PRÆSENTATION

AF ORDBLINDEINSTITUTTET
Alle specialiserede undervisningstilbud i Ballerup Kommune tager afsæt i skolernes
overordnede vision:

”Skole
➢
➢
➢

med vilje”, der lægger vægt på at:
Alle børn lærer optimalt i skolen
Alle skaber fællesskaber i skolen
Skolen mestrer fornyelse

Navn
Adresse
Åbningstider
Ledelsesoplysninger
Uddannelser / erfaringer.
Børnegruppen
Udfordringer / baggrunde.

Personalesammensætning
Uddannelser / erfaringer /
kompetencebredde.

Ordblindeinstituttet
Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde
OI er et skoletilbud uden fritidsdel, der har åbent i
undervisningstiden, og følger den kommunale
feriekalender for skolerne.
Lars Vengfelt. Læreruddannet i 1998. Startede som
leder i 2005. Har læst Diplom i ledelse på Metropol, og
er derudover uddannet bankassistent
Ordblindeinstituttet er en skole for normalt begavede
børn, hvor den primære udfordring er ordblindhed.
På OI kan eleverne spejle sig i deres
klassekammerater, og de oplever at være inkluderet i
et læringsfællesskab.
Skolens undervisere er folkeskolelærere med
specialuddannelse fx i form af Pædagogisk
Diplomeksamen i Læsning og skrivning.
Lærerne arbejder struktureret og systematisk med
udgangspunkt i elevernes styrker både fagligt, socialt
og kreativt. Der arbejdes med læse-, stave- og
skrivetræning ud fra elevens individuelle niveau og med
løbende evaluering og en detaljeret elevhandleplan.
Lærerne har et stort kendskab til materialer, metoder
og kompenserende hjælpemidler og arbejder bevidst
med valg af metoder og materialer, som vi har erfaring
med virker.

Tilbuddets faglige og sociale
opgaver i forhold til børnegruppen,

Vi arbejder bevidst frem mod afgangsprøven ud fra den
enkelte elevs faglige niveau, og gør eleverne bevidste
og medansvarlige omkring deres egen læring ved at
inddrage dem i evalueringen.
Børn og unge skal periodevis kunne tilbydes
specialiserede tilbud, der skaber trivsel, udvikling og
læring. Formålet er at tilgodese børn og unges aktuelle
situation og styrke dem til fremadrettet at kunne indgå
i fællesskabet i almenmiljøet.
Vores mission er at skabe en skole, hvor børn udvikler
sig fagligt og socialt til livsduelige mennesker.
Det er vores mål, at eleverne opnår forudsætninger til
at gennemføre en ungdoms-uddannelse, og at eleverne
bliver i stand til at klare sig i informationssamfundet
samt bliver fortrolige, fleksible brugere af
IT-hjælpemidler.

Vi har fokus på relations-arbejdet, da vi mener, at
læring opstår i den gode relation.
Forældresamarbejde
Fagligt og socialt.
Traditioner

Vi har et tæt og udvidet forældresamarbejde. Vi
kontakter forældrene hyppigt for i samarbejde med
dem at kunne ”rykke” elevens niveau.

Tilbuddets teoretiske
udgangspunkt og efterlevelse i
praksis, herunder børnesyn.

Vi arbejder efter Folkeskoleloven, Ballerup Kommunes
vision ”Skole med vilje” og Skolestyrelsesvedtægter.
Vores teoretiske udgangspunkt og børnesyn bygger på
strategien Fællesskab for alle – Alle i fællesskab. Vores
undervisning er forankret i den videnskabelige teori,
der tager udgangspunkt i Carsten Elbros definition af
ordblindhed. Vi møder eleverne gennem et fagligt
fokus, hvor vi anerkender elevens potentialer og
forudsætninger ved at stille krav, der passer til elevens
aktuelle niveau. Vi lykkes, når elevernes faglige,
sociale, personlige og alsidige udvikling sikres.

Tilbuddets tilgang til læring

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra børnenes
forskellighed, og i vores pædagogiske tilgang tager vi
afsæt i den anerkendende pædagogik.

Øvrige indsatser og tiltag

Ordblindeinstituttet har stor specialviden inden for
dysleksi, og fungerer som videnscenter inden for
området.
I OI’s kompetencecenter udbydes kurser til folkeskolens
lærere, pædagogiske handleplaner, supplerende
undervisning, rådgivning, supervision og
konsulentbistand i kommunerne, på skoler, til
fagpersoner og forældre og informationsmøder for
forældre. Vi tilbyder 10 kl. som et forberedende år til
ungdomsuddannelse.

