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KOMPETENCECENTER FOR ORDBLINDE AFHOLDER KURSUSDAG
FOR
MEDARBEJDERE MED LÆSE-/SKRIVEVANSKELIGHEDER PÅ VIRKSOMHEDER I SKANDERBORG OG OMEGN
PC, Mac, iPad, iPhone, Smartphone m.v.
Skriv ved hjælp af diktering og få dine tekster læst højt
Sted:

Stilling Sø Selskabslokaler, Søvejen 82, 8660 Skanderborg

Tid:

Mandag d. 23. januar 2017 fra kl. 13.00 til kl. 18.00
eller
Torsdag d. 16. marts 2017 fra kl. 13.00 til kl. 18.00

Tilmelding:

Kompetencecenter for Ordblinde kfo@kfordblinde.dk
Kursussted, kursusdato, skoles og kursusdeltagers navn, e-mail og tlf.

Pris:

2.400 kr. + moms (inklusiv forplejning)

Indbetaling: Danske Bank reg. nr.: 3409, kontonr.: 0011432786 (ved optagelse på deltagerliste)

Prizmo

CDORD

Google
Chrome

Google
Chrome

Undervisere: IT-speciallærere fra ordblindeefterskoler + ordblinde IT-undervisningsassistenter, som er under
uddannelse og er professionelle brugere af IT.
Medbring:

Din iPhone, Smartphone, PC eller hvad du nu har af IT-udstyr og evt. programmer.
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På kurserne vil der være mulighed for at vægte de enkelte programmer, så dit valg af IT-programmer på din
virksomhed er dem, du øver ved ”Hands On - Opgaver”, hvor lærere og undervisningsassistenter guider dig.
Mange virksomheder praktiserer ”Bring your own device”, hvilket medfører at KFO-kurserne også har en bred
sammensætning af IT-hjælpeprogrammer.
DAFA, Brabrand skriver nedenstående om KFO-Kursus:

DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel. +45 87 47 66 66
Dir. +45 87 47 66 38
www.dafa.dk

Dafa er en mellemstor produktionsvirksomhed, som ligger i Brabrand.
Folkene i produktionen kommer fra vidt forskellig baggrund, og nogle stykker havde udfordringer og fik derfor andre
kollegaer til at sende mail eller skrive notater for dem.
DAFA etablerede et møde med KFO.
Vi fik undersøgt, hvordan vi bedst kunne implementere hjælp til vores medarbejdere. Det mundede ud i 3 meget
berigende kursusdage for 8 produktionsmedarbejdere og 2 funktionærer.
Redskabet erbl.a. en IPhone + diverse Apps, opsætning af firmaets produktions mail på telefonerne, Apps til at
oversætte direkte fra tale til tekst, både på dansk, engelsk og tysk. Vi har ordblinde medarbejdere, der har lært at
indtale på dansk, herefter få det oversat til tysk/engelsk, så de også kan kommunikere med vores "udenlandske"
kollegaer i produktionen.
Det har været en fornøjelse at have besøg af KFO. Kursusdeltagerne har fået et netværk i firmaet, som giver dem
mulighed for at udvikle deres kompetencer i hverdagen, og de har fået et sammenhold, der giver tryghed.
KFO har været aktivt lyttende overfor Dafa's krav, forventninger og tilpasset deres kursus, så det kunne matche
netop vores virksomhed.
Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med KFO.
Skulle nogen virksomheder have spørgsmål eller brug for uddybelse, er de velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Annette Tønsberg Nielsen
Produktionsassistent

DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel. +45 87 47 66 66
Dir. +45 87 47 66 38
www.dafa.dk
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På vore sidste to KFO-kurser skriver kursisterne blandt andet:
Rungsted Skole
Henrik Lund Petersen:
Jette Ernstsen:
Pia Jensen:

”Meget godt med de personlige beretninger fra ordblinde undervisningsassistenter.
Gør det autentisk og motiverende”.
”Fantastisk at høre de unge menneskers egne erfaringer. Flot, flot, flot. Jeg bliver helt
rørt over deres historier”.
”Meget motiverende! God energi – idéer jeg kan bruge”.

Kursus på Ryå Efterskole:
Ingebeth Mosgaard:
Anne Robenhagen:
Maria Frimann:
Mark Holler:
Pia Holstein:
Maren Kock Hansen:

”Super med fortælling og hjælp fra ordblinde”.
”Meget spændende og lærerigt kursus med meget engagerede undervisere. Det er så
fedt at fornemme, at folk brænder for det, de laver”.
”Fint som opstart selv om det er helt nyt for dig som underviser. Kan bruges på alle
niveauer. Fint med levende beviser på virkning”.
”Fremragende, relevant og spændende kursus”.
”Fantastisk inspirerende dag”.
”Virkelig dejligt, at der er meget ”Hands on”, og både undervisningsassistenter og
lærere, der arbejder med det til daglig og er opdateret på det nyeste”.

Med venlig hilsen
Kompetencecenter For Ordblinde
Bent Jacobsen
Tidligere forstander gennem 24 år på
Gylling Efterskole for Ordblinde
2124.1644

KFO KAN OGSÅ TILBYDE
Kursus/rådgivning på din virksomhed
Foredrag om ordblindes inklusion
Ordblinde unges succes ved brug
af IT (ved ordblinde, der er i gang med
en videregående uddannelse)

Se også:
Har din virksomhed Ordblinde medarbejdere
(medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder)?
KOMPETENCECENTER FOR ORDBLINDE (KFO) TILBYDER DIN VIRKSOMHED EN
EFFEKTIV VEJLEDNING I BRUG AF IT- HJÆLPEPROGRAMMER
Praksis for vejledning:
KFO kommer på virksomheden (ca. en time), hvor IT-programmer/værktøjer
præsenteres for medarbejdere, der har udfordringer i skriftlig kommunikation.
KFO/virksomhed vurderer medarbejderes behov for vejledning.
KFO får indsigt i den dagligdag, som vejledningen skal bygge på.
KFO vejledning/undervisning 3 x 2 timer på virksomheden.

Resultat for virksomheden:
Større kvalitet i den skriftlige kommunikation.
Større udnyttelse af faglige og menneskelige evner.
Større tilegnelse af viden og færdigheder.
Større/hurtigere og bedre læringsforståelse i virksomheden.
Større grundlag for videreuddannelse og engagement.
Større selvhjulpethed i kommunikationen.
Større vækst/produktion i virksomheden.
Færdigheder ved vejledning i brug af IT:
”Skrive med munden og læse med ørene”.
”Foto af tekst  digital oplæsning”.
”Netværksdeling”.
Hardware (virksomhed/medarbejder):
PC, iPad, iPot, iPhone eller Smartphone.
Software (virksomhed/medarbejder):
Oplæsnings- og prædikationsprogrammer.
Succeskriteriet:
Præcis og ligeværdig kommunikation for medarbejdere, der har læse- og
skrivevanskeligheder.
Hvad nu:
KFO kommer på din virksomhed med et kort oplæg/præsentation til medarbejdere
med læse- og skrivevanskeligheder.
Efterfølgende dialog + tilmelding.
Pris:
1.800 kr./time/underviser (undervisere med speciale og praktisk erfaring, typisk
lærere fra ordblindeefterskoler).
500 kr./time/ordblind undervisningsassistent med succes i uddannelse.
KFO giver gerne fast pris på en opgave.
Venlig hilsen
Bent Jacobsen
KOMPETENCECENTER FOR ORDBLINDE, 2124.1644, www.kfordblinde.dk , kfo@kfordblinde.dk

