Årsberetning 2016
År 2016 har været et godt år for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Der har
været mange gode aktiviteter arrangeret af bestyrelsen, de enkelte kredse, udvalg og
sekretariatet. Men det vigtigste er de mange nye rådgivere og bisiddere, som vi har
fået tilknyttet foreningen. De mange møder vi har haft sammen med
Netværkslokomotivet har også bevirket, at foreningen er gået meget frem i
medlemstal. Vi har nu over 1700 medlemmer. Så mange medlemmer har vi aldrig haft
før.

Feriekoloni
Ordblindeforeningen har afholdt en feriekoloni på Nislevgård Efterskole ved Otterup.
I 2016 var der 140 personer, som ønskede at komme med på feriekolonien, men der er
kun plads til 70 børn og deres forældre og 8 frivillige fra Ordblindeforeningen. Ved
denne feriekoloni var der lagt vægt på at oplyse både forældre og børn i brugen af de
digitale hjælpemidler.
Vi var så heldige at blive nævnt i DR`s tv-avis. Nogle unge mennesker fra Esbjerg har
udviklet en app, SubReader, der kan oplæse undertekster fra film. Deres app blev
præsenteret på feriekolonien, hvilket blev vist på DR.
I de 6. år foreningen har afholdt feriekoloni, har det været en stor succes.

DU – Dysleksi Ungdom
Igen i år afholdt DU - Dysleksi Ungdom en ungdomslejr. Lejren blev afholdt på
Ordblindeefterskolen Vrigsted Efterskole. Lejren indeholdt samtaler i små grupper,
oplysninger om ordblindhed og hjælpemidler samt tid til hyggeligt samvær med
hverandre. Tre unge fra DU har i september deltaget i det nordiske møde i Oslo.

Arbejdsmarksudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget har arrangeret 3 messer: en i Aalborg, en i Bella Centret i
København og en i Fredericia. Messen i Aalborg er organiseret af lokalforeningen i
Nordjylland og giver altid mange nye medlemmer. Messen i Bella Centeret blev
organiseret i samarbejde med Hovedstadens Ordblindeskole og publikum var
fagpersoner og kommunalt ansatte.
Netværkslokomotivet arrangerede en stor messe i Fredericia, hvor
Ordblindeforeningen deltog med en bod, og to repræsentant fra DU holdt foredrag.

Politisk udvalg
Politisk udvalg har diskuteret meget forskellige emner, herunder: Digitale
hjælpemidler til VUC ved delprøverne. Den nye risikotest for ordblindhed.
Folkeskolereformen og de forskellige opfølgninger af love, bekendtgørelser og
vejledninger, som er kommet til efter reformen trådte i kraft i 2014. I den nye
folkeskolelov kommer der to paragraffer specifikt om ordblindhed. Udvalget har
skrevet brev til undervisningsministeriet og til folketingsmedlemmer.
Ordblindeforeningen er nu kommet på listen over høringsberettigede. Når der skal
udformes nye love og vedtægter vil Ordblindeforeningen automatisk få mulighed for
at udtale sig.

Bladudvalg
Der udkom 4 udgaver af Ordblindebladet i 2016. Udover artikler om foreningens
aktiviteter, har der været artikler om nye tiltag og tilbud for ordblinde. Bladet har i år
indeholdt både annoncer som vedrører ordblindhed men også annoncer fra andre
udbydere og virksomheder. Dette har givet flere annonceindtægter, som er kommet
foreningen til gode. Foreningen har også deltaget med debatindlæg i den daglige
presse.

NOTA
NOTA har omlagt deres ledelsesstruktur. Ordblindeforeningen har derfor i 2016
udpeget to nye repræsentanter til NOTA erhvervsservice. Derudover er der blevet
indstillet to repræsentanter til NOTA’s rådgivende udvalg, og én er blevet valgt.
NOTA’s brugerkomité er blevet nedlagt og foreningen takker repræsentanten for sit
virke i komitéen igennem mange år.

