
KURSUS: 
En 3-timers rundrejse i dysleksiens land 
– forklaringsmodeller og redskaber 

Formål:
Dysleksi  har  fået  stadig  større  opmærksomhed  i  den  offentlige  debat  og  i  skole-  og
uddannelsessammenhænge. Dette med god grund. Aktuel viden peger på en forholdsvis
stor  andel  af  befolkningen,  som  har  dyslektiske  vanskeligheder,  og  både
udredningsredskaber og kompenserende strategier  er  i  øget  fokus.  Dét  gælder  også på
dette kursus, der er en introduktion til  dysleksi  og det mest anvendte udredningsværktøj
samt forskellige kompenserende strategier og muligheder ift. lovgivning og uddannelse. På
kurset får du som deltager aktuel viden på området, herunder også viden fra igangværende
forskningsprojekt  vedr.  dysleksi  og  ansigtsblindhed.  Der  vil  desuden  være  mulighed  for
diskussioner  og  erfaringsudvekslinger,  idet  deltagerantallet  holdes  på  små  hold.  Der
udleveres litteraturliste jf.  kursets teoretiske og forskningsbaserede grundlag. En 3-timers
rundrejse i dysleksiens land.

Emner:
- Arvelighed 
- Prævalens 
- Diagnosebeskrivelse jf. ICD-11 
- Typer af dysleksi
- Komorbiditet 
- Teorier om dysleksi – set fra en neuropsykologisk vinkel
- Den Nationale Ordblindetest
- Juridiske spørgsmål ifm. dispensation i diverse sammenhænge 
- Strategier til håndtering af dyslektiske vanskeligheder
- Indre og ydre motivationsfaktorer ift. vanskelighederne
- Dysleksi og fordele?

 
Tid og sted:
Vælg´ én af følgende undervisningsdatoer:

 D. 16.10.19 kl. 13.00-16.00: Aarhus
 D. 07.11.19 kl. 13.00-16.00: Aarhus
 D. 14.11.19 kl. 13.00-16.00: København

I Aarhus: Neuropsykologisk Praksis Aarhus, Gammel Munkegade 6D, 1. sal, 8000 Aarhus C.
Vejledning: I nr. 6D skal du ind ad porten og helt ind i gården; det lysegrå hus på 1. salen.
Der  kan  ikke  parkeres  direkte  foran  adressen,  sæt  lidt  tid  af  til  at  finde  en  p-plads  i
nærområdet.



Se: www.neuropsykologiskpraksis.dk – linket Aarhus-afdelingen.

I København: Neuropsykologisk Praksis København, Dronningens Tværgade 7, gårdhus 2,
1302 Kbh. K. Vejledning: Gå efter virksomheden ESSENCIUS, hvor klinikken har til huse,
indgang ved siden af Mai Bank. Du skal gennem 2 porte og helt ind i gården til det gule
bygningsværk. Der er P-hus på modsatte side af gaden. 
Se: www.neuropsykologiskpraksis.dk – linket København-afdelingen.

Deltagere:
12 - 20 deltagere pr. kursus.
Målgruppen er psykologer, lærere og specialpædagoger, som arbejder med dysleksi og/eller
har en interesse i området.

Underviser:
Kristian  Bjerre  Andersen,  kandidatstuderende  ved  psykologistudiet,  Odense  Universitet.
Aktuelt  i  praktikforløb ved Neuropsykologisk Praksis Aarhus-København. Kristian er  også
underviser ved KFO; Kompetencecenter for Ordblindhed. Han har undervist  i  emnet i  en
årrække, herunder bl.a. med fokus på forståelsesmodeller og it-kompenserende redskaber.
Han er desuden involveret i forskning vedr. dysleksi og ansigtsblindhed i projekt ved SDU og
KU.

Tilmelding:
Skriv dit navn, titel og mailadresse ved tilmelding direkte til underviseren på mailadressen:
bjerre.kristian@gmail.com 
eller tlf.nr.: 28307540.
Tilmeldingen er endelig og bindende, når betaling er sket.
Betaling til: Mobile-Pay: 28307540 senest én uge før kursets afholdelse. 
Tilmeldinger koordineres efter ”først til mølle-princippet”. 

Pris: 
500,00 kr. + 25% moms, i alt: 625,00 kr. 
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