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Udstyret med en bærbar pc og en skanner er Randis liv blevet meget lettere. Randi skanner teksten ind, og en elektronisk stemme
- som man lige skal vænne sig til - læser teksten hojt.
Foto: Joan Refsing

Randis kamp
med bogstaverne
Talende computer har
betydet, at Randi Niel
sen ikke mere behover
bede andre om at læse
tekster hojt. Hun er klar
til at fortsætte sin ud
dannelse.
AFANNETTE BRUUNJARL

GRINDSTED: Al -dem« bli
ver til -med", mens andre
ord forvandler si« til det re
ne volapyk, er virkeligheden
for 23-årige Randi Nielsen
hver gang. hun forsoger at
læse.
Det gor mange ting i hver
dagen besværlige, men helt
galt - og siden godt - gik
det. da Randi begyndte at ta
ge 9. og 10. klasse pa WC i
Grindsted. Hver eneste dag
blev hun mindet om, hvor
svært det er at tilegne sig ny
viden, når man har et læse
handicap.
Læsehandicappet blev
konstateret efter en test på
VUC, og det var en lettelse
at få sat ord på. Visuel dys
leksi hedder den form for
ordblindhed, Randi altid har
haft:
- Jeg kan godt læse, men
det tager enormt lang tid, og
jeg kan kun læse lidt adgan
gen. siger hun.

Talende pc
I marts fik hun cn pc med
skanner, så hun kan få skrev
ne tekster hi st højt. og del

har betydet en stor omvælt
ning i hendes liv:
- Nu kan jeg selv. Nu be
høver jeg ikke længere bede
andre læse tekster højt for
mig. siger den 23-årige pige.
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Jeg har altid
hort, at jeg skulle
se at finde noget at
bruge hænderne
til, for jeg kunne
aldrig få en uddan
nelse. Men jeg har
aldrig accepteret,
at jeg skulle være
dummere end an
dre, fordi det var
for svært for mig at
læse.
Randi Nielsen
der efter at have bestået fle
re 9.- og 10. klassefag med
hoje karakterer ikke tover
med at ga i gang med hf og
siden uddanne sig til lærer.
-Jeg har allid hort, at jeg
da skulle se at finde noget at
bruge hænderne til. for jeg
kunne aldrig få en uddannel
se. Men det har jeg aldrig
accepteret. Jeg har aldrig ac
cepteret. at jeg skulle være
dummere end andre, fordi
det var for svært for mig at
læse. Jeg har spurgt og
spurgt. Nu synes jeg, at del
er en stor udfordring at finde
ud af. hvordan jeg så skaffer
mig information, siger Ran

Randi holder
elevtalen
GRINDSTED:
Når
VI C i aflen holder dimissionsfesl. er det
Randi Nielsen, der hol
der elevtalen. Herud
over er der underhold
ning at MI K. fælles
sang og musik og dans.

al sig. Nar matematiklærcren sagde: -Du kan ikke be
se. Sa kan du nok heller ikke
regne-, sa troede hun i be
gyndelsen pa det.

Humor hjælper
Kun med en enorm vilje, hu
mor og tro pa. at del nytter,
er Randi nået dertil, hvor
hun er i dag. Og hverdagen
skorter ikke pa episoder, det
kan være svært ikke at træk
ke på smilebåndet af:
di. der siden folkeskolen har
- Forleden la der en dase
prøvet lidt af hvert indenfor
på Ritas (Randis sambo.
specialundervisning:
red.) bord Jeg havde set. at
-Jeg er en af dem, der
der stod et B på den. så jeg
hoppede i trampolin og krav mente, al det matte være Bo
lede i special
dylotion og
undervisnin
Jeg er en af
Kav m,£ul al
gen. fordi man
dem, der hoppede i demo ind.
mente, al det
hang sammen trampolin og krav- Dot folies
på den måde.
nok lidt
lede i specialunder godt
Men det hjalp
underligt, og
visningen, fordi
jo ikke rigtig
så spurgte
mig.
man mente, at det Rita: Hvorfi
Skoletiden i
smører du
hang sammen på
Billund var i
dig ind i
det hele taget den måde. Men det shampoo? S«
ikke særlig
hjalp jo ikke rigtig grinede vi.
men jeg var
sjov. og det har
også lidt flov
laget Randi en mig. 55
Randi Sidsen fortæller
del ar al ryste
Randi
de oplevelser
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