Bestyrelsens årsberetning 2008
Foreningens sekretariat
I det forløbne år har Ordblindeforeningen gennemløbet store forandringer på sekretariatet. Juliane
Øhlenschlæger, som blev ansat som sekretariatsleder, er nu kommet godt ind i arbejdet. Det kan
især mærkes, at Juliane også tager sig af organisatoriske opgaver. Gennem Juliane er foreningen
repræsenteret i mange arbejdssammenhænge, der styrker foreningen. Det betyder, at vi har kunnet
tage en række initiativer udadtil, såvel som indadtil i foreningen. Vi har blandt andet indledt et
samarbejde med Nota, det tidligere DBB, om at lave nogle filmklip til vores og deres hjemmeside
med kendte personer, der fortæller om deres Ordblindhed. En øget kursusaktivitet indadtil i
foreningen, med kurser om: det organisatoriske og superbrugerkursus i it-hjælpemidler. I 2009 er
der blandt andet planlagt et kursus vedrørende sociale og psykiske konsekvenser ved ordblindhed
med et særligt fokus på rådgivningssituationer ved Laila Boye, Hovedstadens Ordblindeskole.
Den daglige økonomiske drift ligger i gode hænder hos Sanne Erstrup, som også blev ansat i det
forløbne år. Lone Thomsen på sekretariatet og børnerådgiveren Hans Henrik Roholm, har ligeledes
ydet en betydningsfuld indsats for foreningen i årets løb.
Børneområdet
Østre Landsret afsagde her i efteråret dom vedrørende specialundervisningen af en dreng i
Helsingør kommune. Kommunen blev ikke dømt i sagen. Men dermed er det ikke sagt, at drengen
havde modtaget den rette specialundervisning.
De sagkyndige har ikke overfor Landsretten kunnet vurdere om Helsingørs Kommune har levet op
til lovgivningen, da Helsingør Kommune ikke har udleveret faglig dokumentation. De sagkyndige
fastslår hermed, at en WISC-test er et utilstrækkeligt grundlag for vurdering af en elevs fremtidige
undervisning. Det er tankevækkende og muligvis ansvarspådragende fra kommunens side, at en
elev er fraværende i folkeskolen i 6. måneder.
Efter dommen, som fik stor faglig opmærksomhed, udtalte professor Niels Egelund fra Danmarks
Pædagogiske Universitet: Noget lignende kan ikke ske i dag, fordi det er et krav, at der skal ligge
skriftlig dokumentation for de specialundervisningstiltag, der er planlagt.
Ordblindeforeningen finder det højst upassende og ulovligt i henhold til forvaltningsloven, at
Helsingør kommune, udtalte sig om barnet i TV. Kommunale myndigheder har tavshedspligt i
personsager.

Rådgivning
Børnerådgiveren har hjulpet en lang række forældre til ordblinde børn. Blandt børnene der bliver
hjulpet via vores rådgivning, har en del har fået medhold i klagesager i klagenævnet for vidtgående
specialundervisning. Mange er blevet henvist til relevant ordblindeundervisning blandt andet på
Ordblindeinstituttet. En oversigt over sagerne som børnerådgiveren har haft i 2008 viser, at det er
på et sent tidspunkt i børnenes liv, at de får den relevante hjælp.
Det er en kendsgerning, at vi kun hjælper en meget lille del af de børn, som ikke får et relevant
tilbud. Der en store mangler og uensartethed i de tilbud, som kommunerne giver de ordblinde
elever.

Forældre til ordblinde elever, der modtager særlig tilrettelagt specialundervisning, kan frit vælge
skole. Det betyder, at forældre kan flytte deres barn hen til den kommune, som har et mere egnet
tilbud. Hjemkommunen skal ikke spørges, forældrene har ret til at vælge frit, og hjemkommunen
skal betale den pris det koster, at have barnet gående i en anden kommune – uanset om det er en
merpris for hjemkommunen. Den modtagende kommune skal blot sige om de har plads.
