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KFO - KURSUS 
Digitale metoder i den inkluderende undervisning 

for 
undervisere af elever med specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik 

 

EMMERSKE MODUL 1 
IT talegenkendelse/oplæsning/matematikvanskeligheder/FarvOrd3/Video 

 
 

 
Kurset afholdes på: 
Emmerske Efterskole, Åbenråvej 14, 6270 Tønder, onsdag d. 8. april 2015 kl. 10.00 – 15.00 
 

Tilmelding: 

Deltagernavn/e-mail/tlf.nr./skolens navn/adresse/tlf.nr./e-mail og evt. EAN nr. til  

Kompetencecenter For Ordblinde på kfo@kfordblinde.dk, www.kfordblinde.dk eller tlf.nr. 2124.1644 
 

 
 

Program 

 

 
Morgenkaffe 10.00 
 Fra undervisning til læring 

Alle elever skal inkluderes i en positiv læringsproces ved Bent – leder af KFO  

 og ved ordblind undervisningsassistent med succesfuld gymnasieuddannelse 

 

 Kompenserende IT  

CD-ord: Gennemgang af funktioner og opsætninger 

Talegenkendelse på: PC, iPad, iPhone og smartphone 

IT-didaktiske overvejelser  
 
Frokost 12.00 
 

 Matematikvanskeligheder 

 Erfaring fra diplomuddannelsen 

                         Strategier i undervisningen 
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 Tilgængelighed i undervisningen 

Prøveklar - gennemgang af særlige regler 

E17 og materialebasen 

 

 FarvOrd3  

Gratis tidsbesparende visuelt værktøj til tekst 

Hands on – medbring gerne en elevtekst, du vil prøve at rette med FarvOrd3 

 

 Video 

 Læring ved hjælp af videooptagelser 

 

 Opsamling og afrunding 

 
Underviser fra Emmerske Efterskole: 
Lærer Mikael Galmar:  
  1998:   Ansat på Emmerske Efterskole. Underviser i dansk, matematik og musik. Udvikler af FarvOrd.  
                  Deltager i MV-Nordic.com/dk, kompetencegruppe for Cd-ord og Dictus.dk, kompetencegruppe for Dictus 
  2003:  ”Det går bedre med” 
  2009:  ”Unge skriver løs med it” 
  2010:  Pd. modul: Læse- og skrivevanskeligheder 
  2015:  I gang med Pd. modul: Matematikvanskeligheder  

 
Praktiske oplysninger: 
  Underviser er lærer fra ordblindeefterskolen 
  Kursusdagen starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.00. Der er indlagt morgenkaffe, frokost og        

     eftermiddagsforfriskning (inkluderet i prisen) 

  Kursusdeltagerne skal selv medbringe PC (+ evt.  iPad/iPhone/smart Phone)  

  Hvis ikke du har CD-Ord, kan en gratisversion downloades på  

      https://download.mikrov.dk/download/trialsaccess.aspx 
  Prøveperiode til IntoWords iPad kan hentes i App Store 
  Pris for kurset er 1.600 kr. (inkl. moms 2.000 kr.) pr. deltager, som indbetales på: 

     Den Danske Bank 3409 – 0011432786 otte dage før kursusstart 

 
 

Med venlig hilsen 
tidligere forstander gennem 24 år  
på Gylling Efterskole (ordblindeefterskole) 
Bent Jacobsen  
KFOrdblinde  
Søvejen 65, Stilling 
8660 Skanderborg 
www.kfordblinde.dk 

CVR-nr.: 35098534  

KFO kan også tilbyde: 
Kursus/rådgivning på din skole.  
Om ordblindes inklusion. 
Ordblinde unges succes ved brug  
    af IT (ved ordblinde, der er i gang med    
    en videregående uddannelse)  
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