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Oversigt over sommerkurser 
Kursus Underviser Dato Kl Frist Side 

1 Lyt til lyden 1 
Julie Aarup og Anni 
Nielsen 

18/6-22/6 9.30-14-30 4/6 4 

2 Læs og skriv med iPad Berit Søndergaard 25/6-28/6 9.30-14.30 18/6 5 

3 Hverdagsengelsk   
Margretha 
Eyðfinnsdóttir 

25/6-27/6 9.30-14.30 18/6 6 

4 Hvad ender det på? – om 
ordenes endelser 

Trine Frederiksen 26/6-28/6 9.30-14.30 11/6 7 

5 Læs og skriv med iPad Berit Søndergaard 2/7-5/7 9.30-14.30 18/6 8 

6 Form og struktur i den skriftlige 
opgave 

Jette Lauridsen 2/7-5/7 10.00-14.30 25/6 9 

7 Workshop om skrivning af 
jobansøgninger og cv’er 

Morten Gandil 2/7-6/7 9.30-13.00 25/6 10 

8 Form og struktur i den skriftlige 
opgave 

Jette Lauridsen 9/7-12/7 15.00-19.30 25/6 11 

9 Lyt til lyden 2 
Karl Jakob Krogness 
og Anni Nielsen 

6/8-10/8 9.30-14.30 9/7 12 

10 Punktum eller komma? – om 
hvordan man sætter dem 

Trine Frederiksen 7/8-10/8 9.30-14.30 29/6 13 

11 Få bedre styr på endelserne 
Karl Jakob Krogness 
og Anni Nielsen 

13/8-17/8 9.30-14.30 13/7 14 

12 Sommerskriveworkshop Morten Gandil 13/8-17/8 9.30-13.00 6/8 15 

13 Videnskabeligt sprog og 
metode 

Jette Lauridsen og 
Louise Hansen 

13/8-16/8 12.30-17.00 2/7 16 

14 Academic Writing   
Søren Storm og Jeppe 
Røber-Christensen 

14/8-17/8 9.30-15.00 7/8 17 

15 Læsestrategier og notatteknik 
Jette Lauridsen og 
Julie Aarup 

20/8-24/8 10.00-14.00 2/7 18 

16 Læs og stav engelsk   
Jeppe Røber-
Christensen 

20/8-24/8 10.00-15.00 13/8 19 
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Velkommen til  
Hovedstadens Ordblindeskole 
 
 

 Kurserne er gratis.  
 

 For at kunne deltage, skal du være berettiget til ordblindeundervisning. 
Hvis du er i tvivl, så kontakt skolens kontor tlf.: 3542 7566, eller send 
en mail til ho@ordblindeskolen.dk. 
 

 Kontakt skolens kontor for at tilmelde dig. 
 

 Skolen holder sommerferielukket i uge 28-30. 
 

 Et kursus vil kun blive oprettet, hvis der er nok deltagere. 
 

 Du vil få besked om optagelse på kurserne efter tilmeldingsfristen er 
udløbet. 
 

 Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus, som du er tilmeldt, 
beder vi dig kontakte skolen hurtigst muligt, så en anden kan overtage 
din plads.  

 
Vi glæder os til at se dig! 
 
 

  

file:///C:/Users/kjk/AppData/Local/Temp/fcctemp/ho@ordblindeskolen.dk
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1 Lyt til lyden 1 
Indhold Hvis man skal læse og stave korrekt og hurtigt, skal man 

vide, hvilke lyde bogstaverne kan have. Et bogstavs lyd 
afhænger nemlig af de bogstaver, der står ved siden af. 
 
Kurset vil give dig redskaber til selv at kunne læse og 
stave nye og lange ord ved hjælp af bogstavernes lyde. 
 
