
Ordblinde-
undervisning

hos FOA

Gratis tilbud til 
ordblinde 
pædagogmedhjælpere

Lær at skriv 
sms-beskeder 
med apps

Lær om særlige 
IT-programmer 
for ordblinde

Bliv bedre til at 
læse, skrive og 
stave



Har du svært ved at læse og skrive, så kom ud til FOA på Fugle-
bakken i Himmelev og få en snak med ordblindekonsulent, 
Anne Klein. Du kan møde Anne alle torsdage i oktober fra 15–17 
(på nær uge efterårsferien).

Du er berettiget til at deltage i ordblindeundervisning, når du har 
taget en ordblindetest, der dokumenterer, at du er ordblind. Testen 
kan tages på din arbejdsplads i arbejdstiden. Du skal bare opgive dit 
navn, adresse og arbejdsplads, så laver Roskilde Kommune en 
testaftale for dig.

Du kan få undervisning i arbejdstiden og med løn. Tilbuddet gælder 
alle pædagogmedhjælpere, der arbejder i 
Roskilde Kommune og er VEU berettigede.

Undervisning hos FOA

De første hold starter til januar og strækker sig 
over 10 uger. Undervisningen er hver tirsdag fra 
9-15.30 (dog ikke uge 8).

Første gang er d. 6. januar. Der undervises på små hold 
(max. 6 deltagere). Undervisningen er individuelt tilrettelagt.

Fortæl dine kolleger og venner om dette tilbud. 
De er nemlig også meget velkomne.
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ROSKILDE

 

Kontakt
Ring til ordblindekonsulent, Anne Klein på 
tlf. 41 66 34 75 og få en aftale. 
Du kan også sende en mail: ak@aof-roskilde.dk

Mød op hos FOA en af disse dage mellem kl. 15-17:
• Torsdag d. 2. oktober 
• Torsdag d. 9. oktober 
• Torsdag d. 23. oktober 
• Torsdag d. 30. oktober 

Som ordblind kan du 
søge om IT-hjælp til 
dit arbejde eller 
privat. AOF hjælper 
dig med at søge.

Adresse
FOA Roskilde 
Fuglebakken 2 
Himmelev
4000 Roskilde 

Tlf: 46 97 19 90
E-mail: 
roskilde@foa.dk

Gratis tilbud til ordblinde pædagogmedhjælpere


