ORDBLINDEUNDERVISNING
NÅR DET PASSER DIG

WWW.NORDVESTVUC.DK

OBU FJERN

PÅ OBU FJERN HJÆLPER VI
DIG MED AT BLIVE BEDRE
TIL AT LÆSE OG SKRIVE

HVORDAN
BLIVER JEG
TILMELDT?

Kan du genkende dette når du læser?

Sker dette når du skriver?

Du kan bestille en tid hos en

Hvad med mit arbejde?

• Du læser langsomt

• Du har svært ved at stave

OBU-vejleder og komme til samtale:

Du kan modtage ordblindeunder-

• Du fanger ikke alle ordene

• Du bytter om på bogstaverne

• Ring på 59 48 03 48 eller

visning, samtidig med at du går på

• Du læser ord forkert

• Du har svært ved at skrive en

• Book en tid på hjemmesiden:

• Det er svært at forstå teksten

længere tekst

www.nordvestvuc.dk

Hvad koster det?
Det er gratis at få ordblindeundervisning, hvis du er testet ordblind. Hvis du
er i job og samtidig modtager ordblindeundervisning, kan du søge SVU
(Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

arbejde. Virksomheder kan også bruge
undervisning for ordblinde som led i
opkvalificering af den enkelte medarbejder.

Har du problemer med at læse, stave og skrive? Vil du gerne lære teknikker til
at løse det? Er du i tvivl, om du måske er ordblind?
På Nordvestsjællands HF & VUC kan vi hjælpe dig til at blive bedre til at læse og skrive. Det
kan hjælpe dig i din hverdag og i forbindelse med job eller uddannelse.
Ordblindetest
Før undervisningen begynder skal du have lavet en test og have en samtale med din lærer.
Testen er gratis.
Undervisning
På OBU fjern bliver du undervist via computer. Du arbejder derhjemme eller på din arbejdsplads, når det passer dig. Undervisningen foregår ved at du ’mødes’ med din lærer på
nettet og får undervisning. I aftaler, hvilke opgaver du skal arbejde med, og hvornår I skal
’mødes’ igen. Inden undervisningen starter, vil du få lavet din egen plan, så undervisningen og tempoet passer til dig. Din lærer hjælper dig med at gøre din computer klar med
IT-hjælpemidler.

Bestil en tid hos en OBU-vejleder:
• Ring på 59 48 03 48
• Book en tid på hjemmesiden:
www.nordvestvuc.dk
Nordvestsjællands HF & VUC - Holbæk
Slotshaven 5, 4300 Holbæk
Tlf.: 59 48 03 48
Nordvestsjællands HF & VUC - Kalundborg
J. Hagemann-Petersens Allé 3
Tlf.: 59 48 03 70
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