
 
Vedr. Ida 10 år   Århus den 27.4.2011 
 
Mor og far fortæller: 
 
Ida var ikke så god til at læse. Hun kunne godt læse ordene, men kunne ikke få 
det til at flyde og få hastighed på det oplæste. Hendes lærer sagde ”hastigheden 
skal op, hastigheden skal op”. 
 
Da jeg tidligere på året havde set en udsendelse på TV omkring dårlige læsere, 
hvor Dine Øjne lavede nogle test på eleverne i en skoleklasse, syntes jeg det var 
et forsøg værd, at kontakte Dine Øjne. 
 
Vi startede hos Dine Øjne i september mdr. 2010 og er nu 7 mdr. efter færdige hos Gitte. 
 
Ida har været meget positiv og ihærdig gennem hele træningsforløbet, også selv om hun for det 
meste skulle hjælpes i gang. Der har ikke været mange fridage. 
 
I dag synes vi forældre, at der er sket en stor udvikling med hensyn til Idas læsning, køresyge og 
sågar hendes boldøje. Ida læser meget bedre. 
 
Kærlig hilsen 
Henrik og Pia Andersen 
 
Jesper - Idas dansklærer skriver i en mail til os: 
 
”Mht Idas læsning synes jeg hendes oplæsning er blevet meget mere flydende. Hun snubler meget 

sjældent over ordene, medmindre de er meget lange eller helt ukendte. Desuden læser hun med en 

enorm selvtillid sammenlignet med sidste år. Hun gør et stort nummer ud af, ikke at tale for lavt og 
hun artikulerer alle ordene meget tydeligt. 

Alt i alt er jeg helt enig med jeres positive fornemmelse hjemmefra.” 

 
Idas egen fortælling: 
 
Hvordan var træningen? 
I starten var jeg nysgerrig for hvad det egentligt var og så begyndte jeg at kunne forstå det hele og 
blev vant til det. Så her i slutning begyndte det at blive sjovt og kedeligt på samme tid. 
 
Er det blevet bedre? 
Ja. Jeg kan læse bedre, jeg kan stave bedre, jeg kan fokusere mere og jeg har det bedre. 
 
Hvad var dårligt ved træningen? 
Optisk træner som blev brugt her til sidst var dårlig fordi, jeg har svært ved at fokusere i den. 
Snoren fra næsen var også kedelig. 
 
Hvad var godt? 
Brættet som jeg skulle stå på var sjovt fordi, der var en udfordring i den. Bogstavbolden var god, 
fordi man kunne slappe af – sådan cirka. 
 
Hvordan var Gitte? 
Jeg synes hun har gjort det godt og hun har hjulpet mig meget med mine øjne. Jeg synes også hun er 
sød og rar at være sammen med. Jeg er både glad for og ked af at vi ikke skal se hinanden mere. 
         
Kærlig hilsen  
Ida 

 


