Årsberetning 2017
Af bestyrelsen
for Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark

2017 har været et fornuftigt år for foreningen. Medlemsfremgangen er fortsat, dog ikke i et tempo som
kunne ønskes, men med 360.000 ordblinde burde det være muligt fortsat at vokse.
Specielt familiemedlemskaberne viser god vækst.
Ved udgangen af 2017 var vi i alt 2200 medlemmer. En fremgang på 750 de seneste 3 år.
Hovedbestyrelsen har pr. 1. januar 2018 besluttet at ændre måden, som vi tæller medlemmer på.
Familiemedlemskabet giver 2 stemmer ved årsmødet ifølge foreningens vedtægter. Derfor har vi valgt, at
de fremover tæller 2 i antallet af medlemmer. Blad abonnenter og gratister tæller ikke med.
Foreningens økonomi er i bedring. Vi er dog stadigvæk ikke økonomisk stærke nok til, at kunne gøre alt det,
vi gerne vil.
Fortsætter vi som nu, kan vi ud fra en budgetfremskrivning se, at økonomien i løbet af de næste år bliver
betydeligt bedre. Vi arbejder på, at de økonomiske forbedringer kan bidrage til, at vi kan gøre mere af det,
som vi i foreningen gerne vil arbejde med.
Sekretariatet
Sekretariatet er stadigvæk presset, hvilket er naturligt pga. medlemsfremgangen, dataforordningsloven, nyt
økonomisystem m.m.
Der kommer mange henvendelser, blandt andet vedr. rådgivning om folkeskolen.
Det er både godt og skidt.
Skidt på den måde, at folkeskolen stadigvæk ikke lever op til sit ansvar.
Godt på den måde, at der er øget fokus på ordblindhed. Vi kan tydeligt mærke, at pressen er blevet mere
interesseret i kommunernes manglende indsats.
Der har været mange artikler i aviserne og interviews i radio og tv.
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget har deltaget i tre messer i 2017:
Forbrugermessen i Aalborg gav mange nye medlemmer og vi kom i kontakt med et bredt udsnit af
befolkningen.
Vi deltog med en stand på Ordblindemessen i Middelfart. Her deltog vi i en paneldebat samt fortalte om de
nyeste apps.
På Copenhagen Skills i Bella Centeret, deltog vi sammen med DU. Vi talte om ordblindhed og de muligheder
Ordblindeforeningen kunne tilbyde til unge med ordblindhed.
Der har været arbejdet med to store pressemeddelelser på Business-syd og på TV 2 News. Vi har diskuteret
emner som Efteruddannelse, VEU-godtgørelse og den ny FGU ”Forberedende Grunduddannelse” for unge,
som ikke begynder på en erhvervsuddannelse. De nye regler kan virke uforståelige, og især at det er
kommunerne, der er økonomisk ansvarlig, kan give lidt bekymring.
Det positive er, at ordblindeindsatsen bliver forstærket, samt at målgruppen vil have mulighed for SPS
støtte. Vi vil følge den nye uddannelse tæt.
Politisk Udvalg
Vi er i god kontakt med politikerne på Christiansborg. De lytter til os, spørger os til råds og kommer, når vi
ønsker at mødes med dem. Alt i alt et frugtbart samarbejde, vi sætter stor pris på.
Politisk udvalg arbejder løbende i dialog med forskellige politikker på at forbedre lovgivningen for ordblinde
børn og voksne.
Vi har holdt møder med Mattias Tesfaye og Troels Ravn.

Vi har gennem året diskuteret den nye gymnasie reform og fået rettet eksamensbetingelserne i
sprogfagene, så ordblinde studerende må bruge CD-Ord til hele eksamen.
Vi har diskuteret betingelserne i den nye FGU Forberedende Grund Uddannelse, hvor Ordblindeforeningen
også har været høringsberettiget.
Uddannelsen understøtter ordblinde elever, der er tabt i det almindelige skolesystem og som gerne vil have
en uddannelse.
Vi har været på speed-dating med Socialminister Mai Mercado, hvor ordblindeforeningens mærkesager
blev præsenteret.
Vi har også talt om de lange sagsbehandlingstider, der er i forhold til Klagenævnet.
Vi har diskuteret skolelederens magtfulde position i forhold til brug af kvalificerende hjælpemidler og
forlænget forberedelses tid. Der er desværre endnu ikke ens regler over hele landet.
Bladudvalg
Vi arbejder hele tiden på at få en god blanding af artikler til både ordblinde, fagfolk og pårørende. Vi er
også begyndt at bringe flere læserbreve, så vi kan skabe debat. Vi uddeler en rose til folk, som har gjort en
særlig indsats.
