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-INKLUSION MED IT- 
KFO-TEMA PÅ NISLEVGAARD EFTERSKOLE 

for undervisere af elever med specifikke indlæringsvanskeligheder på efterskolerne 
 

KFO-Kurset afholdes på: 
Nislevgård Efterskole 5 Nislevvej 11 5 5450 Otterup 

Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 10.00 til kl. 14.30 

Tilmelding: 
Kompetencecenter for Ordblinde kfo@kfordblinde.dk   

PS: Husk skoles og kursusdeltagers navn, e-mail og tlf., kursusdato + evt. EAN nr. 
 
 

 

 
 

 

Læs med ørerne 
og skriv med 

munden- også 
til eksamen 

tricks 

tips 

Elever med læse- 
og 

skrivevanskelighe-
der 

Oplæsning 
Ordforslag 

Jokertegn 
Ordbog  

SkanRead 

IntoWords 

Tjektasken.nu 
Skoleaftale 

PC 
Tablet             

iPad, iPhone 

Diktering 
Fildeling 

It didaktiske 
overvejelser 

Nota .dk  
Digitale 

platforme 

mailto:kfo@kfordblinde.dk


                                                                          

 

KFOrdblinde  
www.kfordblinde.dk 

21241644 
kfo@kfordblinde.dk  

PROGRAM 
¾Morgenkaffe 10.00 
 
¾Fra undervisning til læring: Alle elever skal inkluderes i en positiv læringsproces ved Bent Jacobsen - leder af KFO og ved 

ordblind undervisningsassistent med succes i uddannelse 
 

¾Kompenserende IT: CD-ord: Gennemgang af funktioner og opsætninger  
”Fingrene i det” - herunder personlige indstillinger  
IT-didaktiske overvejelser  
 

¾Frokost 
   
¾Kompenserende IT: iPads, iPhones som supplement i undervisningen. Selvhjulpenhed med IT-lommen. 
 
¾Strategier i undervisningen: Tilrettelæggelse af opgaver 

Hvordan bliver eleven prøveklar med hensyn til it-redskaber 
Hvordan bliver skolen prøveklar med hensyn til elevernes it-redskaber 
Nota  
Digitale undervisningsplatforme 

¾Opsamling og afrunding 

Undervisere 
Lærer Jesper Karkov, ansat på Lystruphave Efterskole, uddannet fra Silkeborg Seminarium 2004  
Underviser i dansk, pædagogisk-it, uddannelsesvejleder, 11 års erfaring i undervisning af ordblinde med IT-
hjælpemidler, fungerede som projektkoordinator i udviklingen af konceptet IT-lommen i 2010, 
afholder inspirationsmøder på efterskoler, folkeskoler og i privat regi om brugen af håndholdt hjælpemidler for 
ordblinde. 
Undervisningsassistenter som er ordblinde efterskoleelever, der uddanner sig på gymnasier, universiteter, seminarier 
m.v.  og er profesionelle/daglige brugere af IT-hjælpemidler. 
 

Praktiske oplysninger 
¾ Ved 10 deltagere på kurset vil der være 1 lærer + 2 professionelle brugere til rådighed for øvelser til fordybning, ved 20 

deltagere vil der være 2 lærere og 4 professionelle brugere til rådighed for øvelser til fordybning 
¾ Kursusdagen starter kl. 10.00 og slutter kl. 14.30. Der er indlagt morgenkaffe, frokost og eftermiddagsforfriskning 
¾ Medbring PC (+evt. iPad/iPhone) 
¾ Download ”Prizmo” i App Store 
¾ Hvis ikke du har CD-Ord, kan en gratisversion downloades på: 
        https://download.mikrov.dk/download/trialsaccess.aspx 
¾    Prøveperiode til IntoWords iPad kan hentes i App Store 

       ¾    Kurset afholdes på Nislevgård Efterskole 5 Nislevvej 11 5 5450 Otterup 
¾    Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 10.00 til kl. 14.30 
¾ Tilmelding: Kompetencecenter For Ordblinde på:    

kfo@kfordblinde.dk (med deltagers og skoles navn, e-mail og tlf. nr., kursusdato + evt. EAN nummer)    
¾ Pris for kurset er 1.600 kr. (inkl. moms 2.000 kr.) pr. deltager, som indbetales på: 
        Danske Bank reg. nr.: 3409, kontonr.: 0011432786 
 
Med venlig hilsen 
 
Efterskoleforeningen 
Kompetencecenter For Ordblinde   
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