På mange forskellige måder vil vi arbejde med: 

 de enkelte bogstavers lyde 

 stavelser 

 at sætte lyde sammen til ord 

 

Deltager-
forudsætninger 

Deltagerne på kurset skal have et godt dansk talesprog. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 4. juni 2018 

Uge 25 

Startdato Mandag den 18. juni 2018 

Slutdato Fredag den 22. juni 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Julie Aarup og Anni Nielsen 
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2 Læs og skriv med iPad 
Indhold Der arbejdes med det læse-og skrivestøttende program 

IntoWords og du får kendskab til bl.a. 
oplæsningsmuligheder på iPad. Der arbejdes med 
forskellige læse-og skriveopgaver med udgangspunkt i 
deltagernes behov. 
 
Du har mulighed for at låne en iPad under kurset 
 

Deltager-
forudsætninger 

Ingen særlige forudsætninger 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 18. juni 2018 

Uge 26 

Startdato Mandag den 25. juni 2018 

Slutdato Torsdag den 28. juni 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Berit Søndergaard 
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3 Hverdagsengelsk 
Indhold Med udgangspunkt i forskellige hverdagssituationer 

lærer du på dette kursus nye ord, og vi øver os sammen i 
at tale engelsk. 
 

 Vi arbejder med ordforråd inden for eksempelvis 

tal, datoer, familie, job, restaurantbesøg, indkøb, 

spørge om vej 

 Vi øver korte samtaler på engelsk 

 Vi arbejder med engelsk udtale 

 Vi lytter til engelsk 

 

Deltager-
forudsætninger 

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. Det er for 
dig, der gerne vil i gang med at forstå og tale engelsk. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 18. juni 2018 

Uge 26 

Startdato Mandag den 25. juni 2018 

Slutdato Onsdag den 27. juni 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Margretha Eyðfinnsdóttir 
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4 Hvad ender det på?  
– om ordenes endelser 
Indhold Tre forrygende dage med endelser til dig, der kan blive i 

tvivl. 
 
Vi skifter mellem opgaver og mindre skriveøvelser, så 
du kan blive bedre til at vælge den rigtige endelse til 
udsagnsord, navneord og tillægsord. 

Deltager-
forudsætninger 

Ingen særlige forudsætninger 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 11. juni 2018 

Uge 26 

Startdato Tirsdag den 26. juni 2018 

Slutdato Torsdag den 28. juni 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Trine Frederiksen 
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5 Læs og skriv med iPad 
Indhold Der arbejdes med det læse-og skrivestøttende program 

IntoWords og du får kendskab til bl.a. 
oplæsningsmuligheder på iPad. Der arbejdes med 
forskellige læse-og skriveopgaver med udgangspunkt i 
deltagernes behov. 
 
Du har mulighed for at låne en iPad under kurset. 

Deltager-
forudsætninger 

Ingen særlige forudsætninger 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 18. juni 2018 

Uge 27 

Startdato Mandag den 2. juli 2018 

Slutdato Torsdag den 5. juli 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Berit Søndergaard 
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6 Form og struktur  
i den skriftlige opgave 
Indhold Formålet med kurset er at give dig redskaber og strategier 

til at disponere din opgave, så du kan bevare overblikket 
over opgaveprocessen.  
 
På kurset gennemgår vi opgavens centrale afsnit med 
udgangspunkt i de styrende elementer: 
problemformulering og metode. Vi følger opgavens ”vej” 
frem til konklusionen og gennemgår de overordnede 
retningslinjer i udformning af de enkelte afsnit. Vi arbejder 
med Pentagonen som et værktøj, der kan støtte forståelsen 
af opgavens centrale afsnit og sammenhængen imellem 
dem. 

Deltager-
forudsætninger 

Du skal være studerende på en videregående uddannelse. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 25. juni 2018 

Uge 27 

Startdato Mandag den 2. juli 2018 

Slutdato Torsdag den 5. juli 2018 

Start kl. 10.00 

Slut kl. 14.30 

Underviser Jette Lauridsen 



Side 10 af 20 
 
 

 

7 Workshop om skrivning  
af jobansøgninger og cv’er 
Indhold Målet med undervisningen er at blive bedre til at skrive 

og redigere cv’er og skriftlige ansøgninger, som kan 
bruges i forbindelse med din nuværende jobsøgning, 
både i forhold til opfordrede og uopfordrede 
ansøgninger. 

