Bestyrelsens beretning 2009
Året 2009 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Et af højdepunkterne i året var
Konferencen Ord 09, som blev afholdt i København i august: Der var 450 deltagere. Konferencen
var velorganiseret. Åbningen blev overværet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, hvilket
var med til at sætte ekstra fokus på ordblindhed. Konferencen var arrangeret af DVO, Birgit Dilling
og en lang række fagfolk samt 3F og Ordblindeforeningen. Undervisningsminister Bertel Haarder
var blandt indlederne, og dagenes program var af en høj standard. Blandt oplægsholderne var også
medlemmer af Ordblindeforeningen. Denne konference var med til at holde opmærksomheden fast
på, at det er vigtigt for de ordblinde og for samfundet, at sætte alle sejl til for at personer med ordblindhed gennem undervisning og anvendelse af hjælpemidler stilles lige i samfundet..
2009 var også året hvor Folketinget vedtog FN's handicapkonvention. Med den i hånden kan vi
med styrket argumentation stille krav om, at mennesker med ordblindhed skal have samme muligheder som andre. Lige muligheder skal f.eks. gælde for tilgængelighed til tekster i uddannelsen.
På den store It og Ordblinde Konference, som Hjælpemiddelinstituttet, HMI, afholder i samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed, DVO, og Ordblindeforeningen, var et af hovedtemaerne digitale teksters tilgængelighed. I dag findes stort set alle tekster i digital form. Alle uddannelsessteder bør derfor have de tekster de anvender tilgængelige, både i papirform og i elektronisk
form. På den måde stilles personer med ordblindhed lige med andre.
Året har også været præget af mange rådgivningsopgaver for forældre til børn med ordblindhed.
Foreningen har med udgangspunkt i en konkret rådgivningssag, haft foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg. Efterfølgende har vi sendt en skrivelse til Udvalget og bedt partierne i udvalget
fremme, at der bliver udarbejdet en faglig beskrivelse af indhold og omfang af den særlige tilrettelagte specialundervisning til elever med ordblindhed i folkeskolen. Uddannelsesudvalget var meget
optaget af dette. De lyttede også til vores beretninger om, at kommuner kan være meget langsommelige og direkte modarbejdende overfor, at sende børn til et relevant undervisningstilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Der hersker ingen tvivl om, at forældre har frit skolevalg, også
når det gælder valget af et tilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Det er dog alene ved
valg af en anden folkeskole, man kan få mellemkommunal refusion. Det vil sige, at et valg af efterskole eller en fri grundskole ikke udløser kommunal refusion, hvorfor forældrene selv må betale.
Der hersker lidt anderledes regler, når det er kommunen, som ønsker skoleskiftet.
Foreningens sekretariat og rådgivningen har ydet en god og stor indsats. Vi siger tak til medarbejderne for det store og gode arbejde de har udført både udadtil og indadtil i foreningen. Bestyrelsen
og forretningsudvalget har afholdt en række møder i løbet året.
Ordblindeforeningen har afholdt en række arrangementer. I samarbejde med DVO har der været
holdt informationsmøder i lokalkredsene. Psykolog Laila Boye har sammen med frivillige afholdt
en temaweekend om de følelsesmæssige og sociale følger ordblindhed kan have.
Lokalt i kredsene har der været afholdt konferencer og undervisning i samarbejde med fagfolk og
forældre til børn med ordblindhed.
Vi har lavet en undersøgelse, der fortæller noget om vores medlemmer. Undersøgelsen dækker en 6
årig periode og fortælle, at vi har en stor medlemsgennemstrømning. Vi ønsker at fastholde og ud-

vide foreningens medlemstal. Derfor er det vigtigt for os, at blive klogere på årsagerne til den store
udskiftning og hvordan det kan ændres i fremtiden.