Så har vi vores find fem fejl konkurrence, hvor Per Jensen, som er med i Bladudvalget, har bidraget med
mange flotte tegninger.
Vi arbejder på at få solgt annoncer til bladet, og er i gang med at finde en ny samarbejdspartner, der kan
hjælpe os med dette. Vi får tilskudsmidler af annoncesalget til bladet, og det har foreningen brug for.
DU – Dysleksi Ungdom
2017 blev året, hvor DU fik sit helt eget logo. Det er et logo DU er stolte af og hvor farverne laver en
naturlig bro til hovedforeningens logo. Dysleksi Ungdom har nu sit helt egen merchandise, som består af
foldere og solbriller med logo på.
DU havde æren af at kunne invitere 17 unge mennesker mellem 13-15 år til teenlejr på Fyn. Dette var
første gang en sådan weekend blev holdt, og det var en stor succes.
Traditionen tro blev ungelejren holdt med mange kendte ansigter, men også en del nye ansigter deltog og
de er nu blevet en del af fællesskabet.
Unge gruppen har fokuseret på at blive set, og i den forbindelse har flere i bestyrelsen blandt andet været i
medierne enten de skrevne eller på tv. DU har desuden deltaget på flere messer og holdt oplæg blandt
andet ved WizKids arrangement i Kolding hus.
Nordisk møde
I år var der ikke et nordisk møde, fordi Sverige ikke kunne skaffe økonomi til at afholde det.
Caroline fra Norge og Maj tog alligevel til Gavle i Sverige, hvor den svenske Ordblindeforening holdt
konference i 2017. Svenskerne holder hvert år en konference i forskellige byer i landet.
Konferencen er fredag og lørdag og de låner en uddannelsesinstitution i den by de er i.
Der er forskellige boder, hvor firmaer og interessegrupper med tilknytning til ordblindhed kan udstille. De
betaler for at være med, hvorved konferencen bliver finansieret.
Der var foredrag og workshops hele dagen. Lørdag mødtes vi og holdt et lille nordisk møde. Sverige, Norge
og Maj Mortensen fra Danmark deltog. Under mødet blev vi enige om, at det nordiske samarbejde er
vigtigt, og at de udfordringer vi har i de forskellige lande er meget ens, derfor vil vi arbejde på at udbygge
samarbejdet, så der ikke kun skal være et møde om året, men man vil nu prøve at holde video møder, og se
om der kan laves fælles projekter.
Caroline tilbød, at hendes sekretariat skulle stå for at søge penge til dette samarbejde, og det sagde vi ja tak
til. De har allerede skaffet penge til, at vi kan holde nordisk konference i 2018. Det lover godt for det
fremtidige nordiske samarbejde.
Feriekoloni
En af vores tilbage vendende begivenheder i foreningen er vores ferie koloni.

Vi havde i 2017 omkring 80 deltagere og 8 frivillige, der ud over nogle oplægsholdere og undervisere.
På vores kolonier har vi i planlægningsudvalget lagt vægt på nyheder og brug af apps både for dem, der var
brugere i forvejen og nye brugere.
Vi har også lagt vægt på at ryste børn/unge/ søskende og forældre sammen, så alle får en oplevelse af at
der er andre i verden, der lever under samme skjulte handicap, nemlig det at være ordblind, eller have én i
sin familie der er ordblind.
Vores koloni har også til formål, at lære andre ordblinde familier at kende, bruge hinandens resurser,
videns dele de erfaringer, vi alle bærer rundt på. Både med de vanskeligheder vi ved, der er, men bestemt
også de positive historier, så vi derved også er hinandens rådgivere.
For børnene har der været pauser, hvor der var tid til leg i form af boldspil, bålhygge mm.
Fredag var den store udflugts dag, hvor børnene drager mod Sydfyn. Alle børn besøgte Gorillaparken, hvor
de kunne prøve grænser af ved at klatre i baner under trækronerne.
Alle deltagerne var på by løb, hvor de lærte at bruge appen MapOp, som de havde fået vist.
Det har hvert år været et tilløbsstykke. Allerede fra kl. 8 den dag, hvor pladserne udbydes, begynder de
første, der ønsker en plads, at tilmelde sig. Alle pladser er optaget i løbet af den første dag.
Dette har resulteret i, at foreningen i 2018 tilbyder 2 kolonier som holdes i hhv. uge 27 (Jylland) og uge 30
(Fyn).
Nota
Ordblindeforeningen har fået en plads i Notas Rådgivende Udvalg.
