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”Vi lærer hvilke 
IT-programmer, der 

kan hjælpe os. 
Og så er det også
rigtig hyggeligt at 

være på camp”

for elever i 10. klasse



OBU-camp for elever i 10. klasse
Hvis du er ordblind og elev i 10. klasse, har du mulighed for at deltage i 
en ordblinde-camp, hvor du kan lære at bruge it-hjælpemidler, der gør 
den daglige skoledag lettere. Campen arrangeres i samarbejde med din 
egen skole og kan være en god hjælp i forhold til dit videre uddannelses-
forløb. Campen er fordelt over 3 weekender, hvor vi indbyder til nogle 
hyggelige og udbytterige dage. 

Camp 1:
4. og 5. oktober 2019 
Fredag og lørdag. Begge dage fra kl. 9 til 15
Vi arbejder med hjælpemidler. Du får installeret programmer på din pc 
og får undervisning i læse- og skrivestøttende programmer på pc, iPad, 
smartphone, tablet el.lign. Vi gennemgår også den test, du har fået lavet 
og tilpasser programmerne til netop dine stærke og svage sider.
 
Camp 2: 
31. januar og 1. februar 2020
Fredag og lørdag. Begge dage fra kl. 9 til 15
Vi følger op på brugen af dine hjælpemidler og øver evt. svære funktio-
ner. Vi gennemgår desuden dine terminsprøver og sammensætter nogle 
træningsopgaver, der er målrettet det, du har behov for.
 
Camp 3: 
17. april 2020
Opsamlig før afgangprøven.

Vi sørger for mad på kursusdagene, 
og der bliver også tid til hygge
og socialt samvær. 

Medbring til hver camp:
• Bærbar pc eller Mac
• IPad/tablet
• IPhone eller smartphone
• Penalhus

 



Pris
Undervisning og materialer er gratis. VUC har licens til div. læse- og skri-
vestøttende it-programmer, som bliver stillet til rådighed.

Hvem kan deltage?
Campen er for dig, som har svært ved  at læse og skrive eller ikke kan 
leve op til de læse- eller skrivekrav, der stilles i hverdagen/skoledagen. 
Måske bruger du for megen energi på at skjule dine læse- og skrivepro-
blemer.

Test
I samråd med din skole bliver du henvist til VUC, hvor du bliver screenet 
for ordblindhed. Hvis du er ordblind, får du lavet en udredning, som vi 
kan tage udgangspunkt i, når vi skal planlægge din individuelle undervis-
ning.

Kontakt
For tilmelding eller yderligere oplysninger kan du kontakte:
Bibbi Visby: bib@vucfyn.dk. Tlf. 51 52 08 71 
Du kan også henvende dig til din egen skoleleder.

Sted: HF & VUC FYN Nyborg, Vestergade 7, 5800 Nyborg.

Praktiske oplysninger

 

 



Tidligere deltagere fortæller:

”På kurset har jeg lært at bruge IntoWords meget bedre.”

”Det har været en fornøjelse at møde andre med samme problem”.

”Efter at jeg har været på ordblinde camp, har jeg lært at bruge mange 
redskaber og hjælpemidler til computeren. Nu har jeg styr på det, så 
jeg føler mig klar til at gå til eksamen og videre næste år på min uddan-
nelse”.

”Jeg har fået trænet min grammatik og endelserne på ord.”

”Jeg synes det har været nogle sjove timer, vi har haft, og jeg har lært 
meget omkring de ting, jeg har haft svært ved. Undervisningen er på et 
super niveau, hvor alle kan følge med.”

”Jeg har fået bedre styr på min stavning”.

HF & VUC FYN Nyborg 
Vestergade 7 
5800 Nyborg 
Tlf: 6265 6660 
vucfyn.dk/nyborg
nyborg@vucfyn.dk


