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Dette er en flergangsbog henvendt forældre til ordblinde børn.

Tilgang
Alt for mange børn med ordblindhed går gennem et skoleforløb uden den fornødne støtte og uden at blive
mødt med de realistiske krav og forventninger, som er forudsætningen for, at børn kan udvikle sig og lære.

Ordblindhed. En håndbog til forældre er henvendt forældre til ordblinde børn, der er bekymrede for deres
barns læseudvikling, og til fagfolk, som har lyst til at læse med. Bogen formidler gode forslag og idéer til,

hvordan forældre kan møde deres barn med forståelse, og hvordan de stiller realistiske krav og forventninger.

Indhold
Bogen kommer rundt om mange områder:

· Hvad er ordblindhed? 

· Betydningen af tidlig indsats, skoleforløb og specialundervisning

· Forløbet af den normale læse- og staveudvikling 

· Hvordan man undgår, at lektier bliver en plage

· Oplysninger om ungdomsuddannelser 

· Svar på mange stillede spørgsmål om ordblindhed.
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