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– TEMA: OBU

Efteruddannelse af medarbejdere kan give formel
opkvalificering til videreuddannelse eller udbygge
den enkeltes fundament med nye kompetencer.
Deltagelse i kurser og uddannelse kan også
udruste medarbejderne til bedre at kunne bestride
eget job – især hvis kravene til jobbets opgaver
øges eller ændrer karakter.
Den største gevinst ved efteruddannelse handler
dog ofte om ren personlig udvikling for den
enkelte deltager.
Er man ordblind, kan det at komme i lag med
uddannelsesverdenen igen være en stor
udfordring. I dette nyhedsbrev bringer vi et par
beretninger fra medarbejdere i social og
sundhedssektoren, der har kastet sig ud i den
udfordring, det er, at komme på omdrejningshøjde
i dansk. De har gået til ordblindeundervisning
OBU på virksomhedshold tilrettelagt af VUC
Aarhus.
Hvad den personlige gevinst ved deltagelse i
efteruddannelse/ ordblindeundervisning går ud på,
kan måske give inspiration til andre.
De personlige beretninger er skrevet af deltagerne
selv og står derfor i den originale uredigerede
form.

Jeg har været ordblind i mange år, uden at vide
det. Det er jo først her for 4 år siden, vi fandt ud
af, at jeg er ordblind. Det korte og det lange er, at
jeg har haft en meget dårlig skole, da jeg var barn.
Og det var på grund af ordblindhed. Jeg er blevet
slået og skældt ud, fordi jeg ikke kunne skrive lige
som de andre. Lærerne på skolen sagde at jeg
var sjusket og dum.
Da jeg første gang hørte om ordblindhed og blev
testet for det. Bliver jeg glad for det. Jeg sagde til
mig. Okay, jeg er ikke du, men jeg har bare
usynligt handikap. Jeg var nu klar over, jeg kunne
få hjælp til det, så jeg kan fungere på lig fod med
andre og folk vil forstår mig. Jeg var meget
spændt på, hvordan de vil hjælpe mig og vor god
kunne jeg bliver til at læse og skrive, efter den
hjælp jeg har fået?
Det har betydet rigtige meget for mig, at kunne
læse og skrive. Jeg arbejder meget med
dokumentation i min dagligdag, som assistent.
Jeg er blevet mere opmærksom på, at dele ord,
når jeg skriver og læser. Jeg er også opmærksom
på ords endelse.
Jeg synes, jeg er blevet mere hurtig end jeg
plejer.

”

BERETNING 2 – Mere

sikker og mere glad

”Jeg har aldrig været glad for at skrive og læse,

Inger Goul Andersen

BERETNING 1 – Jeg

har god tid, så går det meget godt. Jeg læser en
eller to gange, så har jeg forstået det.

er blevet hurtigere

”Jeg har det ikke så godt med at læse og skrive,
især når der sidder mange mennesker og venter
på mig. Jeg bliver meget nervøs. Og når jeg er/
bliver nervøs, så kan jeg slet ikke se, hvad der
står. Ordene danser foran mine øjner. Når jeg
sidder og læser foran mange mennesker, så kan
jeg ikke forstå mening af det. Når jeg er alene og

for jeg var ikke god til det. Men efter jeg er
begyndt at gå til dansk føler jeg mig mere sikker,
når jeg skriver, jeg er ikke glad for at læse op, for
så føler jeg alle ser på mig og det gør mig usikker.
Det blev givet som et tilbud på mit arbejde og så
kunne man melde sig til hvis man kunne tænke
sig det eller troede man var ordblind. Det er rart at
få diagnosen på at jeg er ordblind for så er det
ikke noget jeg blot siger for at gøre mig
interessant.
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Det er godt med kursus og jeg føler jeg kan bruge
det, vi lære i mit arbejde, men jeg har også nogen
gange fået hovedpine – det er nok alderen 
Jeg synes jeg føler mig mere sikker på det jeg
skriver – og læser også op nogen gange. Kunne
godt tænke mig, at der blev et kursus mere. Det
har betyder meget for mig, at vi ikke er ret mange
på et hold.
Med at læse, har jeg det ikke godt med.
Når jeg skal skrive, ved jeg godt, hvad jeg skal
skrive oppe i mit hoved, men når jeg skal have,
det ned på papir går, jeg i stå og kan ikke få det
fuldført.
Jeg har glædet mig til kursus i dansk for så kunne
det være, jeg bliver bedre.
Jeg har fundet ud af – at jeg skal tro mere på mig

”

selv, og skal springe ud i at skrive.

BERETNING 3 – Lært

nyt, jeg kan bruge

”Jeg fortæller for det meste, at jeg er ordblind når
jeg skal læse og skrive. Når jeg skal skrive kan
det godt være svært.
Jeg er ikke så god til at læse. Når jeg skal læse
højt op bliver jeg nervøs. Jeg har svært ved at
udtrykke mig ordentligt med ordene.
Jeg synes det er godt, vi har mulighed for at
komme til undervisning. Inden for vores
arbejdsplads. Hvor vi har de med at skrive meget.
Kan det være svært. Jeg har taget det meget godt
og min omgangskreds synds at det er godt for
mig.
Jeg synes, det har været godt med kursus. Har
fået noget godt ud af det og har lært noget nyt.
Som jeg nok skal få brugt. Glad for at man også
har lært ny mennesker at kende.

For virksomheder:


Åben Test Fredag 2015
hver fredag kl. 8.00-9.30
VUC Erhverv
Dalgas Avenue 2
8000 Aarhus C.
Få en FVU test i dansk eller
matematik – helt gratis

OBU – ordblindetest kan aftales.
Få personlig tilbagemelding og
vejledning om kursusmuligheder

Jeg har fået mere tro på mig selv, og at det ikke er
så svært som jeg troed.

”

Ring og book en tid 20223812
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