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Giv din skole et foredrag om
at overkomme sine udfordringer
- fortalt med humor og selvindsigt
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Når I har hørt foredraget vil dine elever se positivt på deres egne
fremtidsmuligheder. Og ikke mindst få øjnene op for hinandens forskellige evner både inden- og udenfor klasselokalet.
Foredraget med Jesper Sehested viser jeres
elever, at det er muligt at blive forfatter
,selvom man får 71 fejl i diktat i 9. klasse,
hvis man kæmper for det.
Det er særligt relevant for de elever,
som enten mangler indre motivation, er
fagligt udfordret, er skoletrætte, ikke kan se
hinandens styrker, eller tror, at kun høje
karakterer er vejen til et succesfuldt liv.
Med foredraget får du, dine elever og lærerkollegaer en fortælling, som sætter gang i
elevernes lyst til at udforske egne styrker. Samtidig ser eleverne, at det er muligt at fjerne
sine egne begrænsninger for at få uddannelse og opnå sine drømme.

Om ‘Fra 71 fejl i diktat til uddannelse... og nu forfatter’
Jesper Sehested tager udgangspunkt i fortællingen om sine egne udfordringer. Han
har været ordblind hele sit liv. Ikke alle år har været positive, for da han gik i
folkeskolen, så han sig selv som anderledes og troede ikke på sin fremtid.
Han indså i 10. klasse, at hans udfordring i virkeligheden var den fortælling, han
skabte om sine udfordringer. Med lyst til at udvikle sig og lære har Jesper formået
at få en uddannelse, og er i dag også forfatter.
Foredraget kan tilpasses elever fra 4. klasse og opefter, og varer ca. en time.

Er du også interesseret i at få Jesper ud til din skole?
Kontakt Jesper på jesper@etlivsomordblind.dk eller 23720231

Jesper Sehested
Ordblind, forfatter og foredragsholder
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for at høre mere og få en pris.
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Du kan læse mere her: Etlivsomordblind.dk/foredrag/elever

Udtalelser om foredraget
“Jesper formåede at formidle i øjenhøjde og vores elever var
optaget i alle 60 minutter, efterfølgende har elever tilkendegivet, at de har følt sig set og anerkendt! Et vigtigt skridt på
vejen til at forstå, at vi alle sammen kæmper med noget...”
Karina Poulsen - Køge Lille Skole

“Et levende og personligt foredrag, som især udskolingseleverne fik meget ud af. De største fik bl.a. øjnene op

for, at de selv skal gribe til handling for at udvikle sig.”
Annette Larsen - Institut Sankt Joseph skole

“Et spændende og levende foredrag, som er vigtigt og
vedkommende for alle; ordblind eller ej. Jesper formåede
at skabe nysgerrighed og åbenhed hos elever og lærere.”
- Vibeke Faber, Afdelingsleder - Fælleshåbsskolen

“Ærligt, fængende og med god humor! Jesper formåede at
videregive både af sine oplevelser med ordblindhed, følelser og kreative strategier for at overleve i en uoverskuelig
verden. Eleverne lyttede intenst! God brug af billeder og en
levende formidling!”
Miriam Kattner Sørensen -Johannesskolen
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Afholdte foredrag hos blandt andre:

