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Veje til digitale tekster
a. Man kan selv skanne tekster - bordskanner ell. kopimaskine
MEN, der findes allerede mange digitale tekster, så tjek lige, måske findes teksten eller bogen
allerede i digital udgave?
Leder du efter en bestemt bog, prøv disse muligheder:

b. Materialebasen på Skolekom
Materialebasen er en stor samling af digitale tekster. Læsesvage elever kan få adgang til materialerne, som
dermed kan udnyttes i undervisningen
ELEVER som får et kursus i Det Mobile Kompetencecenter opfylder de formelle krav og kan
tilmeldes basen, efter aftale med skolelederen, da dette sker på skolelederens vegne. Når eleven er
tilmeldt, får han/hun adgang til Materialebasen via deres Skolekom-skrivebord (UNI-Login)

LÆRERE:
På Skolekom er der oprettet en lukket konference: Indscannet uv-materiale, den er for alle
skoleledere, lærere, pædagogiske konsulenter, PPR og andre resursepersoner, der beskæftiger sig
med læsesvage børn
Konferencen indeholder bla..: Materialebasen, hvor lærere kan se titlerne, men ikke
downloade
Tilmeldingen af elever foregår KUN i den lukkede konference for lærere
Her kan man læse mere om, FORMÅL – ADGANG - ANSVAR;

http://www.emu.dk/modul/materialebasen-et-initiativ-l%C3%A6sesvage-elever

c. Nota
Man skal være medlem af NOTA for at få adgang til at låne e-bøger og lydbøger på Nota
biblioteket.
Medlemsskab er gratis, man kan blive meldt ind på Nota, når man har et dokumenteret
læsehandicap via ordblindetesten. Dvs. elever der bliver tilbudt kursus i Det Mobile
Kompetencecenter, kan indmeldes og få adgang.
Lærere, som arbejder med børn i ordblindevanskeligheder, kan indmeldes og få adgang TIL BØGERNE
Indmeldelsesblanketten findes her: http://www.nota.nu/bliv-medlem

OBS: De fleste af Materialebasens bøger findes også på Nota
d. http://www.syntetisktale.dk/
Gyldendal har stillet en række grundbøger – uden billeder, gratis til rådighed. Vær opmærksom på: at ebøgerne kun må bruges til oplæsning, når svage læsere skal hjælpes til at kunne følge undervisningen i alle fag.
Bøgerne må ikke kopieres til anden brug. Bemærk: Kun tekst, ingen billeder

e. http://www.letbog.dk/ Download gratis som e-bog eller e-lydbog til unge og voksne

LÅN GRATIS
e-bøger og net-lydbøger
eReolen er bibliotekets e-bøger og lydbøger, som du kan læse/lytte til på din tablet, smartphone eller
PC og Mac - lige når det passer dig
Du skal være oprettet som bruger på Skive Bibliotek, for at kunne bruge e-Reolen
a. På hjemmesiden eReolen.dk kan du læse/lytte de lånte titler online
b. Via app'en kan du også downloade dine lånte titler - og dermed tilgå dem uden adgang til internettet
Se her hvordan: https://www.youtube.com/watch?v=Ua3Re0b7G48

Inspiration om ordblindhed - Læs om andre ordblinde
-

Filmklip. Unge ordblinde fortæller til Notas Skab dig! -konference om, hvordan de tackler deres
ordblindhed

https://www.facebook.com/skab.dig/videos
-

En blog skrevet til ordblinde og deres familier. Du kan finde artikler om mange forskellige emner
inden for ordblindhed

http://etlivsomordblind.dk/blog/
På sitet: Alle Med.dk
kan klassekammerater, forældre og lærere finde viden om forskellige handicap,
herunder ordblindhed

http://skoleelever.dk/ordblindhed

Få mere viden om ordblindhed
Socialstyrelsens vidensportal om ordblindhed
Her findes masser af viden om ordblindhed – både til lærere og forældre