Lovgivningen om frit skolevalg er klokkeklar. Vi ved dog, at der er nogle kommuner, der prøver
undslår sig dette.
Ordblindeforeningen arbejder med et politisk forslag der skal sikre, at forældre til ordblinde elever
får en kommunal klageadgang, der ligner det klagenævn, som ligger under
Undervisningsministeriet. Klagenævnet skal være uafhængigt af den lokale kommunalbestyrelse.
Samstemmende er ordførerne fra de politiske partier på børne- og folkeskoleområdet på
Christiansborg, meget interesserede i at styrke ordblindeundervisningen.
Ungeområdet
En arbejdsgruppe i Vestsjælland har arbejdet med at undersøge, hvordan unge ordblinde på
erhvervsuddannelserne klarer sig. Der har været afholdt lokale konferencer, og temaet vil blive
taget op på den kommende landsdækkende konference Ord09. Arbejdsgruppen har skrevet artikler
om deres arbejde til Ordblindebladet.
Ungegruppen har mødtes en del gange i det forgangne år. Har arbejdet med struktur og politisk
nytænkning. Har arbejdet med nye ideer til medlemshvervning, flyers samt brugen af Facebook.
Der er oprettet to profiler her: ”Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark” samt ”De Unge
Ordblinde” med links til vores hjemmeside. Denne gruppe har pt. 200 brugere.
Ord09- konference om læsevanskeligheder
Foreningen har deltaget, sammen med en lang række samarbejdspartnere bl.a. Dansk Videnscenter
for Ordblindhed, Ordblindeinstituttet, Hjælpemiddelinstituttet, Hovedstadens Ordblindeskole,
Ordblindeefterskolerne og 3F, i planlægningen af konferencen ”Ord09”, en konference om
læsevanskeligheder, der afholdes den 19.-20. august 2009 i Københavns Kulturcenter. Der bliver
tale om en konference med oplæg fra internationale læseforskere, men også oplæg fra medlemmer
af ordblindeforeningen. Foreningen vil ligeledes have en stand på konferencen.
De Nationale test og ordblinde:
Ordblindeforeningen tog i maj initiativ til, at Undervisningsministeriet burde lave en
lærervejledning angående børn med læsevanskeligheder i forbindelse med de nationale test. Denne
ide syntes Undervisningsministeriet var rigtig god og i januar har to fra Ordblindeforeningen, en fra
DVO og en fra Nationalt Videnscenter for Læsning siddet og struktureret og formuleret en
vejledning, i forhold til testen i Dansk/Læsning, men også om læsevanskeligheder i forhold til test i
andre fag.
De nationale test indeholder rigtig mange muligheder for at børn med ordblindhed, kan tage testen
med meget stor tilgængelighed. I vejledningen har vi således både beskrevet for lærerne, hvordan
man kan forberede testen, hvordan man med fordel kan gennemføre den og sidst men ikke mindst,
hvordan man efterbehandler resultaterne og hvordan man kan give respons til eleven og forældrene.
Dette arbejde er særdeles vigtigt, og vi glæder os til at høre tilbagemeldingerne, når der i marts har
været en pilotfase, for en ny omgang af de nationale test.

Ordblindebladet
Bladet har bragt en lang række artikler, der giver ordblinde og fagpersoner indsigt i de muligheder,
som i dag findes for mennesker med ordblindhed og deres pårørende. It-hjælpemidler er godt
beskrevet i bladet, og det er lykkedes på lokalt plan, at opbygge it-cafeer, hvor udstyret vises til
potentielle brugere. Bladet er også talerør for de forældre, som oplever, at deres børn ikke har fået et
relevant undervisningstilbud i deres hjemkommune. Det er vigtigt, at bladet er talerør, både for den
berettigede utilfredshed og for de faglige tiltag, som gør mennesker med ordblindhed mere
selvhjulpne og selvstændige i forhold til at leve i et videnssamfund. Bladet er mangfoldigt og drives
med en god økonomi.
