
FRA EKSKLUSION TIL INKLUSION

I foredraget tegner og fortæller jeg elever, lærere, ledelse og forældre, hvad det helt konkret vil sige at 
være ordblind. Det gør jeg med visuelle tegninger og praktiske eksempler fra hverdagen. Jeg taler ind 
i vores hjerne, vores mindset og tankegang - som vi selv kan gøre rigtig meget for at styre.

Tankevækkende teori og praksisøvelser på egen krop 
Jeg præsenterer en række fordele ved at være ordblind, som vender begrænsninger til muligheder. 
Med teori kombineret med praksisøvelser bliver foredraget levende og tankevækkende. Jeg lover, at 
det efterlader fornyet forståelse og et ganske andet positivt syn på ordblindhed, som kommer alle i 
organisationen til gode. 

Et fælles sprog uden misforståelser
Det overordnede mål er, at alle på skolen har det fornødne kendskab og viden omkring ordblind-
hed og ad den vej bruger et fælles sprog uden misforståelser. For de enkelte målgrupper er udbyttet 
følgende: 

De ordblinde:  Et syn for at ordblindhed er en fysisk defekt i hjernen, at det er helt ok at være ord-
blind, og LST (læse-skriveteknologi) er vejen frem. Man er ikke dum som ordblind men mindst lige 
så intelligent som klassekammeraterne. På denne måde når I, som skole, for alvor helt rundt om det 
ordblinde barn. I vil opleve en forståelse, motivation og en tydelighed, så I fremadrettet undgår mis-
forståelser relationerne imellem.

Levende og tankevækkende foredrag om ordblindhed



Klassekammeraterne: En forståelse og viden omkring, hvad det vil sige at have en ordblind i klas-
sen. En forklaring på hvorfor de ordblinde bruger LST - og hvorfor det ikke er snyd. Hjælp til hvad 
man som klassekammerat kan gøre, når man gerne vil hjælpe en ordblind.

Lærerne: Viden om ordblindhed og hjælp til at se mulighederne for at hjælpe de ordblinde bedst 
muligt i en travl hverdag med mange andre i klassen.  Mulighed for at italesætte ordblindheden i 
klassen og dermed skabe åbenhed for alle parter, så det ikke længere er et tabu.

Ledelsen I bliver en skole, hvor elever, forældre, lærere er trygge i forhold til ordblindhed. I får en 
fælles forståelsesramme, og vil være en af de skoler, der går forrest og gør noget i forbindelse med 
debatten om inklusion af ordblinde elever. 

Forældre: En forklaring og forståelse af, at ordblindhed er en fysisk defekt i hjernen - forståelse for 
at det er helt ok at have et ordblindt barn, og at LST (læse-skriveteknologi) er vejen frem. Skaber en 
forståelsesramme i forhold til en konstruktiv dialog med skolen.

Varighed
Foredraget varer 1 time, og der er ikke et max  antal deltagere for mit vedkommende. 

Ekstraordinær corona-rabat
Specielt corona-tilbud ved bestilling inden 15. juni 2020: kr. 3.800 (normalpris kr. 4.500) eksklusiv 
moms plus kørsel. 

Det vil glæde mig til at besøge jeres skole og håber, I er nysgerrige på at høre mere. I kan fange mig 
på telefon 2093 9501 for at høre nærmere, og eventuelt lave en endelig aftale. 

Med venlig hilsen 

Mie Askjær Midtgaard

T:. 20939501

M: kontakt@ordblindetalent.dk

H: www.ordblindetalent.dk 


