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Boulevarden 48, 7100 Vejle

Workshops
Kom til ordblindemesse i Vejle og

Workshop – Spor 1: kl. 17.30-18.00

bliv klogere på dine muligheder,
når ordene driller i skolen, på

Kompetencecentret Smidstrup-Skærup

uddannelse og i jobbet.

Tovholder og superbrugere vil fortælle om, hvordan
Ordblindepatruljen på Smidstrup-Skærup Skole fungerer.
Superbrugerne kan demonstrere og give gode fif i forhold
til hjælpemidler. Eleverne vil vise og fortælle om, hvordan
små videoklip kan kvalificere brugen af programmer i
skolen.

Du kan få mere viden om alle de
mange tilbud til ordblinde ved
at besøge de forskellige stande
og deltage i de spændende
workshops.

Speakers Corner:
Ordblind? - Ingen hindring
Bubber snakker med børn, unge og
voksne om deres ordblindhed:
• 
To ordblinde elever fra SmidstrupSkærups ordblindepatrulje
fortæller om deres funktioner
som superbrugere. SmidstrupSkærup Skole er Vejle Kommunes
kompetencecenter for folkeskolernes
ordblindepatruljer.
• 
To unge ordblinde elever fra
Campus Vejle fortæller om støtten til
ordblinde i deres uddannelsesforløb
via læsevejledning og skolens SPS
(Special Pædagogisk Støtte).
• 
Tre ordblinde medarbejdere fra
private og offentlige virksomheder
har via ordblindeundervisning i
arbejdstiden fået mod på mere
efteruddannelse. De mange
teknologiske hjælpemidler og apps er
uundværlige i deres daglige arbejde.
Bubber runder Speakers Corner af.

Wizkids - AppWriter på flere platforme
AppWriter er det mest innovative læse- og
skrivestøtteværktøj til dato.
Identiske ikoner på tværs af platformene - det er nemt
for studerende hurtigt at vænne sig til indstillings- og
justeringsmulighederne på tværs af platformene.
Ordblindhed og læringsvanskeligheder
Nina R. Kledal er læreruddannet, læsekonsulent og forsker i
børns læringsvanskeligheder/ordblindhed
Nina leverer et levende oplæg med eksempler fra den
virkelige verden, om de forskellige udfordringer, man kan
møde som ordblind, både som barn, ung og voksen.
Lantmännen Cerelia – krav til fremtidens
medarbejdere
Fastholdelse, udvikling, trivsel og den digitale verden
var nogle af nøgleordene, da virksomheden valgte at
tilbyde afklaring til medarbejderne og efterfølgende
opkvalificeringskurser.
Janne Birk Christensen, HR Manager vil fortælle om, hvorfor
det som virksomhed er vigtigt at sikre, at alle medarbejdere
har de basale færdigheder på plads for at kunne imødegå
fremtidens krav på arbejdspladsen.
Fin Ulrichsen, produktionsmedarbejder hos Cerealia
deltager sammen med Janne, og vil fortælle om forløbet set
med hans øjne.

PROGRAM:
Kl. 15.30-16.00	Standene åbner

Workshop – Spor 2: kl. 18.30-19.00
Christian Bock – ordblindementor
Alle ordblinde skal kunne deltage i det danske samfund på
lige vilkår med alle andre.
Christian Bock har selv fået et helt nyt liv, hvor det kun er
ham selv, der sætter begrænsninger - ikke hans manglende
evne til at læse og skrive. Christian Bock siger selv:
”Derfor kan jeg hjælpe dig. Jeg ved præcis, hvordan det
er! Og jeg ved, hvordan du kan få hjælp. Jeg kan ikke lære
dig at læse, men jeg kan lære dig at bruge de rette ithjælpemidler, så du har præcis de samme muligheder som
alle andre.”
Ungdomsuddannelserne Campus Vejle
Campus Vejle tager sig godt af elever, der er udfordret
på ordblindhed, læse- og skrivevanskeligheder, samt
daglige udfordringer pga. en diagnose, der udfordrer deres
studieforløb.
Derfor tilbyder læsevejlederne på Campus Vejle vejledning,
hvor eleverne har mulighed for at få hjælp til at blive bedre
til at læse, forstå og huske de tekster, de skal igennem i
forbindelse med deres uddannelse på Campus Vejle.
Er eleven udfordret på en diagnose, hjælper vi eleven med
at skrive en ansøgning til SPS – speciel pædagogisk støtte
således, at eleven kan få ekstra hjælp i form af en faglig
eller personlig mentor undervejs i forløbet på Campus Vejle.
SubReader - Få dine undertekster læst op
SubReader er en app, som kan hjælpe dig med at få læst
underteksterne op. Det er muligt at bruge SubReader i
hjemmet til Netflix, HBO og Viaplay, i biografen og i skolen.
Mød SubReader og få svar på alle dine spørgsmål.
Witech: Hvorfor er det afgørende for ordblinde at
bruge CD-ORD på ungdomsuddannelser?
Hjælpemidler til VUC, handelsskoler, landbrugsskoler og
Tietgenskolen. Hvordan arbejder de med vores programmer
og deres resultater?
Læse- og skriveteknologi på ungdomsuddannelser –
Hvordan får vi alle i mål?
Gennemgang af resultater fra ungdomsuddannelser med
ordblindeindsats.

Kl. 16.00-16.10	Velkomst i Auditoriet v.
Torben Elsig Pedersen,
Radikale Venstre
- Byrådsmedlem
i Vejle Kommune,
Formand for Børneog Familieudvalget,
Næstformand i Kultur- og
Idrætsudvalget
Kl. 16.10-17.00	Ordblind og millionær v.
Karsten Højer, Succesfuld
IT-erhvervsdrivende
Kl. 17.00-17.30	Besøg standene
Kl. 17.30-18.00 Workshops – spor 1
Kl. 18.00-18.30	Besøg standene
Kl. 18.30-19.00	Workshops - spor 2
Kl. 19.00-20.30	Speaker’s Corner Ordblind? Ingen hindring
- Bubber tager en
snak med børn, unge
og voksne om deres
ordblindhed.

Her kan få et overblik
over standene:
AOF Center Sydjylland
Campus Vejle
CSV
Netværkslokomotivet
Læs Nemt
Ordblindeforeningen
Sprogcenter Vejle
SubReader
Uddannelse & Læring/
Kompetencecentret Vejle Kommune
Vejle Bibliotekerne
MV Nordic /Witech
Wizkids
Kragelund Efterskole

Tilmelding
Det er gratis at deltage i ordblindemessen, men
tilmelding er nødvendig.
Du skal også tilmelde dig, hvis du bare vil besøge
udstillerne.
Tilmelding via
netvaerkslokomotivet.nemtilmeld.dk/45
2019 er tilrettelagt af:
AOF Center Sydjylland

Praktiske oplysninger

Campus Vejle
CSV
Netværkslokomotivet

Forplejning
Der er mulighed for at købe forplejning i Campus Vejles
kantine.

Sprogcenter Vejle
Vejle Bibliotekerne

Parkering

Uddannelse & Læring/
Kompetencecentret Vejle Kommune

Der er fri parkering på Campus Vejles parkeringspladser.
Parkeringskontrol er suspenderet i forbindelse med
ordblindemessen.

