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   Giv dine elever et foredrag om 
at overkomme deres udfordringer 

Når eleverne har hørt foredraget ser de positivt på deres egne fremtidsmuligheder. Ikke 

mindst begynder de at se hinandens forskellige evner inden- og udenfor klasselokalet. 

Eleverne øger den daglige trivsel, når de opdager at:

Jesper Sehested 
Ordblind, forfatter og foredragsholder

Scan her eller læs mere om foredraget på: Etlivsomordblind.dk/71‹ Læ
s u

dt
ale

lse
r

på
 b
ag

sid
en

FO
RE

DR
AG

“... Alle elever – ordblinde eller ej, 
gik derfra med en god oplevelse og 
en større tro på at kunne lykkes 

med dét, som kan være svært. ... “  - Lisbeth R. og Janne F.
Læsevejledere v. Nordvangskolen

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.

I 10. klasse indså Jesper, at hans udfordring i virkeligheden var den fortælling, han 
skabte om sig selv. Med lyst til at udvikle sig og lære har han formået at få en  
uddannelse, udgivet sine egne bøger og drive sin egen virksomhed.

Foredraget er relevant for alle elever fra 4. klasse og opefter og varer 60 minutter.

Er du også interesseret i at få Jesper ud til din skole? 

Kontakt Jesper på jesper@etlivsomordblind.dk eller 23720231

 for at høre mere og få en pris.  

Om foredraget ‘Fra 71 fejl i diktat til uddannelse... og nu forfatter’

Lysten til at udforske egne styrker spirer

Modet til at gå deres egen uddannelsesvej giver ny energi  

Forståelsen for at fejl er en vej til læring 
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“Det var et nærværende foredrag og 

med en vinkel, som vores elever ikke 

tidligere har fået præsenteret emnerne 

og problemstillingerne fra. ...”  

 

- Mathilde R. Nikolajsen,  Læringsvejleder 

 Auning Skole - Danmarks bedste PLC 2020

...Undervejs i foredraget kunne jeg se de fik aha-oplevelser...  
- Freja Johannsen, Ordblindelærer

“Tak for et så ærligt, humoristisk og alvorligt foredrag! Det var fyldt med energi, og fangede os alle....”   Anne Tofft, Ordblindevejleder  - Herningsholmskolen

... For alle eleverne var det befriende, at Jesper fortalte åbent og 

ærligt om svære følelser. De blev fænget af hans historie om, 

at man når længst med åbenhed og ærlighed i forhold til de 

udfordringer, man står med.Bodil Schiødt, Læsevejleder 

 Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Foredraget der fanger dine elever...

“Jesper formåede at formidle i øjenhøjde og vores elever 

var optaget i alle 60 minutter... 
Karina Poulsen - Køge Lille 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

“... Jesper Sehested fortæller med et stort nærvær og et glimt i 

øjet. Og førte os alle igennem de vanskeligheder og erkendelser der 

er en del af hans bagage. Vi er ikke i tvivl om, at foredraget var en 

øjenåbner for alle, både de elever der er ordblinde, dem der ikke er og 

de lærere, der var så heldige at være med.”

Kari Glerup, Danskkonsulent

På vegne af læsevejlederne i Brøndby Kommune


