
Indsæt hjælpelinjer til  
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 
hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  
1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 
3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 
4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 
VIA University College 

Støtteindsatser i en 
ungdomsuddannelse 
Hf i Nr. Nissum – et forløb særligt tilrettelagt 
for ordblinde  

 



Highlight anden linje i overskriften 
ved at markere ordet(ene)  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Indsæt ikon 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede ikon 

 

Ændre ikonets størrelse/fokus 

1. Marker ikonet og vælg 
funktionen Beskær og herefter 
Fyld. Træk i billedet, så du får det 
ønskede udsnit ind i billedrammen 

 

 

2. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens 
der trækkes i ikonets hjørner 

Identitet   
   

Faglighed 

2. maj 2016 Hf særligt tilrettelagt for ordblinde, Nr. 

Nissum 2 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Identitet 

2. maj 2016 

3 

Hf særligt tilrettelagt for ordblinde, Nr. 

Nissum 

– Mange ordblinde sammen i skolen og i fritiden 

– Ungdoms-/ voksenliv  

– Voksenkontakt  

– Selvforståelse, -indsigt, -udvikling i en ‘brydningstid’ 

– Mangel på struktur 

– Organiseringsvanskeligheder  

– Faglig identitet 

– Skole → efterskole → ungdomsuddannelse 

 

 

 

 

 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Faglighed 

2. maj 2016 

4 

Hf særligt tilrettelagt for ordblinde, Nr. 

Nissum 

– TID 

– Stamklasse og følgeklasse, eksklusion og inklusion 

– Værktøjstimer 

– Digitalisering – it-redskaber, eksamensvilkår 

– Tæt dialog m. kontaktlærere 

– Ordblindeundervisning i dansk og engelsk 

– faglig selvindsigt, særlig didaktik i et vist omfang! 

– Rollemodeller og faglig sparring på tværs af årgangene 

– Selvstændighed frem mod videregående uddannelser 

 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Udfordringer 

2. maj 2016 

5 

Hf særligt tilrettelagt for ordblinde, Nr. 

Nissum 

– Vejen fra ført hånd til selvstændighed 

– Mangel på struktur og organiseringsvanskeligheder i 
fritid og skole 

– Mental robusthed 

– Faglige støttepersoner el. lign. versus de unge støtter 
hinanden 

– Forældreindflydelse/ voksenkontakt i hverdagen 

 

 
 


