
 

 

Nyhedsbrev 2  2022                      september 2022 

Kære alle. 

Jeg har haft fornøjelsen af at være jeres udsendte til ORD 22. Og hvilken fornøjelse.  

2 dejlige dage med forrygende mange indtryk. Størst indtryk gjorde måske 

paneldebatten faciliteret af Gitte Skipper. Fire modige unge: Malik: uddannet 

Sosuhjælper, Julie: færdiguddannet dyrlæge, Annelea: uddannet bygningsmaler og 

nu på uddannelse til lærer og Louise -16 år og på efterskole.  Alle fire ordblinde –

men det særlige var, at den 16-årige Louise i forhold til uddannelse ikke følte sig 

begrænset af sin ordblindhed: Hun var ganske enkelt blevet godt uddannet i at 

bruge LST allerede i 5. klasse og brugte automatisk hjælpemidler i skolearbejdet.   

Dét er da fantastisk: Tænk hvad LST og tidlig indsats kan afhjælpe ift. så stort et 

handicap, som ordblindhed jo er i det 21. århundrede. For de øvrige 3 havde vejen 

været ret hård og hjælpen ikke let at få. Ja, den nyuddannede dyrlæge fik i hele 

grundskolen kun IT hjælp, fordi forældrene købte for egne midler.  

Pernille Rosenkrantz Theil kom forbi med gode budskaber: Ordblindepakke III er ved 

at blive rullet ud og Ordblindepakke IV er på vej. Faktisk har vi i bestyrelsen forsøgt 

at få STUK på besøg til vores generalforsamling for at fortælle om Videnscenter for 

Ordblindhed, der er en del af ordblindepakke III, men de er ikke klar til oplæg om 

dette før foråret 23. Ministeren kunne fortælle, at hun ønsker idéer og feedback til 

tiltag for ordblinde: der var fyldt på hylderne med idéer og ønsker, da hun lancerede 

Ordblindepakke I, men nu er hylderne faktisk tomme og der er plads til nye idéer. 

Alt i alt meget opløftende med stor fokus på ordblindhed. 

 

Jeg hørte bl.a. Emma 

Lindeblad fortælle om 

Forhold mellem 

selvopfattelse, psykologisk 

helbred og dysleksi. Jeg vil 

blot indsætte dette foto 

fra hendes slide og lade 

det tale for sig selv: 



Sidst men ikke mindst:  Så mødte jeg Allan 

Madsen, der havde sit Ordlab med på 

konferencen.  Jeg vil benytte lejligheden til at 

gøre stor reklame for vores kursus i forbindelse 

med generalforsamlingen – Her får vi mulighed 

for 2 timer med Allan Madsen og Ordlab d 3/11.  

Jeg glæder mig i al fald rigtig meget. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Og ja -  lige om lidt er der jo generalforsamling.   

Vi er en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer tilbage – ikke alle er sikre på at 

genopstille.  Vi HÅBER meget på, at friske kræfter kommer til.  Det er en mulighed 

for spændende oplevelser samt også en mulighed for selv at være med til at 

igangsætte kurser og oplæg, som er relevante. 

 

- Og se nu bare: jeg fik 2 dage på ORD22 som sidegevinst: og sov på den etage af 

hotellet, der hedder Heaven.  Kom frisk.  

  På vegne af bestyrelsen 

  Nina Klint Knudsen 


