
Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalg. 
Mandag den 28. januar 2019 kl. 16 
Deltagere: Mogens, Carsten, Gitte, Susanne, Svend og Karina 
Afbud fra: Erik, Kaj, Birte og Christian  
 
1. Møde med Troels Ravn 
Mødet startede med en præsentationsrunde af udvalgets medlemmer.  
Herefter præsenterede Troels sig selv:  
Har været skoleleder på skole i Vejen. Sidder i folketinget for Socialdemokratiet, hvor han primært arbejder 
med socialpolitik. Har via samarbejde med Netværkslokomotivet fået kontakt til Ordblindeforeningen.  
 
Mogens bragte en konkret sag oo, hvor Esbjerg kommune har trukket deres tilsagn om bevilling af betaling 
til ordblindeefterskole tilbage. Troels’ råd var at man skal henvende sig til skoleafdelingen i Esbjerg 
kommune og undersøge, om det kan være korrekt.  
 
Status på FGU: 
Troels fortalte, at undervisningsministeriet er i gang med at udarbejde de nødvendige bekendtgørelser. De 
skal være på plads til august 2019. Der pågår et arbejde med at finde ud af, hvor meget personale, der skal 
ansættes og under hvilke overenskomster, de skal ansættes. Der kommer 88 skoler fordelt under 27 
institutioner. Dvs. institutioner med flere skoler under sig. Nærhed er vigtigt for FGU-eleverne, der typisk er 
sårbare – den enkelte elev skal ikke rejse langt til skolen. Man vil forsøge at anvende eksisterende 
bygninger og personale fra produktionsskolerne, der har haft stor succes mange steder. Målgruppen er 
unge, der ikke har en uddannelse eller job – som typisk har brudte uddannelsesforløb. Unge mennesker 
som evt. har haft en svær tid i deres liv.  
 
VUC centrene har været bekymret for at de mister elever – iflg. Troels er VUC centrene blevet stillet i udsigt 
at de skal kompenseres, men det er endnu ikke klart hvordan.  
 
Ordblindeforeningen har haft bekymringer, da det er kommunerne der skal være ansvarlige. Det er iflg. 
Troels dog ændret til, at det er en delt opgave mellem stat og kommune. 
 
Lærerne er blevet tilbudt efteruddannelse i ordblindhed og håndtering af ordblindhed. De er blevet 
uddannet på professionshøjskolerne.  
Det er i det hele taget vigtigt, at lærernes uddannelse bliver ændret. I folkeskolerne skal der udpeges 
læsevejledere på skolerne, men det er ikke kun dem, der skal være i stand til at undervise ordblinde. Hele 
skolens læringsmiljø skal indrettes således, at alle kan modtage samme undervisning. Troels har det indtryk, 
at der generelt sker forbedringer over hele landet.  
 
Jobcentrene – spotte ordblindhed. 
Mogens informerede om, at Ordblindeforeningen oplever, at jobcentrene ikke er gode nok til at spotte 
ordblindhed. Nu har VUC centrene dog fået 11 mio. til at arbejde med netop at spotte og hjælpe ordblinde.  
Erfaringen er, at der er større fokus på at få de ledige ud i job end at kortlægge kompetencer sammen med 
de enkelte personer. 
Iflg. Mogens er AOF er også i gang med en indsats i samarbejde med A-kasserne.  
Troels foreslog at ordblindeforeningen sammen med ham kunne spørge beskæftigelsesministeren, hvordan 
det går både for VUC centrene og AOF, når vi kommer længere hen i forløbet.  
Troels er enig i, at det skal være en samlet indsats over for den enkelte borger.  
 



Mulighed for SU til ordblinde på VUC 
Der var et spørgsmål vedr. SU ifm. ekstratimer på VUC. Mogens undersøger det konkrete eksempel.  
 
Ansøgninger når man er i praktik.  
Gitte har et eksempel, hvor et af vores unge medlemmer er frustreret over, at han er nødt til at skrive 2 
ansøgninger om ugen, selvom han er i praktik. Han bruger meget energi på at skrive ansøgningerne, hvilket 
er svært, når man samtidig er i fuldtidspraktik.  
Iflg. Troels er tanken, at man skal søge samtidig med, at man er i praktik, da praktikken kun er midlertidig.  
 
Handicaptillæg 
Gitte nævnte også at flere medlemmer er utilfredse med, at de ikke kan få handicaptillæg. 
  
Afgørelser i klagenævnet 
Mogens bragte op, at Ordblindeforeningen har oplevet flere gange, at afgørelser i klagenævnet ikke 
efterleves i kommunerne. Troels bad om konkrete eksempler, som Mogens sender til ham.  
 
Hjælpemidler skal følge en enkelte person 
Carsten nævnte, at hjælpemidler bør følge den enkelte person og ikke arbejdspladsen. Iflg. Troels er det 
tidligere blevet italesat, og han mente, at der var taget hånd om det. Troels ville følge op på sagen.  
 
2. Gennemgang af referat 
Intet til referatet.  
 
3. Nyt fra Ordblindeforeningen.  
Mogens informerede om at der er ansat to ekstra i sekretariatet. Information vedr. dette er givet på flere 
niveau.  
Der har været afholdt kredsmøde og to medlemsmøder. God dialog på alle møder og mange gode forslag 
til, hvordan medlemmer kan inddrages i det frivillige arbejde.   
Der har været afholdt møde med Københavnerkredsen vedr. eksklusion. God dialog og debat med gruppen.  
 
4. Kommende Messer 
Frederikshavn: 2. og 3. marts.  
Ålborg: 4., 5. og 6. april. 
Begge messer bemandes af lokale kræfter og Mogens skal til Ålborg én dag ,og Christian skal til både 
Frederikshavn og Ålborg.  
 
Mogens informerede om et arrangement mandag den 23. september på Brønderslev bibliotek. Gitte kigger 
på, om ikke Nordjylland kan deltage med en repræsentant.  
 
Mogens informerede om følgende arrangementer i Ordblindeugen Uge 40: 
Mandag den 30. september i Esbjerg kl. 15-20. Ordblindemesse på VUC.  
Tirsdag den 1. oktober på Thy Mors. Ordblindearrangement. Maja er tovholder. Svend deltager.  
Onsdag den 2. oktober kl. 16-20 på Campus Vejle. 
Torsdag den 3. oktober i Kolding. Mogens har booket Bubber. Det er endnu uvist, hvor det bliver.   
 
Arrangementer i Netværkslokomotivet.  
4. marts: Ordblindearrangement i Vejle. Karina kan deltage.  
28. februar 3F i Kolding. Hvem kan deltage? 
Gitte og Karina taler sammen vedr. bemanding.  
 



 
5. Virksomhedsopsøgende arbejde 
Det pågår. Der er også stadig dialog med Policy Group.   
 
6. Dagsorden næste møde 
Næste møde er den 10. april kl. 16.00 
OBS. NYT MØDESTED 
Smurfit Kappa Danmark  
Jens Holms Vej 51 
6000 Kolding.  
(Karinas arbejdsplads) 
 
Mogens sender ny agenda, hvis ikke den kommer fra Erik.  
 
7. evt.  
Frederikshavn messen har spurgt, om vi vil give en gave til udlodning på messen. Aftalt at det bliver krus. 
Gitte aftaler med kontoret, hvad de har brug for til messerne i Nordjylland.  