Nordisk
I oktober 2009 samlede Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 50 til 60 deltagere fra Danmark
og de andre Nordiske lande til en konference på Danhostel i Køge. Konferencens formål var at oplyse om folkeskolens specialundervisning og erhvervsskolernes undervisning samt de nyeste hjælpemidler til brug for personer med ordblindhed.
Marianne Jelved indledte med et spændende foredrag om folkeskolen og specialundervisning i folkeskolen.
Mia Finnemann, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, fortalte om den gode undervisning i folkeskolen for børn med ordblindhed.
Erling Thor Olsen og Peter Bislev fortalte om resultaterne af deres undersøgelse af et antal erhvervscentre. Deres konklusion var, at disse centre ikke havde tilstrækkelig viden om ordblind og
den rigtige undervisning.
Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet i Århus fortalte om, og viste eksempler på, de nyeste IT
hjælpemidler til personer med ordblindhed
Konferencen sluttede af med en erfaringsudveksling mellem de nordiske repræsentanter. Som altid
var det lærerigt at lade sig inspirere af de aktiviteter, som foregår i de øvrige lande.
EDA (European Dyslexia Association), det europæiske samarbejdsorgan
Vi har de seneste 3 år arbejdet med at få tilrettet foreningens vedtægter, så de blev i overensstemmelse med den nye lovgivning i Belgien. Det har vist sig, at være et mere omfattende arbejde, end
nogen af os havde drømt om. Blot for at nævne et enkelt punkt, så skulle generalforsamlingen afholdes på advokatens kontor. Arbejdet har beslaglagt den største del af bestyrelsens kræfter. Den
10. januar 2010 lykkedes det endelig. Nu mangler blot offentliggørelsen, i det der svarer til vores
Statstidende, så ændringen er juridisk gyldig.
I det seneste communique fra bestyrelsesmødet i januar 2010 skriver vi, at vi har været nødt til at
indstille til generalforsamlingen i april, at en række organisationer får ophævet deres medlemskab,
idet de ikke har betalt kontingent. På trods af et stort arbejde fra bestyrelsen, er det organisationer,
som vi ikke har kunnet komme i kontakt med – og som ikke har indbetalt kontingent i flere år. Disse beløb har vi nu afskrevet og indstiller til at ophæve medlemskabet.
Det seneste år har bestyrelsen også brugt mange kræfter på at arrangere den 3. flersprogede konference om dysleksi / Ordblindhed, som bliver afholdt i Brügge fra den 22. til 24. april 2010. Konferencen findes på følgende adresse: http://www.khbo.be/eda-khbo-dyslexiaconference. Konferencen
er et godt eksempel på, hvorfor EDA eksisterer. En af foreningens fornemmeste opgaver er, at formidle viden om ordblindhed på tværs af kulturer og landegrænser.
De medlemsorganisationer som har betalt kontingent, er blevet tilbudt et gratis adgangskort til konferencens tre dage. Det har vi i Danmark taget imod, og der bliver sendt en repræsentant for for-

eningen. Jeg kan kun opfordre andre interesserede til at undersøge hjemmesiden og overveje, om
det er her konferencepengene skal bruges. Det ville glæde os at se jer.
Ordblindebladet
Ordblindebladet bliver i dag trykt hos Strandbygaard Grafisk A/S. Vi takker for det lange samarbejde, som vi har haft med Atsats og med Jonna Wildgaard og Handy Print. Vi har modtaget mange
positive kommentarer fra folk udenfor foreningen, bl.a. fra Undervisningsministeriet, lærere og
psykologer, som har givet udtryk for, at de læser bladet med stor interesse. Redaktionen bruger meget tid på at gøre bladet let at læse. Vi søger at bringe artikler som læserne kan anvende i deres
praktiske liv. Der er naturligvis plads til forbedringer. Vi vil meget gerne have kommentarer og
forslag fra medlemmerne. Vi takker de mange frivillige bidragydere for de mange fine billeder og
tekster vi har modtaget i 2009. Uden disse bidrag var det ikke muligt at fremstille Ordblindebladet.