Kommunikation/Presse
Pressen har fulgt op på såvel den gode, som den mindre gode personlige virkelighed.
Ordblindeforeningen ser det, som et særdeles gode at problematikkerne bliver drøftet i det
offentlige rum. Tabuer ses ofte skifte farvetoner, når pressens omtaler handicappet dysleksi – en
anderledes accept, anderledes indsigt og viden samt forståelse af et besværligt handicap. Herved
ytrer sig mange lægfolk i debatten og ikke mindst tolkninger, som at dumhed og dysleksi er
synonymer (tabuet) mindskes herved til gavn og glæde for os alle.
Det nordiske arbejde
Tom West, vores repræsentant i det nordiske arbejde, har deltaget i Nordisk konference og møde på
Færøerne. I 2009 skal den nordiske konference foregå i Danmark og der er godt gang i
planlægningen. I Ordblindebladet 1/09 kan man læse mere om mødet på Færøerne.
EDA
Lars Sander, repræsentant for EDA, beretter: I forhold til EDA (European Dyslexia Association)
har året indeholdt såvel positive som mindre positive elementer.
For at starte med det sidste. Det er stadig ikke lykkedes at få de sidste formelle detaljer om den
vedtægtsændring, som ifølge Belgisk lov skal gennemføres, for at foreningen stadig kan fremstå
som en lovlig forening. Vi håber vi kan få de sidste detaljer på plads i maj, hvor EDA holder sin
2010 generalforsamling i Bruxelles.
På positivsiden tæller, at det i det forgangne år er lykkedes, dels at blive fuldt medlem af EDA
(European Disability Forum), den Europæiske handicaporganisation, og dels at blive accepteret af
UNESCO som det de kalder "NGO in official relations with UNESCO". Det er positivt at
foreningen på denne måde er blevet accepteret som europæisk repræsentant for ordblinde. Konkret
hvilke muligheder der følger med, skal vi som bestyrelse for EDA til at finde ud af.
Endelig skal det nævnes, at EDA er gået i samarbejde med KHBO - en højere læreranstalt i Brügge,
Belgien, med det formål, at gennemføre EDA’s 3. flersprogede konference om dysleksi og
dyskalkuli. Planlægningen er netop indledt og konferencen bliver afviklet i slutningen af april 2010.
Oplysninger kan findes på følgende hjemmeside: http://khbo.be/eda-khbo-dyslexiaconference.
Ordblindeprisen
Vindmøllefabrikken Vestas modtog årets Ordblindepris. Virksomheden har taget initiativ til at
lægge kompenserende it-programmer ind på alle virksomhedens computere og er hermed blandt de
første af danske virksomheder, der for alvor tager læse-staveproblematikker alvorligt. Det var

fællestillidsmand Kaj Andersen, Vestas Vindblade i Tim der tog initiativet og det blev øjeblikkelig
bakket op af virksomhedens ledelse, med direktør Ditlev Engels begrundelse, at for virksomheden
er der tale om en investering i fremtiden, som både kan ses på den sociale og den økonomiske
bundlinje.
Pilotprojektet ”A-Å - 28 skal der stå” er forankret ved Huset Venture. Vestas deltager i projektet og
oplever en banebrydende effekt af det danskudviklede software IRIS. Nu køber virksomheden itrygsække til sine ansatte for et millionbeløb og har indtil videre uddannet 35 sprogmentorer, der
skal støtte og motivere de kollegaer, der har problemer med at læse og stave. 25 tillidsfolk har
allerede deltaget i uddannelsen til mentorer, på ¾ år har 160 mennesker med læsestavevanskeligheder deltaget og 17 står på venteliste.
På sidste års Årsmøde foreslog de delegerede flere tiltag – nye aktiviteter, nye mål for det
kommende år. Ordblindeforeningen har i årets løb fulgt op på mange af disse mål. Året har været
præget af åbenhed for nye impulser og ideudvikling.