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed
Bl.a.:Til forældre: Hvem kan hjælpe? Hvad kan vi selv gøre
Til læreren: Undervisning
Læs mere om de mange muligheder: http://hto.nu/

Ordblindhed i grundskolen - Et online-inspirationsmateriale, fra juni 2016
I inspirationsmaterialet kan du læse om: Inspirationsmaterialets målgrupper - Lovgivning og rammer –
Om ordblindhed – Undervisning - Gode råd til forældre - Gode råd til elever

http://www.emu.dk/sites/default/files/Ordblindhed%20i%20grundskolen%20juni%202016.pdf

Ideer til - Hvad han du selv gøre?
På denne side får du viden om, hvad du som ordblind elev kan gøre for at hjælpe dig selv i skolen

http://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-elever#

Links
CD-ORD Hvordan er det nu lige? Her finder du enkeltfunktioner i CD-ORD demonstreret på
video:https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/cd-ord/video-vejledninger-cd-ord

http://tjektasken.dk/
Elever i Skive Kommune, kan få adgang til download-siden og hente skoleprogrammer til egen PC, hjemme.
Bl.a. CD-ORD. Under alle programmer finder du links til ’Kom godt i gang’ eller manualen, og du kan se
programmet præsenteret i en lille video

Skriveskabeloner
Margit Gades skriveskabeloner, kan frit downloades: http://www.margitgade.dk/
Find hendes skriveskabeloner under fanen: Undervisningsmaterialer
De hentes i Word- eller Power Point format, så læreren har mulighed for at redigere og tilpasse dem.
Skabelonerne er overskuelige og let tilgængelige. Find skabeloner under fanen: Undervisningsmateriale
Her får lærere konkret indsigt i og redskaber til undervisning i faglig læsning: http://www.undervis.dk/

http://www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/
Læs eller lyt nyheder på nettet. Nyheder og temaer er skrevet i et nogenlunde enkelt og let sprog
http://lytogstav.dk/
Alle opgaver fra "Lyt og stav" fungerer sammen med CD-Ord. Orddiktaterne er f.eks. gode til at
træne lidt større elever i brug af CD
Spil og træn dansk og matematik - på nettet:

http://www.pittelitten.dk/

Asbjørns staveord finder du her:

http://www.port80.dk/Spil/Staveord/
http://fonema.dk/

Lydtræning med diverse øvelser:

Engelske sites: www.starfall.com
translate.google.com
http://www.timeforkids.com/
Tysk side for børn: http://www.ard.de/home/kinder/ARD_Kinder/22092/index.html

Elever i Skive Kommune har i 2016-17 adgang til:
FORLAG

LÆREMIDDEL

KLASSE-TRIN

MV Nordic

Skole Aftale + bla. CDord

1.-10.kl.

Gyldendal

Dansk - Engelsk - Tysk - Matematik fagportal
Ordbøger - Læsløs.dk Fagbog.gyldendal.dk

1.-10.kl.

Religion & Historie

1.-6. kl.

Natur/Teknik

4.-6. kl.

Læsning/retstavning

5.-9. kl.

Naturfagspakken & Kulturpakken (religion, historie,
samfundsfag)

7.-10. kl.

Webprøver
Geografforlaget GO kort Udløber 31.11.16 – forventes gentegnet

4.-9. kl

1.
Det kræver hårdt
arbejde
men hvad gør ikke det
2.
Der er altid en vej
man skal bare afsted

1.-10.kl.

Lær.IT

Skoletube Udløber 31.12.16 – forventes gentegnet

1.-10.kl.

Ordbogen.com

Ordbøger Udløber 1.12.

1.-10.kl.

ATiB

Aktive timer i børnehøjde Udløber 1.8.16 – forventes gentegnet

1.-10.kl.

Contera

E-mat Udløber 1/12 2016

1.-10.kl.

DJEEO
education

3 LEVEREGLER
SOM ORDBLIND

1.-10.kl

3.
Man er ikke dum!
fordi man er ordblind

fra bloggen
etlivsomordblind.dk/blog/

