
	  

Kick off arrangement: Duo	  
Bibliotekernes platform for ordblinde studerende 
Til kick off for Duo skal vi sammen have 
projektet ind under huden, skærpe konceptet 
samt skabe et godt afsæt for udrulningen af 
Duo ordningen i dit lokalområde.	  

Hvad kan dit folkebibliotek tilbyde ordblinde 
studerende?  Kender de ordblinde 
studerende de tilbud? Hvad har ordblinde 
studerende behov for, at folkebibliotekerne 
tilbyder? Hvordan kan folkebibliotekerne 
hjælpe ordblinde studerendes vej gennem 
uddannelsen socialt og fagligt?	  

Den 16. marts skal vi sammen arbejde med, 
hvordan et Duo forløb kan gennemføres på 
dit bibliotek. Du får viden om ordblinde 
studerende på ungdoms- og videregående 
uddannelser og et indblik i, hvordan vi kan 
bruge indsigter fra Duo pilotprojektet, som 
foregik sidste år. Desuden vil Birgit Dilling 
Jandorf, ekspert på ordblindeområdet, 
fortælle os om ordblindhed og de erfaringer, 
hun har gjort sig med netværksdannelse for 
forældre til ordblinde. Vi skal derudover 
kortlægge motivatorer og udfordringer for 
målgruppen. I den forbindelse vil vi også 
afdække,  hvordan du og andre biblioteker i 

projektet, kan byde ind og understøtte 
hinanden undervejs.	  

Baggrund	  
Notas egne undersøgelser såvel som 
forskning peger på, at fællesskab og sparring 
blandt ordblinde studerende styrker dem 
socialt såvel som fagligt og bidrager til 
motivation for uddannelse. Derfor er et 
netværk som Duo vigtigt. Nota har over 
20.000 ordblinde medlemmer i alderen 15-30 
år. Faktisk vil 25% i netop denne 
aldersgruppe gerne i kontakt med andre med 
læsevanskeligheder.	  

Ved at øge de studerendes kendskab til og 
brug af bibliotekerne kan vi skabe et rum, 
hvor de studerendes handlekompetencer 
øges. Det sker ved at øge deres viden om 
læse-/skriveteknologi og studiestrategier, 
samt ved at arbejde med selvforståelsen som 
ordblind, accept og anerkendelse såvel som 
fællesskab og tryghed. Konceptet giver 
desuden bibliotekerne en anderledes 
mulighed for at nå målgruppen ved at drive et 
relationsbåret netværk.	  



Program	  
09.30 Ankomst, let morgenmad 
 
10.00 Velkomst og præsentationsrunde.	  

Præsentation af Duo v. Bolette 
Willemann Jensen og Katia Kromann 
Nielsen, Nota	  
Ordblindhed og netværk v. ekspert på 
ordblindeområdet Birgit Dilling Jandorf	  
Workshop: Drivers og udfordringer v. 
facilitator Iben Larsen, Nota	  
	  

12.00 Frokost	  
Workshop: Mulighedsrum  v. facilitator 
Iben Larsen, Nota	  
Afrunding og projektet fortsat	  

	  

14.30 Farvel og tak for i dag 

	  

Der vil løbende blive serveret kaffe og 
forfriskninger. 

_________________________________ 
 
Duo - Bibliotekernes platform for 
ordblinde studerende	  

Mandag 16. marts 2015 kl. 09.30-14.30 
 
Odense Centralbibliotek	  
Østre Stationsvej 15	  
Det store lokale	  
	  
Kontaktperson fra Nota 
Bolette Willemann Jensen 
bwj@nota.nu	  
39 13 46 22

	  
	  

Deltagerliste	  
Odense Centralbibliotek	   Elin Mosgaard Jørgensen	   emoj@odense.dk	  
Odense Centralbibliotek	   Birgitte Vestergaard	   bv@odense.dk	  
Gentofte Centralbibliotek	   Elin Skyum-Nielsen	   ebj@gentofte.dk	  
Gentofte Centralbibliotek Julie Husum-Jacobsen bibbb@gentofte.dk 
Herning Centralbibliotek	   Tina Daugaard	   bibtid@herning.dk	  
Herning Centralbibliotek	   Hanne Laumand	   bibhal@herning.dk	  
Vejle Centralbibliotek	   Jette Hansen	   jha@vejlebib.dk	  
Aarhus Hovedbibliotek	   Astrid Bjørnskov Thorhauge	   asbt@aarhus.dk	  
Københavns Hovedbibliotek	   Morten Maegaard Astrup 	   bp4e@kff.kk.dk	  
Ekspert på ordblindeområdet	   Birgit Dilling Jandorf	   bdj@socialstyrelsen.dk	  
Studerende fra Nota Duo 
pilotprojektet	  

Tobias Pagsberg 	   toppe@live.dk	  

Studerende fra Nota Duo 
pilotprojektet	  

Kathrine Schledermann	   kathrine@schleder.dk	  

Studerende fra Nota Duo 
pilotprojektet	  

Sarah Loehr	   loehr@hotmail.dk	  

Nota	   Simon Moe	   sme@nota.nu	  
Nota	   Bolette Willeman Jensen	   bwj@nota.nu	  
Nota	   Iben Larsen	   iln@nota.nu	  
Nota	   Katia Kromann Nielsen	   kkn@nota.nu	  
Nota	   Signe Juel Rasmussen	   sjr@nota.nu	  
Nota	   Malene Ditte Hansen	   mdh@nota.nu	  

	  


