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Tilbud til elever med dysleksi på VPS
På Vinderød Privatskole iværksætter vi en forebyggende læseindsats, så snart
lærerne oplever en bekymring. Vores arbejde på dette område skal forebygge
for store udfordringer fagligt og socialt.
Hvad er ordblindhed/dysleksi:
Ordblindhed eller dysleksi, som er den akademiske betegnelse, er en
vedvarende funktionsnedsættelse, omkring den fonologiske forståelse, som
skaber store udfordringer med at læse, stave og formulere sig skriftligt.
I Danmark er mellem 3-7 % af befolkningen ordblinde, mens op til 20 % har
stave- eller læsevanskeligheder. Hvis I vil vide mere kan I læse mere på
følgende link:
https://ordblindeforeningen.dk/definitioner.asp
Mulige kendetegn på ordblindhed:









Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien
Vanskeligheder med talesproget
Forsinket taleudvikling
Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter
(f.eks. strømpe, springe, længst)
Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge
længere beskeder
Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.

Vores arbejde med elever med ordblindhed tager udgangspunkt i



at eleverne opdages og støttes så tidligt i skoleforløbet som muligt.
at eleverne får den støtte, der er nødvendig for at kunne deltage i
undervisningen.

Hvad gør vi på skolen:
Vi tester løbende eleverne og opretter mindre hold, hvor der sættes ekstra
ressourcer på i en periode. I slutningen af 2. skoleår laves en dissideret
ordblindescreening. Dette gøres med DVO´s nonordsdiktat. Med udgangspunkt
i diktatens resultat ordblindetester vi med en individuel ordblindeprøve i
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marts/april måned i 3. klasse.
Testens resultat bestemmer, hvorvidt eleven bliver oprettet på NOTA og får
mulighed for senere at gå til eksamen på særlige vilkår. Uanset
ordblindetestens resultat figurerer eleven nu i ressourceregi og vil få støtte i
større eller mindre grad.

Timerne kan varetages af en ressourcelærer eller anden lærer fra klassens
team. Forløbet foregår i samarbejde med klassens dansklærer, ligesom elevens
forældre altid inddrages.
Elever med ret til Nota-adgang sættes ind i brugen af hjælpeværktøjet.
Eleven vil få særlig støtte til at bruge de digitale hjælpeværktøjer, der findes –
både på IPad og computer.
Skolens IT-ansvarlige medarbejder vil hvert år i starten af skoleåret mødes med
eleverne, der har dyslektiske vanskeligheder, og tjekke deres IT-udstyr
(AppWriter m.m.)

Oversigt over de forskellige tiltag, som vi foretager:
Årgang
1. klasse

2. klasse

3. klasse

Tiltag
IL-gruppeprøve. Skal
være færdig inden
påske.
Ud fra denne prøve
tages de svageste
elever ud til
holdundervisning fra
påske - sommerferien.
Risikotester enkelte
elever.
OS64 tages i september
måned
Der laves et hold fra
efterårsferien - jul med
dem med flest
vanskeligheder.
Hogrefe Ordlæs 2 tages
i maj
Risikotester enkelte
elever.
Non-ordsdiktat DVO/Gladsaxe
Er der mindre end 8
rigtige, skal der laves en

Af hvem
Årgangslærere tester
alle elever med ILgruppeprøve.
Skolens læsevejledere
laver et hold fra påskesommerferien.
Læsevejleder laver
risikotesten
Årgangs lærere tester
alle elever med OS64 og
Ordlæs 2

Læsevejleder laver
risikotest
Læsevejleder tager
Non-ordsdiktat

2

Vinderød Privatskole
Helsingevej 57
3300 Frederiksværk
mail@vinderoedprivatskole.dk

4. klasse

5. klasse - 9. klasse

yderligere vurdering.
Undervisningsministerie
ts nationale
ordblindetest tages på
de elever, som udviser
dyslektiske
vanskeligheder.
Der tilbydes
undervisning individuelt
og på hold.
Stavekurser, læsekurser
og skrivekurser

Læsevejleder tager
ordblindetesten

Læsevejleder (evt. KJ fra
skoleåret 19/20)

Hjælp til afgangsprøver:
Ordblinde elever må anvende ordforslagsprogram ved retskrivningsprøven,
hvis det vurderes at kunne kompensere for deres specifikke vanskeligheder.
Den permanente ordning for ordblinde elevers brug af ordforslagsprogrammer
ved retskrivningsprøven kommer til at gælde for ordblinde elever. Elever testet
svarende til kategorien rød (ordblind) på Undervisningsministeriets nationale
ordblindetest vil således kunne anvende ordforslagsprogrammer ved
retskrivningsprøven, mens elever testet svarende til kategorien gul (usikker
fonologisk kodning) på Undervisningsministeriets nationale ordblindetest ikke
vil kunne anvende ordforslagsprogram ved retskrivningsprøven.
Læsevejlederen vil hvert år i starten af skoleåret tjekke op på NOTA. Dette gør
læsevejlederen også, når nye elever testes ordblinde.
Hvad kan I gøre hjemme:





Læs hver dag i en bog, der har en passende sværhedsgrad.
Læs højt for barnet.
Hjælp barnet med at benytte computer i læsning og skrivning.
Giv skolen besked, hvis der er ordblindhed i familien.
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