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Inspirationsdag på Farsø Efterskole 

Fokus på børn og unge, der er udfordret i dansk og matematik. 

Onsdag den 8.nov. 2017 Kl. 9.00-15.00 

Viborgvej 71, 9640 Farsø 

 

Målrettet undervisere, læsevejledere, PPR-ansatte og 
skolevejledere 

Program 

Kl. 9.00: Kaffe og brød ☺ 

Kl. 9.30:  Velkomst og oplæg  

Nyt fra Farsø Efterskole, ved forstander Lone Primdahl 

• Hvordan tænker den unge ordblinde? 

• Prøver (eksamen) for elever der er udfordret i dansk og matematik 

• Udviklingsprojektet ”OUT i uddannelse” Ung Ordblind i Talvanskeligheder 

• Erfaringsudveksling 

Kl. 12.00: Frokost 

Kl. 13.00: Workshops (se beskrivelse) 

Kl. 15.00: Kaffe og kage 

 

Pris: 500 kr. 

Tilmelding senest den 23. oktober på vores hjemmeside: www.f-e.dk 
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Workshop 1: Ordblind i matematikundervisningen 
I denne workshop vil vi kigge på, hvilken betydning ordblindhed har for elevernes læringsmuligheder i 
matematik. Vi kigger på nogle af de udfordringer, som ordblinde elever møder i matematik og ser på, 
hvordan vi som lærere kan afhjælpe og støtte eleverne bl.a. gennem visualisering, forskellige skabeloner og brug af 
programmer som Wordmat og Geogebra. 

Efterskolelærer på Farsø Efterskole Gitte Iversen  

Workshop 2: Tale til tekst - i et didaktisk perspektiv 
Formålet med oplægget er at se på ttt-teknologien - dens perspektiver og udfordringer i forhold til 
skriftsprogsundervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Deltagerne får et indblik i hvor let 

tilgængelig teknologien er, og hvilke programmer der arbejder godt sammen når teknologien anvendes i 
undervisningen. 
Efterskolelærer på Farsø Efterskole Thea Ebdrup 

 

Workshop 3: Ordblind og på vej mod ungdomsuddannelse 
Fokus vil i denne workshop være på vejledning som et fælles projekt for de voksne der er omkring eleven (faglærer, 
kontakt-/ klasselærer, forældre, vejleder mm.) Vi vil se på hvordan man konkret kan tage afsæt i at arbejde med 
elevernes karakterstyrker og hvordan vi kan dele den viden og erfaring vi opnår. 
Præsentation af konkrete eksempler på vejledningsaktiviteter og værktøjer til at arbejde med ordblinde elever i deres 
afklaringsproces frem mod ungdomsuddannelse.  
Efterskolelærer på Farsø Efterskole Jens Chr. Jensen 

Workshop 4: IntoWords i undervisningen 
Erfaringer med hvordan man kan understøtte elever til at blive aktive brugere af IntoWords. Hvilke muligheder og 
perspektiver der er i programmet. 
Efterskolelærer på Farsø Efterskole Rikke Kirk 

Workshop 5: At gøre elever til CD-ORD-brugere 
Formålet med workshoppen er at se mulighederne i programmet og få et større indblik i korrekt opsætning og 
tilpasning til den enkelte elev.  
Læring af programmets features udover ”standardfunktionerne” samt personlig indstilling af programmet via profiler.  
Efterskolelærer på Farsø Efterskole Kasper Sennenvald 

 

Workshop 6: Tegning og flipped learning for ordblinde i matematikundervisningen.  
I denne workshop vil vi kigge på strategier for ordblinde elever i matematikvanskeligheder samt vigtigheden af, at 

eleverne laver visuelle repræsentationer i arbejdet med tekstopgaver. Ligeledes vil vi kigge på udbyttet af at bruge 

flipped learning i undervisningen og det interaktive tegneprogram ExplainEverything.Efterskolelærer på Farsø 

Efterskole Jesper Juhl Skovgård Sørensen 
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