i Billund Kommune – Fokus på muligheder
I uge 40 på Magion Biblioteket
og Billund Bibliotek

Mandag d. 10.01.2022
kl. 15:30-17:00 på Hejnsvig Skole

Den Internationale
Ordblindeuge

Hvordan bliver mit barn
en bedre læser?

Udstillinger om dialogisk
læsning og lydrette bøger.

Lær om læse-skrive-teknologier og
læseteknikker. Find velegnede bøger
til dit barn. Skolens vejleder-korps og
den kommunale læsekonsulent står
klar til at guide jer.

Torsdag d. 14.10.2021
kl. 14:30-16:00
på BillundSkolen

Mandag d. 17. - mandag 31.01.2022
udstilling på skolebiblioteket
i Vorbasse

Ordblindhed/skriftsprogvanskeligheder
– ingen hindring
Hvad drømmer vores ordblinde elever
om, og hvordan vil de nå målet? Vores
elever vil i film og podcast fortælle om
deres drømme om fremtiden.

Mød superbrugerne
i aktion

Onsdag d. 09.03.2022
kl. 16:00-17:00
på Sdr. Omme Skole

Eleverne arbejder med AppWriter og
scanning – de helt nødvendige
redskaber i hverdagen.
Se det – og prøv selv!

Læsemesse med
4. klasserne
En messe med fokus på læsehygge,
oplæsning, læsestrategier og forældrestøtte – så læsning igen kan
blive sjovt og meningsfyldt for alle.

Onsdag d. 17.11.2021
kl. 15:00-17:00
på Vestre Skole, Grindsted

Ordblinde stjerner
Fokus på kendte ordblinde. Film og
udstilling på biblioteket. Mød og snak
med skolens ordblindevejleder.

I Billund Kommunes skoler har vi

fokus på ordblindhed

hele året med mange
forskellige arrangementer.
Alle er velkomne

Mandag d. 29.11.2021
kl. 15:00-16:00 på Rådhuset
i Børnenes Byrådssal

Tre mandage d. 28.02.22 ·
14.03.22 28.03.22 kl. 15:30-16:45
på Rådhuset Grindsted

creazone.dk

Hvordan kan telefonen
hjælpe, når man er i
læse-skrivevanskeligheder?

Forældrekursus
i AppWriter

Telefonen er et fantastisk redskab
med en masse muligheder for både
oplæsning, skrivning og scanning.
Læsekonsulenten og IT-konsulenten
står klar til at hjælpe dig godt i
gang – eller videre.

lære at bruge det hjælpeprogram, som dit barn har
mulighed for at bruge i
skolen og i fritiden.

Du vil på de tre kursusgange

Tilmelding til ISS@billund.dk

– vi glæder os til at se dig!

Torsdag 02.06.22 kl. 14:30-15:30
på Lynghedeskolen Afd. Søndre

Formidling på mange og
anderledes måder
Oplev Skoletubes mange
muligheder og se
elevernes mangeartede produkter som
f.eks. video, billeder og
tegneserier. Prøv gerne
selv – det er sjovt!

