
Oversigt over oplæg og workshops i foråret 2020 

Titel Tidspunkt Sted Indhold Målgruppe

Workshop for ordblinde 
elever i 6.-10. klasse og 
deres forældre 

Onsdag den 29. januar 
2020 kl. 16.00-19.00

Torsdag den 20. februar 
2020 kl. 16.00-19.00

Tirsdag den 24. marts 
2020 kl. 16.00-19.00

Torsdag den 16. april 
2020 kl. 16.00-19.00

Dokk1 Er dit barn ordblind, og har I brug for at blive mere fortrolig 
med hjælpemidlerne - så er denne aften for jer. 

Ordblindeelever fra Kragelund Efterskole giver fif og hjæl-
per jer med jeres læse- og skriveprogrammer. Barnet skal 
medbring sit eget udstyr.  KCL/PPR fra Aarhus Kommune 
giver ligeledes et forældreoplæg med fokus på forældrerol-
len, mindset og hvordan man kan støtte sit ordblinde barn.

Elever i 6.-10. klasse og deres 
forældre 

Ordblind – på vej ud af 
folkeskolen

Torsdag den 6. februar 
2020 kl. 16.30-18.00

Dokk1 Hvordan ser situationen ud, når man er ordblind og er ved 
at afslutte folkeskolen?

Bliv klogere på folkeskolens afgangsprøver på særlige 
vilkår, regler og rettigheder som ordblind, og på hvordan 
overgangen kan være til en ungdomsuddannelse.

Udskolingselever og deres 
forældre

Mit barn har svært ved 
at læse og skrive

Onsdag den 10. juni 
2020 kl. 16.00 - 18.00

Dokk1 Kompetencecenter for Læsning vil fortælle om ordblind-
hed, og hvilke tegn man skal være opmærksom på. Hvilke 
test tages i Aarhus Kommune? I vil få indsigt i de følge-
virkninger, der kan følge med det at være ordblind. En elev 
fortæller om det at være ordblind i folkeskolen, og sammen 
deler vi vores erfaringer og anbefalinger. 

Forældre til børn i indskoling 
og på mellemtrinnet

Mit barn har svært ved 
at læse og skrive

Onsdag den 17. juni 
2020 kl. 16.00 - 18.00

Viby bibliotek Kompetencecenter for Læsning vil fortælle om ordblind-
hed, og hvilke tegn man skal være opmærksom på. Hvilke 
test tages i Aarhus Kommune? I vil få indsigt i de følge-
virkninger, der kan følge med det at være ordblind. En elev 
fortæller om det at være ordblind i folkeskolen, og sammen 
deler vi vores erfaringer og anbefalinger. 

Forældre til børn i indskoling 
og på mellemtrinnet

 
Alle arrangementer er gratis men kræver tilmelding og billet. Tilmelding gennem Aarhus kommunes biblioteker: www.aakb.dk

Ved spørgsmål kontaktes Randi Heide på tlf.: 41857771
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