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Igen i år glæder vi os til at byde velkommen til  

Inspirationsdag på Farsø Efterskole 

Fokus på børn og unge, der er udfordret i dansk 

og matematik. 

 

Onsdag den 30. okt. 2019 Kl. 9.00-15.00 

Viborgvej 71, 9640 Farsø 

Dagen er målrettet undervisere, læsevejledere, PPR-ansatte og skolevejledere 

PROGRAM: 
Kl. 9.00: Kaffe og brød ☺ 

Kl. 9.30: Velkomst og nyt fra Farsø Efterskole, ved pæd. leder Anette Smed. 

Kl. 10.00:  Workshops 1. runde (se beskrivelse på næste side) 

Kl. 12.00: Frokost 

Kl. 13.00: Workshops 2. runde 

Kl. 15.00: Kaffe og kage 
  

Valg af workshops sker i forbindelse med tilmeldingen. 

Pris: 500 kr. 

Tilmelding: Senest den 21. oktober 2019 på vores hjemmeside: www.f-e.dk 
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WORKSHOP 1: JENS CHRISTIAN JENSEN: ORDBLIND OG PÅ VEJ MOD 

UNGDOMSUDDANNELSE 
Fokus vil 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. 

 

WORKSHOP 2: KAMMA DENCKER: STØTTE AF ELEVENS SKRIFTSPROGSUDVIKLING.  
Hvordan kan vi få et indblik i, hvor eleven er i sin skriftsproglige udvikling, når 

udgangspunktet er på læse- og skriveteknologi? 

Hvilke didaktiske tanker er væsentlige, når eleven dikterer og bruger andre former for 

læse- og skriveteknologi? 

 

WORKSHOP 3: KASPER SENNENVALD: “CD-ORD / INTOWORDS - HVORFOR, 

HVORNÅR OG HVORDAN?” 
Vi taler om vores optik på de ordblinde elever og finder et fælles sprog. Hvordan 

implementerer vi værktøjerne og skaber ejerskabsfølelse? Hvem skal bruge hvilke 

værktøjer og hvordan optimerer vi værktøjerne til den enkelte elev? Hvordan ser der ud i 

maskinrummet til værktøjerne? Dette er omdrejningspunktet for workshoppen.  

 

WORKSHOP 4: THEA EBDRUP: DEN UDFORDRENDE SKRIFTLIGE DIMENSION 
Formålet med workshoppen er at formidle den kompleksitet ordblinde elever oplever, når 
de skal producere skriftlighed. Der vil være et oplæg om ordblindhed, arbejdshukommelse, 
forskning omkring skrivestrategier og interviews med ordblinde elever. Efterfølgende vil 
der være et par enkelte øvelser med henblik på at vise hvor komplekst det er at bruge 
hjælpemidler til skriveopgaver. Her vil workshopdeltagerne skulle skrive små tekststykker 
ved at bruge ordforslag, diktering og oplæsningsfunktion til korrekturlæsning, så de får 
kendskab til hvordan eleverne bruger programmerne. Afslutningsvis erfaringsudveksler vi i 
forhold til aktiviteter og øvelser som har fungeret i skriveforløb med ordblinde. For et fuldt 
udbytte af workshoppen er det nødvendigt at medbringe pc, høretelefoner og mobiltelefon. 
Vi vil arbejde ud fra google drev, så en gratis google-konto er en fordel. Sørg gerne for at 
mobilen har apps’ene Google Drev og Google Docs installeret. 
 

WORKSHOP 5: GITTE IVERSEN: ORDBLIND I MATEMATIKUNDERVISNINGEN. 
Idéer til en matematikundervisning med udgangspunkt i ordblinde unge. Workshoppen vil i 

høj grad bygge på erfaringer med brugen af digitale værktøjer og programmer, 

stilladsering og forståelsen af matematiske begreber.   


