
 

 

 

I 7. Klasse startede jeg ude ved D

stavning var svært . 

Først skulle jeg svare på en masse spørgsmål om dit og dat

hvad Gitte skulle bruge til. Jeg fik lavet en syns

hurtig jeg var til at læse. Min læsehastighed svarede til en på 10 år. Jeg fik nogle 

øvelser, som jeg skulle lave der

var det kedeligt og sværere 

øvelser, fordi der var så meget andet

at når jeg var færdig, kunne jeg læse hurtigere. 

læse fx en bog som vi havde for i skolen. Efter nogle uger fik jeg lavet en test igen

Nu kunne jeg læse som en på 14

Nogle af mine øvelser forgik

ligesom noget andet. 

Man skal lave øvelser 6 gange om ugen

en fridag fra øvelser.   

 Jeg har været rigtig glad for at være ude ved Dine Øjne

rart.  

 

Knus Emilie Scheel Gottlieb

 

 

 

                    

de jeg ude ved Dine øjne, da jeg ikke læste så hurtigt

svare på en masse spørgsmål om dit og dat. Som jeg ikke kunne se 

til. Jeg fik lavet en synsprøve, og en test så hun kunne se hvor 

hurtig jeg var til at læse. Min læsehastighed svarede til en på 10 år. Jeg fik nogle 

som jeg skulle lave derhjemme. Nogle uger var det sjovt og lidt nemt

 at lave øvelser. Nogle uger var det rigtig surt at

fordi der var så meget andet jeg også skulle. Jeg prøvede at sige til mig selv

, kunne jeg læse hurtigere. Så vil det gå meget hurtigere at 

havde for i skolen. Efter nogle uger fik jeg lavet en test igen

u kunne jeg læse som en på 14-15 år, altså hurtigere ind min egen alder.

gik på computeren. Jeg synes det var fint for så skete der 

ave øvelser 6 gange om ugen og så har du 1 fridag hver uge, det er godt med 

t rigtig glad for at være ude ved Dine Øjne, det er altid hyggeligt og 
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hurtigt, og fordi 

om jeg ikke kunne se 

og en test så hun kunne se hvor 

hurtig jeg var til at læse. Min læsehastighed svarede til en på 10 år. Jeg fik nogle 

hjemme. Nogle uger var det sjovt og lidt nemt, andre 

uger var det rigtig surt at lave 

ede at sige til mig selv, 

å vil det gå meget hurtigere at 

havde for i skolen. Efter nogle uger fik jeg lavet en test igen. 

altså hurtigere ind min egen alder.  

eg synes det var fint for så skete der 

r uge, det er godt med 

det er altid hyggeligt og 


