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HJælper Ordblinde

Randi lærer ordblinde at læse med ørerne
der er brug for bedre hjælp til ordblinde elever. det har 39-årige randi H. Jeppesen erfaret
som læreruddannet og ordblind. siden hun i foråret etablerede virksomheden “Hjælp til
Ord”, har hun hjulpet skoler og privatpersoner med at håndtere ordblindhed.
Michael Thorbjørnsen

Randi H. Jeppesen, der efter
et liv som ordblind og med
en læreruddannelse i bagagen har et indgående kendskab til hjælpemidler og undervisning.
Gennem mange år har
ordblindhed og hjælpemidler været omgæret af myter,
men det behøver ikke være
så svært.
- Folk går ofte rundt med
en iPhone i lommen helt
uden at vide, at den faktisk
er et hjælpemiddel, der kan
læse og skrive. Mange elever
har adgang til smartphones,
så hvorfor ikke blive bedre
til at udnytte den teknologi
i skolerne, spørger Randi H.
Jeppesen.
Flere skoler har vist interesse for at få bedre styr på
de digitale hjælpemidler, og
Randi H.Jeppesen glæder sig
til et efterår, hvor hun bl.a.
skal undervise lærere og studerende i digitale hjælpemidler og holde foredrag
om sin egen historie som
ordblind.

mith@faa.dk

Tved: Randi H. Jeppesen er
kvinden bag den Tved-baserede virksomhed “Hjælp til
Ord”. I foråret tog hun springet og etablerede den virksomhed, som hjælper skoler og privatpersoner med at
håndtere ordblindhed bl.a.
baseret på Randi H. Jeppesens egen erfaring som ordblind.
Selvom udbudet af digitale
hjælpemidler til ordblinde er
stort, er det Randi H. Jeppesens erfaring, at rigtig mange elever ikke får den hjælp,
de har behov for. Der er nemlig stadig stor uvidenhed om,
hvordan man bruger teknologien og hjælpemidlerne:
- Jeg vil gerne lære lærerne, at man læser lige så godt
med ørerne som med øjnene. Det vigtigste er jo, at eleverne lærer at forstå og formidle et budskab, og det sætter ordblindhed altså ingen
stopper for takket være digitale hjælpemidler, fortæller

Ørerne læser lige så godt som øjnene. Det ved Randi H.
Jeppesen, som til trods for sin ordblindhed er uddannet lærer og
har startet egen virksomhed, hvor hun hjælper andre ordblinde.
Foto: Thomas Mikkelsen.

19. - 20. AUGUST

50
års fødselsdag fejres med

RECEPTION

Der bliver sat liv i de gamle biler til festivalen
Egeskov Classic Days, hvor veteranbilejere
fra ind og udland, præsenterer deres køretøjer
i de ﬂotteste omgivelser og med en masse
tidstypiske aktiviteter på programmet.
Classic Days er for alle med interesse i
historie, kultur og lidt benzin i blodet.

Historien bliver levende ved forskelligt
underholdning dagen igennem.
Du kan også gøre et kup ved boderne i salgsgaden og hører god musik.
Du får også adgang til Egeskovs have, udstillinger og festivalområdet hele dagen.
Se programmet på www.egeskov.dk

EGESKOV GADE 18 · DK-5772 KVÆRNDRUP

Det vil glæde mig og mine kolleger hos home
Svendborg, home Ringe og home Faaborg
at se kunder, forretningsforbindelser,
venner af huset og alle, der måtte
have lyst til at kigge forbi.
Venlig hilsen
Jens Storm
39670

Danmarks mest stilfulde garden party

fredag den 18. august fra
kl. 14.00 til 17.00 på Hotel Svendborg,
Centrum Pladsen, Svendborg

