
 

 

                                                                                                                                                                                                     
KFO kurset er flyttet til 22.02.2022 på grund af Omikron 

INKLUSION MED IT 

For undervisere af elever med 
læse- og skrivevanskeligheder 

Få de bedste værktøjer som underviser, 
så elever med specifikke indlæringsvanskeligheder får de bedste muligheder 

 

Kursus på Bork Havn Efterskole 
tirsdag d. 22.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

Inklusion i undervisningen ved hjælp af prædikationsprogrammer på  
PC, Mac, Smartphone, iPhone, iPad 

 

Program kl. 10.30 til 15.00 
  

Intro: Plan og mål for dagen 
  

Faglig indledning: ”Alle elever skal inkluderes i en positiv 

                         læringsproces”  
 
Personlig beretning: “Et liv som ordblind i en skoleverden med store udfordringer”                      

 
IT værktøjer: Smartphones/iPhones/iPads i den inkluderende undervisning:  
                       Gennemgang af funktioner og opsætninger: iPads, iPhones som              
                       supplement i undervisningen   
                       Selvhjulpen med håndholdt IT 
                       IT-didaktiske overvejelser 
                       ”Fingrene i det” 

 
Programmer: Skrivestøtte, ordforslag og ocr-genkendelse på PC/Mac 
                        Tjektasken, Google Chrome, AppWriter, MV-Nordic CD-ord, IntoWords m.fl. 
 
Strategier i undervisningen:  
Tilrettelæggelse af opgaver 
Hvordan bliver eleven dygtig med hensyn til it-redskaber 
Hvordan bliver skolen dygtig med hensyn til elevernes it-redskaber 
Nota og digitale undervisningsplatforme 
Prøver - forberedelse, håndtering og hjælpemidler 



 

 

Afrunding: Opsamling og hvordan kommer vi godt videre herfra 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hvem møder du på et KFO kursus: 

 

Underviser: Thomas Pilgaard Andersen, lærer på Bork Havn Efterskole. 
Thomas har arbejdet med specialundervisning på henholdsvis Nr. Nissum Skole og 
Herningsholmskolen og Bork Havn Efterskole. Thomas har PD-modulet 
Skriftsprogsvanskeligheder.  
 
Undervisningsassistenter: Ordblinde unge, der til dagligt bruger prædikationsprogrammer og 
har succes i uddannelsesforløb (studerende på gymnasie, universitet, seminarium mv.). 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

▪ Morgenkaffe fra 09.30 og frokost m. kaffe er inkluderet i prisen 

▪ Kursusdeltagerne skal selv medbringe eget it-udstyr + programmer 

▪ Pris for kurset er 2.000 kr. (eks. moms) pr. deltager, som indbetales på: 
Danske Bank reg. nr.: 3409, kontonr.: 0011432786 (KFO-faktura fremsendes på mail) 

Tilmelding til Kompetencecenter For Ordblinde på:    
kfo@kfordblinde.dk (med deltagers og skoles navn, e-mail og tlf. nr., kursussted/dato + evt. EAN 
nummer, MW-Nordic eller Wiz Kidzs programmer?) 

  
Med venlig hilsen 

Kompetencecenter For Ordblinde 

Bent Jacobsen, ejer og iværksætter 

(tidligere forstander gennem 24 år på ordblindeefterskolen, 

Gylling Efterskole) 

 

 
kfo@kfordblinde.dk 

Tlf.: 2124.1644 

Søvejen 65, Stilling 

8660 Skanderborg 
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