Deltager-
forudsætninger 

Ingen særlige forudsætninger 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 25. juni 2018 

Uge 27 

Startdato Mandag den 2. juli 2018 

Slutdato Fredag den 6. juli 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 13.00 

Underviser Morten Gandil 
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8 Form og struktur  
i den skriftlige opgave 
Indhold Formålet med kurset er at give dig redskaber og 

strategier til at disponere din opgave, så du kan bevare 
overblikket over opgaveprocessen.  
 
På kurset gennemgår vi opgavens centrale afsnit med 
udgangspunkt i de styrende elementer: 
problemformulering og metode. Vi følger opgavens 
”vej” frem til konklusionen og gennemgår de 
overordnede retningslinjer i udformning af de enkelte 
afsnit. Vi arbejder med Pentagonen som et værktøj, der 
kan støtte forståelsen af opgavens centrale afsnit og 
sammenhængen imellem dem. 

Deltager-
forudsætninger 

Du skal være studerende på en videregående 
uddannelse. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 25. juni 2018 

Uge 28 

Startdato Mandag den 9. juli 2018 

Slutdato Torsdag den 12. juli 2018 

Start kl. 15.00 

Slut kl. 19.30 

Underviser Jette Lauridsen 
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9 Lyt til lyden 2 
Indhold Lyt til lyden 2 er en fortsættelse af kurset Lyt til lyden 1 

 
Ved at blive fortrolig med bogstavernes lyde, vil du 
kunne læse hurtigere og opnå større sikkerhed i både 
læsningen og stavningen af ord. 
 
Vi vil derfor arbejde videre med ordenes lyde og 
stavelser. 
 
På dette kursus vil vi have fokus på ord, som ikke er 
lydrette. 

Deltager-
forudsætninger 

Deltagere på kurset skal have deltaget på kurset Lyt til 
lyden 1 eller et tilsvarende kursus. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 9. juli 2018 

Uge 32 

Startdato Mandag den 6. august 2018 

Slutdato Fredag den 10. august 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Karl Jakob Krogness og Anni Nielsen 
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10 Punktum eller komma?  
– om hvordan man sætter dem 
Indhold Fire festlige dage med fokus på punktum og komma i 

egne og andres tekster, så du får bedre styr på, hvordan 
tegnene kan bruges. 

Deltager-
forudsætninger 

Til dig, der skal udtrykke dig skriftligt i hverdagen, fx på 
job eller i din uddannelse. 

Tilmeldings-
frist 

Fredag den 29. juni 2018 

Uge 32 

Startdato Tirsdag den 7. august 2018 

Slutdato Fredag den 10. august 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Trine Frederiksen 
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11 Få bedre styr på endelserne 
Indhold Hvis man skal skrive de rette endelser, skal man kende 

til grammatikkens regler, for ordenes endelser kan man 
ofte ikke lytte sig frem til. 
 
Vi skal arbejde med ordklasserne, endelsernes betydning 
og anvendelse. 
 
Ud over grammatikøvelser skal du skrive kortere tekster, 
så du også får redskaber til at anvende endelserne 
korrekt i egne tekster. 
 
I undervisningen indgår også grammatikspil. 
 

Deltager-
forudsætninger 

Deltagerne skal have et grundlæggende kendskab til 
ordklasser. 

Tilmeldings-
frist 

Fredag den 13. juli 2018 

Uge 33 

Startdato Mandag den 13. august 2018 

Slutdato Fredag den 17. august 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 14.30 

Underviser Karl Jakob Krogness og Anni Nielsen 
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12 Sommerskriveworkshop 
Indhold I workshoppen arbejder vi med skrivning af længere 

tekster i kombination med mindre øvelsesopgaver. I den 
forbindelse har vi fokus på skriveproces, læserens behov 
og virkemidler inden for disciplinen skriftlig fremstilling. 
Desuden vil vi arbejde med problematikker i forhold til 
stavning og sætningsopbygning. 
 
