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Debat om
cyklister
GRIBSKOV: Cyklistforbundet
Gribskov Afdeling inviterer
til debatmøde om visioner
for fremme af cyklismen i
Gribskov Kommune
Det er torsdag den 7. marts
kl. 19.00 – 21.00 på Det Gamle
Posthus i Gilleleje.
Allan Nielsen, Gribskov
Byråd (S), vil fortælle om,
hvilke politiske tiltag, der
er i gang på cyklistområdet i
Gribskov Kommune, herunder realisering af Stiplanen,
prioritering af børnecyklismen i Gribskov, indsatser
der tilgodeser skolebørnenes læring om trafiksikkerhed på cykel nu og i fremtiden. Gribskov Kommunes
prioritering af Supercykelstinettet.
Cyklistforbundet byder på
kaffe og kage.
Kl. ca. 20.00 er der Generalforsamling for Cyklistforbundets medlemmer med
valg til bestyrelsen.

Hilden og
magten

Fra venstre Peer Kromann Nielsen, Morten Ulrik Jørgensen, Jens og Lea Elkjær - sammen om Doolexia. 
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Ordblind lærer ordblinde at læse
LÆSE: Tidligere ordblind vil gøre andre
blinde seende. Nyt
system med store
resultater bruges på
Havregården Kostskole.
GRIBSKOV: - Jeg havde to
gode dage i folkeskolen – den
første og den sidste.
Sådan lyder det fra Peer
Kromann Nielsen, tidligere ordblind. Han er også en
af to kammerater bag et system til at lære ordblinde
- og svage læsere generelt
- at læse. Den anden er Jan
Kønig.
Peer Kromann Nielsen fik
ikke gode karakterer i skolen. Kun i matematik, hvor
»en fantastisk lærer« indlæste alle opgaver på kassettebånd. Han lærte ikke at
læse - og tog på trods af det
en uddannelse som socialpædagog. Først da han var
oppe i 40’erne kom gennembruddet. Det var sammen
med kammerat, Jan Kønig,
en »programmør med en
krøllet hjerne«, som han i
dag har udviklet systemet
Doolexia sammen med.
- Jeg var simpelthen stjerneordblind – og jeg ønskede
bare at blive ordseende. Det
er nemlig den største opfin-

delse menneskehjernen har
gjort – bogstaver, læsning,
skrift, viden. Og du kan
samle og dele. Kan man ikke
det, har man virkelig et problem og havner i lavtlønsjobs, siger Peer Kromann.
Men han lærte det, og nu
banker hans hjerte for de
mange, som har stået i de
samme problemer som han.
- Jeg prøvede alt - alternative metoder. Fra stemmegafler over tibetanske munke
til samsynstræning... Min
datter er også ordblind, og
laver i dag Ph.D. Hun siger:
Godt, du var det hele igennem, så jeg ikke skal.

Supersyret

For Peer Kromann var det
fantastisk at lære at læse og
hele verden åbnede sig på en
ny måde.
- Det var supersyret, en
vild vild oplevelse, siger
han.
Det er det, han og hans
kammerat Jan Kønig nu giver videre.
En af dem, der bruger
programmet, er Havregården. Det er en kostskole ved
Smidstrup, som har anbragte børn.
- Mange af de anbragte
børn har generelt et stort
slip – for nogles vedkommende har de ikke gået i skole i to år.

Det forklarer koordinator
af specialundervisningen
på stedet, Lea Elkjær.
- De er måske vokset op
med en far og mor, der ikke
kunne hjælpe og uden aftensmad på bordet. Så kommer man fagligt bagud. Vi
bruger systemet både til
dem med ordblindhed, men
også til svage læsere og i 9.
klasse til at give et boost.
Brugen af Doolexia sker i
samarbejde med Peer Kromann Nielsen, der er med i
undervisningen en gang om
ugen.
Systemet er en træning,
som finder sted på mange
planer. Både ved computeren, hvor elementer er hentet fra spil og lignende, en
verden børnene og de unge
genkender og føler sig trygge i. Programmet finder
elevens niveau og flytter sig
med eleven. Elevens svage
sider er kortlagt og når eleven udvikler sig, går det intelligente program med. Og
træningen er helt personlig.
Computeren holder øje med,
hvad man kan og bygger videre. Ligesom »opfinderne«
bygger videre på det i takt
med Havregårdens feedback
og behov.
Doolexia adskiller fra andre systemer ved at det tager
udgangspunkt i bogstaver i
stedet for lyd.

