
KFO Kursus 8. september 2014 

for undervisere, psykologer, læsevejledere og rådgivere for elever med læse- og 
skrivevanskeligheder. 

”Inklusion med hjælp fra den digitale værktøjskasse!” 

 

Sted/tid:  Bork Havn Efterskole, Langagervej 1, 6893 Nørre Bork 

mandag d. 8. september 2014 kl. 09.00 til kl. 15.00. 

 

Kursusbeskrivelse: På dette kursus får du tips, tricks og små opgaver med hjem, som du kan bruge i 

praksis. Vi vil komme ind på læsesyn ift. elever med læse- og skrivevanskeligheder. 

Der vil også blive mulighed for vidensdeling, så medbring gerne konkrete udfordringer 

fra din hverdag. 

 

Medbring selv: Din digitale værktøjskasse (PC gerne med nyeste udgave af CDord fra tjek tasken link, 

iPad, Smart Phone, iPhone m.v.). 

 

PROGRAM 
 Morgenkaffe 09.00 + inklusionsoplæg v. Bent Jacobsen KFO 

 Hvordan bruger vi ”værktøjskassen” som hjælpemiddel til elevernes læring.  
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oplæsning/ordforslag 

jokertegn/ordbogsværktøjet 

scan read/word og projektor 

tjek tasken/skoleaftale tablet/iPad/smartphone 

dragon dictation/into words 

explain everything/apple tv 

nota/e17/clio 
online/dropbox 



 

Undervisere 

Thomas Pilgaard Andersen er lærer på Bork Havn Efterskole. 

Dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium i 1997 med engelsk og billedkunst som liniefag. Har arbejdet med 

specialundervisning på henholdsvis Nr. Nissum Skole og Herningsholmskolen, inden han i 2006 blev lærer på Bork 

Havn Efterskole.  

Thomas er i gang med at tage et diplom i skriftsprogsvanskeligheder. 

Tina Winther Eriksen dimitterede fra Silkeborg Seminarium 1997 med musik og biologi som linjefag. Har arbejdet 

med specialundervisning på Nørbæk Efterskole 1997-2012. Har taget specialpædagogisk grunduddannelse med 

læsemodul på Danmark Lærerhøjskole. Medforfatter til bogen Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale 

kompetencer, selvstændighed - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen. Ansat på Bork Havn 

Efterskole siden august 2012. Til daglig underviser i dansk i 8.klasse, samt dansk og engelsk i 9.klasse og har desuden 

musikvalgfag, sangtime mv. 

Praktiske oplysninger 

 Undervisere er lærere fra ordblindeefterskolen 
 Kursusdagen starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00. Der er indlagt morgenkaffe, frokost og 

eftermiddagsforfriskning 

 Du skal selv medbringe din digitale værktøjskasse   

 Kurset afholdes på Bork Havn Efterskole, Langagervej 1, 6893 Nørre Bork,  

mandag d. 8. september 2014 kl. 09.00 til kl. 15.00 

 Pris for kurset er 1.600 kr. (inkl. moms 2.000 kr.) pr. deltager, som indbetales på: 
       Danske Bank reg. nr.: 3409, kontonr.: 0011432786 senest en uge før kursusstart. 

 Tilmelding: Kompetencecenter for Ordblinde på:    

bent@kfordblinde.dk (med skolens navn, deltagernavn, e-mail, tlf. nr.) eller tlf.: 2124.1644 

Med venlig hilsen 

Bent Jacobsen  

Tidligere forstander gennem 24 år på Gylling Efterskole 

KFOrdblinde 

Søvejen 65, Stilling 

8660 Skanderborg 

www.kfordblinde.dk 

bent@kfordblinde.dk 

2124.1644  

CVR-nr.: 35098534 
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