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VEJEN
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VIDEN · UDVIKLING · SAMVÆR

Projektafdeling

CENTER SYDJYLLAND
TILBYDER:
Forberedende
Voksenundervisning

• Dansk
• Matematik
• Ordblindeundervisning
• Dansk for fremmedsprogede

• Forløb for ledige
• Kurser
• Efteruddannelse
• Outplacement
• Rekruttering

Folkeoplysning

• Kurser
• Foredrag
• Individuelle tilbud

AOF METODER:
Helhedsorienteret tilgang | Aktionshandling | Læringsstile | Individuel tilgang

undeGrrvatis
isning

ORDSKIFTET
Dansk for ordblinde

Tilmelding og info:
Kontakt:
AOF Center Sydjylland
administration@aofsydjylland.dk
Telefon: 76117701
https://aofsydjylland.onlinebooq.dk

Er du træt af de forhindringer,
du møder i din hverdag som ordblind?
Så er her alletiders chance for at få hjælp

CENTER SYDJYLLAND

ESBJERG · VEJEN · VEJLE

På kurset får du
individuel undervisning
efter dit behov
• Strategier og metoder til hjælp ved læsning og skrivning
• Relevante hverdagstekster
• T
 ekniske hjælpemidler som bl.a. mobiltelefoner, IPads,
tablets inddrages i undervisningen efter dit behov
• V
 i kan også hjælpe dig med programmer til din computer
som f.eks. stavestøtte og  tekstscanning til lydfiler og
meget mere

Tilrettelæggelse:
• D
 er kan indgå engelsk og matematik, og der er mulighed
for, at følge undervisningen sideløbende med virksomhedspraktik eller arbejde
• Du får din egen undervisningsplan tilpasset dit behov
Vi underviser med de sidste nye it-hjælpemidler for ordblinde

Mange er ordblinde uden at vide det!
• har du svært ved at læse undertekster på TV?
• læser du langsomt?
• har du svært ved at huske, det du læser?
• bytter du om på bogstaver?
• vælger du kun de ord, som du er sikker på?
• har du problemer med endelser?

Praktiske oplysninger
Start:
Opstart efter aftale

Din økonomi når du går på kursus:
Undervisningen er gratis
Du får den forsørgelse, du har i forvejen

Kursusforløb og ugentligt timeantal:
Dit behov for undervisning vurderes
efter hver 80 lektion
Samtidig med ordblindeundervisningen, kan du blive tilmeldt FVU trinprøve.

Ugentligt timeantal aftales, dog max. 25 timer

Består du trin 4 i FVU dansk og trin 2 i FVU matematik, er
dette adgangsgivende til erhvervsuddannelser.
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