, 1. pkt. Det følger af denne
bes temmels e, at de nødvendige
undervis nings midler, herunder eventuelle
teknis ke hjælpemidler, s kal s tilles vederlags frit til
rådighed for eleverne, i det omfang det er en
foruds ætning for, at eleven får tils trækkeligt
udbytte af undervis ningen. Dette gælder ogs å
hjælpemidler, s om er nødvendige for, at eleven
kan forberede s in undervis ning hjemme. Skolen
s kal i denne forbindels e s ikre, at den enkelte elev i
fornødent omfang ins trueres i brugen af
hjælpemidlet, herunder ins tallation af s oftware til
it-hjælpemidler.” I folkes koleaftalen af 7. juni 2013,
s ide 7, afs nit 2.1 s tår der: ”Målrettet inds ats for
ord- og talblinde elever. Alt for mange ordblinde og
talblinde elever får ikke den nødvendige hjælp,
fordi deres vans keligheder ikke opdages i tide. For
at s ikre en tidligere inds ats for dis s e elever, vil
der blive s tillet diagnos tis ke tes t og værktøjer til
tidlig identifikation af ord- og talblinde elever til
rådighed. Dette s kal s ke ved bl.a. udvikling af en
tes t til talblindhed til brug for s kolerne, liges om
der i 2015 vil blive en ordblindetes t tilgængelig for
inds kolings elever. Tes tene vil s ammen med
faglige vejledninger og metoder blive s tillet gratis
til rådighed for s kolerne.”
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