Retningslinjer ordblinde elever.

0. klassetrin

3. klassetrin

4. eller 5.
klassetrin

7. klassetrin

9. klassetrin

Eleverne tager Ordblinderisikotesten, som viser opmærksomhedskrævende
elever. Eleven bliver altså ikke testet til at være ordblind, men testresultatet
kan være en indikator på at det pædagogiske personale skal være
opmærksomme på elevens udvikling.
Alle elever screenes vha. DVO testen (Dansk Videncenter for Ordblindheds
test).
Elever, der scorer lavt på dette tidspunkt, bliver testet med andre delprøver.
Viser disse test samme resultat, vil eleven blive tilbudt hjælpemidler i form af
hjælpeprogrammer på deres iPad eller på computer. De oplæres og støttes i
brugen af disse.
Opmærksomhedskrævende elever tager en digital ordblindetest. Eleverne
kategoriseres i tre kategorier: Rød – ordblind; Gul –
opmærksomhedskrævende; Grøn – ikke ordblind. Der skal her gøres
opmærksom på at testresultater der ligger tæt på grænseværdierne, skal
vurderes fagligt af faglæreren/læsevejlederen. Der tages evt. en delprøve.
Viser resultaterne at eleven er ordblind tilmeldes eleven NOTA og E17. Dette er
digitale biblioteker, hvor de undervisningsmaterialer, der anvendes i elevens
undervisning, kan downloades. Eleven får dermed ”en digital skoletaske”.
På dette klassetrin kan der tages en digital ordblindetest eller man kan
anvende en anden form for screeningstest. Det er faglæreren i samråd med
læsevejlederen, der vurderer om en sådan test skal tages.
Opmærksomhedskrævende elever, der i lang tid ikke er blevet testet – f.eks.
siden 5. klasse, testes igen i starten af 9. klasse. Dette har to formål:
 Skolen skal sikre sig at eleven får de rigtige hjælpemidler i
læringssituationerne og senere til prøverne
 Eleven skal have dokumentation for behovet for hjælpemidler mhp.
Ungdomsuddannelser.

Skolen er i færd med at oprette et resursekorps, der kan hjælpe den enkelte elev og det
enkelte lærerteam mht. brugen af hjælpemidler, samt valg af programmer. Dette resursekorps
består pt af to lærer+ læsevejleder, som samarbejder med kommunens læsekonsulent.
Ved spørgsmål vedr. Felsted Centralskoles arbejde med ordblinde elever, er I velkommen til at
kontakte skoleleder Anette Riis Svendsen eller læsevejleder Inge-Lise Hansen.
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