På workshoppen inddrager vi naturligvis it-redskaber og 
-resurser. 
 

Deltager-
forudsætninger 

Ingen særlige forudsætninger 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 6. august 2018 

Uge 33 

Startdato Mandag den 13. august 2018 

Slutdato Fredag den 17. august 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 13.00 

Underviser Morten Gandil 
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13 Videnskabeligt sprog og 
metode 
Indhold Kursets formål er at gøre dig opmærksom på hvad 

videnskab er, og hvordan den fungerer i samtiden. 
 
På flere bacheloruddannelser forventes den studerende 
at inddrage videnskabsteoretiske overvejelser i metode- 
og analyseafsnit. Men hvad ligger der i begrebet metode? 
Hvad er et videnskabeligt ståsted? Og hvad er forskellen 
på kvalitative og kvantitative undersøgelser? 
 
Hvis du er usikker på, hvordan du skal gribe det an i din 
egen opgaveskrivning, kan dette kursus være relevant 
for dig. 
 
Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kurset Form 
og struktur i den skriftlige opgave. 

Deltager-
forudsætninger 

Du skal være studerende på en videregående 
uddannelse. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 2. juli 2018 

Uge 33 

Startdato Mandag den 13. august 2018 

Slutdato Torsdag den 16. august 2018 

Start kl. 12.30 

Slut kl. 17.00 

Underviser Jette Lauridsen 
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14 Academic Writing 
Indhold På kurset arbejdes der med akademisk skrivning på 

engelsk 
 

 Du lærer om, hvad der kendetegner akademiske 

tekster på engelsk 

 Du styrker dit akademiske ordforråd 

 Du prøver kræfter med både læse- og 

skriveopgaver inden for den akademiske genre 

Deltager-
forudsætninger 

Du skal være studerende på en mellemlang eller lang 
videregående uddannelser eller på en anden vis møde 
krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. 

Tilmeldings-
frist 

Tirsdag den 7. august 2018 

Uge 33 

Startdato Tirsdag den 14. august 2018 

Slutdato Fredag den 17. august 2018 

Start kl. 9.30 

Slut kl. 15.00 

Underviser Søren Storm og Jeppe Røber-Christensen 
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15 Læsestrategier og notat-
teknik 
Indhold Vil du bruge tiden effektivt, når du læser? Vil du huske 

det du læser? 
 
På dette kursus får du redskaber til at få mere ud af din 
læsning. Vi vil afprøve forskellige strategier til at læse 
med et større udbytte, så du finder ud af, hvad der 
virker for dig. Vi vil også arbejde med notatteknik, så du 
bedre husker, det du læser. 
 
IT-værktøjer vil blive brugt som en integreret del af 
kurset. 

Deltager-
forudsætninger 

Kurset henvender sig til personer, der har brug for at 
læse mere effektivt, for eksempel i forbindelse med 
studie eller arbejde. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 2. juli 2018 

Uge 34 

Startdato Mandag den 20. august 2018 

Slutdato Fredag den 24. august 2018 

Start kl. 10.00 

Slut kl. 14.00 

Underviser Jette Lauridsen og Julie Aarup 
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16 Læs og stav engelsk 
Indhold Dette kursus er til dig, der gerne vil være bedre til at læse 

og skrive engelsk. 
 
Læsning af engelske tekster kræver et grundlæggende 
kendskab til lyde, stavelser og tryk. 
 
På dette kursus arbejder vi med både korte og lange ord, 
og du får strategier til at læse og stave på engelsk. 
 
Kurset vil give dig mod på at gå i krig med engelsk! 
 

Deltager-
forudsætninger 

Kurset henvender sig til alle, der har lyst til eller behov 
for, at læse og skrive på engelsk. 

Tilmeldings-
frist 

Mandag den 13. august 2018 

Uge 34 

Startdato Mandag den 20. august 2018 

Slutdato Fredag den 24. august 2018 

Start kl. 10.00 

Slut kl. 15.00 

Underviser Jeppe Røber-Christensen 
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