Føle
En af de elever, der har prøvet systemet på egen krop,
er Jens. Han er 15 år og har
været i gang med Doolexia i
et halvt år.
- Det har været sjovt, men
også irriterende. Men nu
skal jeg, fordi jeg bliver bedre. Det er også hyggeligt - og
du konkurrerer imod dig
selv, siger han.
- Du skal bruge hjernen.
Nu Jeg kan skrive et brev og
læse – det er blevet sjovere,
jeg kender langt flere ord.
Jens mener også, det betyder meget, at det foregår på
computer.
- Det er noget andet end på
papir. Du bruger computeren til hverdag. Det gør du
ikke med papiret, siger han.
Der er også en føle-del af
systemet. For eksempel skal
man - efter træning - med
lukkede øjne - kunne mærke
samtlige alfabets bogstaver
- på 75 sekunder. Det er ca. ti
centimeter store bogstaver
i hård plast, som de to initiativtagere får fremstillet og
som er en del af værktøjskassen. Bogstaverne skal
kendes til bunds. Og der skal
trænes 42 minutter om dagen, hvor man kommer hele
vejen rundt om stavning,
diktat og læsning.
I år skal Jens også på læsecamp sammen med flere

af de andre, der bruger Doolexia - det foregår i Melby,
hvor eleverne så giver den
en ekstra skalle.
Morten Ulrik Jørgensen er
forstander på Havregården
og fremhæver Doolexia som
en af de måder, Havregården
gerne vil gøre tingene på
- Vi tager en privat aktør
ind og anskuer undervisning på en anden måde. Og
specialundervisning
har
med dette system ingen lavstatus – tværtimod er det lidt
avanceret – og det anerkender eleverne og støder dem
ikke væk.
Udover Havregården bruger Sejrgårdskolen og Tølløse systemet, og projekt
Helsingør lilleskole starter
netop nu.
Iværksættervirksomheden Doolexia har til huse i
Fredensborg gågade.

GILLELEJE: Jytte Hilden, tidligere kulturminister, ved,
hvad magten betyder. Som
politiker og kvinde var hun
en af de første, som selv tog
den. Men hun var sig også
klart bevidst, at kvinderne
i almenhed og magt var en
ganske anden sag.
Jytte Hilden kommer til
Kulturhavnen, Gilleleje for
at tale om »Da kvinderne tog
magten«. Det sker Fredag
den 8 marts kl. 15.00 - 17.00.
Den 8. marts er kvindernes internationale kampdag, og på dagen vil Jytte
Hilden fortælle om de erfaringer, hun selv har gjort sig
med magten i sit lange politiske liv.
Prisen for foredrag er 50
kroner inkl. kaffe. Billetter
bestilles på www.gillelejebio.dk, eller tlf.: 70 25 82 68.

Stjal elementer i
køkken og
meget andet
GILLELEJE: På et tidspunkt
mellem den 18. februar og
den 4. marts har en tyv eller
tyve skaffet sig adgang til en
villa på Gilleleje Hovedgade.
Et vindue er brudt op med
koben og tyvene har stjålet
en del ting: Tv spillekonsol,
køkkenelementer, køkkenudstyr, spiritus, udenlandsk
valuta, bilnøgler, bil, overtøj, værktøj, elektronik,
mobiltelefoner, tablets, ur og
smykker.

Jetpilot og
skipper

mikk

GRÆSTED: Seniorklubben
»Græsted« holder foredrag
»Fra jetpilot til skipper på
Den Lille Færge«.
Det sker onsdag den 6.
marts fra kl 14.00-16.00 for
klubbens medlemmer, Græsted Hovedgade 34.