Forældrerådgivning
Foreningen har afholdt 2 rådgivningskurser for frivillige rådgiver og bisidder. Et
kursus blev afholdt i Viborg og et i Præstø. Begge kurser blev en succes med 25
deltagere på hvert hold og mange gode foredrag. Vi er så heldige nu at have flere
dygtige frivillige rådgivere og bisidder, som rådgiver medlemmerne i nærområderne.
Ikke alle som ønskede det kom med på kursus i år, og derfor vil der også blive
arrangeret et grundkursus i 2017.

Samarbejdet med Netværkslokomotivet
Netværkslokomotivet har sammen med blandt andet AOF, VUC, 3F og FOA planlagt
møder i det meste af landet. Ordblindeforeningen har deltaget med en repræsentant i
de fleste af møderne. Det har givet foreningen mulighed for at promovere os over for
en større forsamling og det er en af årsagerne til den store medlemsfremgang. Der er
stadig egne af landet vi ikke har været i, men der bliver planlagt arrangementer de
følgende år.

Kurser med ’Ordblindelab’
I efteråret blev der afholdt to familiekurser om it-hjælpemidler, der kan kompensere
og støtte ordblinde. På kurserne blev ordblinde og deres forældre introduceret til
ressourcestedet ’Ordblindelab’ og fik indblik i sitets instruktionsvideoer. Derudover
var der mulighed for, at afprøve hjælpemidlerne med hjælp fra Birgit Dilling Jandorf
og Allan Madsen, som står bag ’Ordblindelab’.

Nordisk møde
Ordblindeforeningen sendte i 2016 en repræsentant til det nordiske møde, der blev
afholdt i Oslo. Dysleksi Norge, der havde 40 års jubilæum, afholdt en konference,
festmiddag og møder mellem de nordiske lande. Dysleksi Ungdom deltog med tre
unge mennesker fra Danmark. De kunne sammen konkludere at Danmark har den
bedste undervisning for mennesker med ordblindhed, mens at Norge har den største og
stærkeste forening.

EDA
Perioden 2016 har været en spændende periode for European Dyslexia Association
(EDA). Den største begivenhed er utvivlsomt ”5th All-European Dyslexia
Conference” i Modena fra den 21. til 24. september. Mere end 450 deltagere
repræsenterede 5 kontinenter. En spændende konference og der skal opfordres til, at
man ser efter når den 6. konference kommer. Det bliver i 2019/20.

Ordblindeugen
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark har i år medvirket ved flere arrangementer i
ordblindeugen, uge 40. Blandt andet har vi samarbejdet med Netværkslokomotivet,
lokale biblioteker, VUC’er, AOF centre og deltaget i Ordblindeløbet. Ordblindeugen
har været velbesøgt og mange har fået mere viden om ordblindhed og muligheder for
mennesker med ordblindhed.

Støttesang og donationer
Ordblindeforeningen fik i sommer skænket en støttesang ’Alverdens Ord’ af Ragna
Ea, sangskriver og ordblindeunderviser. Sang og tekst findes på vores hjemmeside.
Man kan støtte foreningen via Mobile Pay 3069 9336.
Endvidere har vi fået 2 donationer fra hhv. Three Scoops på 1.250,- kr. samt fra
Terracycle Denamark ApS på 1.147,25,- kr. Foreningen takker mange gange for sang
og donationer.

Sekretariatet
Sekretariatet har igen i år rådgivet mange medlemmer, udviklet og administreret
medlemsaktiviteter og deltaget i diverse møder og projekter om ordblindhed. På grund
af foreningens økonomiske situation har det desværre ikke været muligt, at forlænge
ansættelsen af vores familierådgiver. Sekretariatet består af to ansatte og det kan
derfor i perioder være sværere at komme igennem på telefonen. For individuel
forældrerådgivning opfordrer vi vores medlemmer at tage kontakt til vores frivillige
rådgivere.

Mindeord
Det er med stor sorg, at vi har måttet meddele, at vi har mistet et dygtigt og flittigt
bestyrelsesmedlem. Søren Nielsen er i efteråret 2016 sovet stille ind. Vi føler med
familien, der har mistet en kærlig og god far. Han vil blive savnet i foreningen.

Bestyrelsen
Ordblindeforeningen vil gerne takke de mange frivillige, fordi I gang på gang stiller
op. Uden jeres hjælp og engagement ville det ikke være muligt at støtte så mange
mennesker med ordblindhed.

Af bestyrelsen for
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