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Sydmors Skole og Børnehus 2018 (Morsø)
"Når bog staverne driller" er et nytænkende projekt, der letter hverdag en og fremmer
læring en for elever med dysleksi
A t være ordblind/dys lektiker kan være et s vært
vilkår for et barn igennem et s koleforløb. Et vilkår
der kan hæmme elevens læring og krænke
s elvværdet. Det vilSydmors Skole og Børnehus
ikke være tils kuere til. A lle elever s kal have de
beds te foruds ætninger for faglig og s ocial
udvikling, og alle elever s kal opleve læs e- og
s krivelys t på trods af dys leks i.

for udviklingen af ordblindhed hos det enkelte
barn. Formålet med tes ten er at give
børnehaveklas s elederen, læreren og
læs evejlederen viden, s å man kan s ætte målrettet
ind fra s tarten af 1. klas s e med tiltag, der
forebygger eller reducerer vans kelighederne. De
elever, der vis er s ig i ris iko for ordblindhed, tes tes
igen 2 gange i løbet af 1. klas s e.

Skolen har derfor udviklet en omfattende praks is
for undervis ning af elever i læs e-og/eller s krive
vans keligheder. Skolens praks is omfatter alle
voks ne rundt om eleven, både forældrene og de
profes s ionelle s amt eleven s elv.

Hvis en elev på trods af målrettet og s ys tematis k
inds ats forts at har alvorlige læs e- og/eller
s krivevans keligheder, gennemføres
ordblindetes ten – oftes t i s lutningen af 3. klas s e
eller i 4. klas s e. Det er læs evejlederen, der tager
tes ten, liges om det er læs evejlederen, der
formidler tes tres ultatet til eleven, forældrene
s amt elevens lærere.

P r a k s i s e r s o m fø l g e r :
Ordblinderis ikotes ten gennemføres i
børnehaveklas s erne i juni måned (i et s amarbejde
mellem børnehaveklas s eleder, læs evejleder og
evt. kommende dans klærer). Tes ten giver en
indikation på ris ikoen

Ha n d l e p l a n :
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deres erfaringer om livet med læs e- og/eller
s krivevans keligheder. Det kan være om det, der
gør ondt, det man er us ikker på, og det der driller,
men i lige s å høj grad gode råd, ideer og
ins piration. Skolen oplever, at eleverne er meget
åbne over for hinanden på tværs af klas s erne,
identificerer og s pejler s ig i hinanden.

Når en elev er tes tet dys lektis k, påbegynder
eleven et kurs us , hvor der undervis es i brugen
af A pp-Writer, diktering og s canning. Kurs ets
formål er at s ikre, at eleven er s elvhjulpen udi
hjælpemidler. Kurs et opfølges hvert s koleår.
Der afholdes 3 s kole/hjem-møder det førs te
s koleår, hvor eleven er tes tet s om værende
dys lektiker (efter 3, 6 og 9 måneder) med
henblik på at s ikre, at eleven bliver i s tand til at
deltage i den almindelige undervis ning på lige
vilkår med de øvrige elever ved hjælp af de
kompens erende IT-teknis ke hjælpemidler, s om
s kolen s tiller til rådighed. Forældrene
undervis es i brugen af A pp-Writer, s å de kan
unders tøtte lærings proces s er hjemme og har
de fornødne kompetencer hertil. Efter det førs te
år afholdes møderne efter behov.
Læs evejlederen er tovholder og koordinator i
forhold til indkaldels e til møderne.



Vi kan se, at indsatsen virker. For
hovedparten af de dyslektiske
elever er det nu mulig t at deltag e i
de aldersvarende tests og klare
sig på lig e fod med deres
klassekammerater.
Tre ben

Læs evejlederen udarbejder s ammen med
dans k- og klas s elærer en handleplan for eleven.

Det er afgørende for s kolen, at tiltagene i forhold
til de elever, der er dys lektikere, går på tre ben:

Såvel elevens dans klærer s om de øvrige
faglærere s kal implementere de ITkompens erende hjælpemidler i den faglige
læs e- og s kriveproces , s åledes at eleven kan
følge den almindelige undervis ning på s amme
vilkår s om de øvrige elever – alle teks ter s kal
foreligge digitalt i alle fag! IT-vejlederen s ikrer,
at de nødvendige kompetencer er til s tede for
de implicerede lærere.

1. Styrkels e af fonologien og den fonologis ke
opmærks omhed
2. IT-kompens ation
3. Den emotionelle del, der omhandler de følels er
og tanker, s om kan følge med i kølvandet af
læs e- og s krivevans keligheder.
Projektet med de dys lektis ke elever rækker langt
ud over deres s kolegang på Sydmors Skole og
Børnehus . Projektet er en s ucces , når det lykkedes
os at højne uddannels es niveauet og bedre
livs kvaliteten hos de elever, der møder denne
udfordring. Dys leks i s kal fremad og for altid være
noget man med kyndig vejledning og teknis ke
hjælpemidler kan fungere med i s åvel
uddannels es s ys temet s om i livet.

Elever med dys leks i tilbydes hvert år et læs e/s krivekurs us , hvor fokus er på s tyrkels e af den
fonologis ke opmærks omhed.
IT -A g e n t e r
Nogle af s kolens dys lektis ke elever fungerer s om
”IT-agenter”. De hjælper f.eks . de yngs te elever
med at lære at bruge A pp-writer eller andre
computerprogrammer. A genterne fungerer s om
hjælpere til forældremøder/forældrekurs er om
A pp-writer og andre IT-værktøjer, og de er de
førs te, der får lov at afprøve ny teknik.

Ud fra tes ts ys temet kan s kolen s e, at inds ats en
virker. For hovedparten af de dys lektis ke elever er
det nu muligt at deltage i de alders varende tes ts
og klare s ig på lige fod med deres
klas s ekammerater. Skolen vil følge elevernes data
for progres s ion nøje i de kommende to år, hvor
projektet s tadig er i kons oliderings fas en.

A pp-writer introduceres i 1. klas s e på Sydmors
Skole og Børnehus .

Se artiklen Seje ordblinde med s elvtillid på
Sydmors

Bø r ne m ø d e r
Tre til fire gange i løbet af et s koleår afholder
s kolen ”børnemøder”, hvor de elever, der er tes tet
ordblinde, mødes og deler
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