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På Kommunikationscenter Bornholm kan ordblinde og borgere 
med læse - og matematikvanskeligheder få gratis råd og vejled-
ning i forhold til undervisning og hjælpemidler. 

Hvem er vi? 

På Kommunikationscenter Bornholm er der ansat speciallærere 
og tale-hørepædagoger med særlige kompetencer indenfor 
ordblindhed og læse- og matematikvanskeligheder. 

Hvad kan vi? 

På Kommunikationscenter Bornholm kan borgerne lære  
• nye strategier for læsning og stavning 
• at læse og skrive bedre 
• at bruge hjælpemidler som f.eks. bærbare computere, mo-

biltelefoner og tablets, der kan læse op og hjælpe med 
stavning.  

• lære om kompenserende programmer specielt udviklet til 
ordblinde.  

I undervisningen bruges computere og andre kompenserende 
hjælpemidler og programmer. 
Ved en personlig samtale kan vi hjælpe med at afdække behov 
for hjælpemidler, for undervisning eller rådgivning. Vi kan også 
hjælpe med at udfærdige ansøgninger om hjælpemidler. An-
søgningerne sendes til relevante bevillingsinstanser.  

Hvem kan henvende sig? 

Unge, der har afsluttet folkeskolen, og voksne med læse -, sta-
ve-, eller regne- og matematikvanskeligheder i hverdagen, på 
job eller i uddannelse. 

Hvordan gør jeg? 

Man kan henvende sig på Kommunikationscenter Bornholm 
personligt, via pårørende eller via fagpersoner. Studerende kan 
blive henvist gennem deres uddannelsessted. Man kan også 
blive henvist af en sagsbehandler eller af Jobcenteret. 
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Værd at bemærke 

Al undervisning og rådgivning er gratis. Tidsbestilling er nødven-
dig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. 
 

Ofte stillede spørgsmål: 

Hvordan foregår en test?  
Samtale og test foregår i rolige omgivelser, og i det tempo der 
passer til dig. Det er ikke nogen eksamen!  
 
Hvor lang tid tager en test? 
En test kan tage mellem én og tre timer. 
 
Hvem deltager i testen?  
Det gør du, sammen med en af vores speciallærere. 
 
Hvem får testresultatet?  
Resultatet gives til dig og sendes til en evt. henvisende instans. 
 
Må jeg have nogen med?  
Ja, du er meget velkommen til at tage én med. 
 
Er der ventetid?  
Som udgangspunkt kan du få en tid inden for 1-2 uger. 
 
Kan jeg få hjælpemidler?  
Det er ikke os på Kommunikationscenter Bornholm, der bevilger 
hjælpemidler. Vi hjælper gerne med en ansøgning til rette instans. 
 
Hvilke hjælpemidler kan jeg søge?  
Det er individuelt, alt efter hvad samtale og test viser. 
 
Hvordan foregår undervisningen?  
Den foregår som eneundervisning eller på små hold med max. 5 
personer. 