Der holdes møder fire gange om året, og udvalget består at repræsentanter fra organisationer, der
repræsenterer brugere af Nota, mennesker med ordblindhed, med synshandicap eller som har et handicap
der gør, at man ikke kan læse almindelig trykt tekst. Nota er et bibliotek og videnscenter for dette område.
Det rådgivende udvalg orienteres om Notas nye tiltag og tilbud, ligesom der høres og gives kommentarer.
Et nyt EU direktiv åbner for adgang til tekster fra mange af verdens lande, den såkaldte Marrakesh-aftale.
Nota skal udflyttes til Nakskov, og der arbejdes på, at denne udflytning ikke kommer til at betyde
forringelser for bibliotekets brugere.
EDA
Ordblindeforeningen er medlem af European Dyslexia Association. Der holdes årsmøde og konference. Her
fortæller forskere fra hele Europa om den nyeste viden på ordblindeområdet.
I 2017 blev mødet holdt i München. EDA arbejder for bedre og mere støtte i skole, uddannelse, arbejde og
fritid, oplysning om ordblindhed og internationalt samarbejde. Lars Sander er valgt ind i EDAs
hovedbestyrelse som den ene af 2 vicepræsidenter.
Skriverprisen
Skriverprisen er undervisningsministeriets pris til forfattere, der skriver læsevenligt. Prisen har til formål at
hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den læsevenlige danske litteratur for børn, unge eller
voksne. Ordblindeforeningen har en repræsentant i bedømmelsesudvalget. Prisen blev i 2017 uddelt til
Annette Herzog, Katrine Clante og Rasmus Bregnhøj for bogen Hjertestorm. En bog for unge om
seksualitet og kærlighed, tegnet og fortalt med poesi, viden og varme.
Arrangementer
Der har også i 2017 været deltagelse i tema arrangementer over det meste af landet. Mange af disse
arrangementer har ikke kunnet lade sig gøre uden samarbejde med forskellige aktører på området.
Uge 40 er International ordblindeuge. Igen i 2017 blev den markeret med mange arrangementer bl.a.
Ordblindeløbet hvis overskud går til CBock Fonden, som nu administreres af Ordblindeforeningen.
På en del af disse arrangementer deltog Bubber.
Vi har efterfølgende fået tilsagn fra Bubber om, at han vil være Ordblindeforeningens første ambassadør.

Kommunikation
På sidste årsmøde blev der rejst berettiget kritik om manglende information om foreningens arbejde.
For at ændre dette har vi i årets løb blandt andet udsendt flere nyhedsbreve og er også begyndt at lægge
referater fra møderne i Hovedbestyrelsen op på hjemmesiden. Det er også meningen, at vi på sigt vil få lagt
referaterne fra de forskellige udvalg op på hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med at lave visioner og en 5-årig handleplan for
Ordblindeforeningen.
Resultatet bliver fremlagt på årsmødet.
Forældrerådgivningen
Igen i år har vi holdt et kursus for nye frivillige forældrerådgivere. Fokus på kurset var viden om ordblindhed
samt love og regler for elever med ordblindhed. Det er fantastisk, at det hvert år kan lade sig gøre at finde
nye engagerede frivillige, som ønsker at hjælpe andre forældre i deres dialog med skolen.
Som noget nyt har vi i 2017 holdt opfølgningskursus for foreningens eksisterende frivillige rådgivere. Her fik
rådgiverne et oplæg om Undervisningsministeriets materiale ’Ordblindhed i grundskolen’ samt et lynkursus
i konfliktforståelse og konflikthåndtering.
Foreningens frivillige forældrerådgivere yder et stort stykke arbejde med at hjælpe og rådgive forældre,
hvis børn ikke får den rette støtte i grundskolen. Sekretariatet og bestyrelsen takker de frivillige for deres
store indsats i 2017.
IT
Vi kan i Ordblindeforeningen se at de IT hjælpemidler der kommer på markedet bliver bedre og bedre for
hvert år der går. Det betyder, at programmerne bliver nemmere at bruge for den enkelte, så derfor er det
bare om at komme i gang, når man er ordblind. Der er ingen hindringer for at lære de nye programmer at
kende. Når man først har indarbejdet de rigtige strategier, så er der ingen undskyldninger mere.
Derfor er Ordblindeforeningens opfordring, ta´ programmerne og strategierne til jer, så I kan være med i
samfundet på lige vilkår som alle andre.
Til slut vil bestyrelsen sige mange tak for det store arbejde, der laves i kredsene, i de forskellige udvalg og
alle de frivillige rådgivere og bisiddere. Uden jer ingen forening.

