Nyhedsbrev fra Obu- og Fvu-Sammenslutningen 3/2016
Kære medlem
Om kurser, spørgeskema, NOEL og løb!
D. 22. og 23. september afholder vi som bekendt kursus om tosprogede, bl.a. med fokus på
ordforrådstilegnelse. Kurset er blevet så populært på forhånd, at det er fuldstændig
overtegnet. Uddannelsesforbundets sekretariat har derfor påpeget, at vi måske skal udvide
vores kapacitet til næste gang, og det overvejer vi, både fordi vi vil gerne lave flere populære
kurser, men også fordi vi får flere medlemmer. Lige nu er vi oppe på 260 medlemmer! Måske
har du og dine kolleger talt om, at I kunne trænge til at blive opdateret inden for et bestemt
område? Så skriv endelig til os med nogle stikord om, hvad der er vigtigt for dig/jer at vide
mere om inden for undervisningen på fvu og/eller obu-området.
Apropos kurser, så deltager vi i fvu-årsmødet d. 15./16. september samt i
Uddannelsesforbundets kursus ”Vejledning i praksis”. Vi overvejer desuden at deltage i kurset
(også udbudt af Uddannelsesforbundet) om introduktion til EEG-træning, og som foregår i
Odense d. 10. november. Det er relevant for mange af os, der har kursister med ringe
hukommelsesspændvidde.
Spørgeskema
Bestyrelsen er blevet inddraget i samarbejdet om besvarelse af spørgeskemaet om de
individuelle undervisningsplaner, som er udsendt til jer. Rigtig mange af jer har svaret, og tak
for det! Vi deltager i det videre arbejde med at følge op på jeres svar.

NOEL - Netværk for Obu-Engelsklærere
Vi gør gerne reklame for tiltag, der er interessante for målgruppen, og vi har modtaget
følgende fra Lise Marie Nyrop fra KVUC, der er en af initiativtagerne til NOEL:
NOEL er et netværk oprettet i 2014 for lærere og andre med interesse for undervisning af
ordblinde i engelsk. Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor vi kan udveksle
viden, dele gode ideer, materialer mm. om undervisning af ordblinde i engelsk. Medlemskab af
gruppen er gratis og fordrer udelukkende faglig interesse.
NOEL har en facebookside, og man kan anmode om medlemskab ved at sende en forespørgsel
til et af styregruppens medlemmer. Man kan også skrive en mail til en fra styregruppen og på
den måde blive informeret om den årlige temadag, som er den primære aktivitet i netværket.
Den næste temadag afholdes torsdag d. 2. marts 2017 på KVUC, kl. 10-15:30. Et af
oplæggene på temadagen bliver med professor Birgit Henriksen, KU, som vil tale om

ordforrådstilegnelse. Der er 25 ledige pladser til temadagen, som udbydes efter først til mølleprincippet, når programmet for temadagen offentliggøres på facebooksiden i oktober.
Styregruppens medlemmer arbejder til daglig professionelt med engelskundervisning til elever
og kursister med ordblindhed, men deltager i NOEL på frivillig basis og er i den forbindelse
hverken talsmænd for nogen bestemt organisation, uddannelsesinstitution eller for politiske
synspunkter.
Styregruppen for NOEL er Martin Hauerberg Olsen, UCC, mhau@ucc.dk; Dorte Bokkenheuser
Gørtz, Roskilde VUC, RDG@vucroskilde.dk; Nelly Jacobsen, Herning HF & VUC, nj@hhfvuc.dk;
Lise Nyrop, KVUC, liny@kvuc.dk

Ordblindeløb
For de friske er der arrangeret ordblindeløb i Horsens d. 1. oktober med tilmeldingsfrist d. 24.
september. Netværkslokomotivet har i samarbejde med Christian Bock, som selv er ordblind,
skabt løbet, hvor der er alt fra ruter på få kilometer til maratondistance. Vi kan afsløre, at
bestyrelsen er repræsenteret til løbet!
Læs mere her og tilmeld dig den gode sag, som støtter ordblinde børn til at få en
velfungerende skoledag: https://www.sportstiming.dk/event/4257
Den seneste podcast fra Jeg Er Ordblind (på Facebook) har bl.a. ordblindeløbet som emne.

Næste nyhedsbrev kommer i november
På bestyrelsens vegne,
Gitte Boe

