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i Danmark

Bilag 1 - Bestyrelsens årsberetning for 2011
Bestyrelsens formål er at varetage medlemmernes interesser og skabe så gode forhold som muligt
for børn, unge og voksne med ordblindhed.
Foreningen skal have så stor gennemslagskraft, at både regering og folketingspolitikere kan se og
høre os.
Offentligheden og lærere, pædagoger, jobcentre og alle andre, som har direkte kontakt med
ordblinde, skal have et solidt kendskab til Ordblindeforeningen.
For at nå disse mål er det vigtigt at vi er synlige i offentligheden. Alle de aktiviteter vi har sat i gang
i år, har haft til formål at synliggøre foreningen.
Oplysning om ordblindhed
I efteråret 2010 startede vi ”Oplysning om ordblindhed”. Dette arbejde fortsatte i 2011 med besøg i
Fields på Amager, i Køge og i Odense. Ved at dele brochurer ud på gaden og holde
oplysningsmøder om aftenen, når vi ud til et bredt udsnit af befolkningen. Projektet vil fortsætte i
2012, til vi har besøgt alle kredse i Danmark.
Feriekoloni
For første gang, siden de 2 nordiske sommerlejre på Bornholm, lykkedes det at gennemføre en
feriekoloni på Fyn for Foreningens medlemmer. Socialministeriet havde bevilget penge, så kolonien
var gratis for medlemmerne. En stor gruppe frivillige medlemmer lagde et stort arbejde.
Dygtige specialister holdt gode foredrag, som gav god inspiration for de mange børn, unge og deres
forældre. En lille gruppe forældre brugte endda lørdag aften til at skrive et brev til
undervisningsministeriet. Brevet blev også optakt og grundlag for en kort indslag i TV-Fyn.
Pressen
Foreningen har deltaget i den offentlige debat. Debatten om inklusionen har givet anledning til en
del indlæg i både radioen og aviserne. Vi kommenter gerne alt fra bøger til tidsskrifter.
Bisidder og rådgivningskursus
Kurset blev afholdt på Avernakø, og formålet med kurset var at styrke foreningens medlemmer og
at danne et korps af rådgivere. Foreningens dygtige rådgivere gav en grundig gennemgang af de
relevante love, bekendtgørelser og vejledninger for ordblindeundervisning og it-hjælpemidler.
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Kurset blev en stor succes, og den viden, medlemmerne fik, vil være til stor positiv nytte. En stor
gruppe medlemmer meldte sig som rådgivere og kan kontaktes gennem hovedkontoret. Kurset vil
blive gentaget med jævne mellemrum de næste år.
Rådgivning
Foreningen har fra april 2011 rådet over to meget dygtige rådgiver. En rådgiver blev ansat for at
dække Jylland og Fyn, og en professionel frivilligrådgiver hjælper medlemmerne på Sjælland og
øerne. Det er et stort plus for foreningen, at fagfolk på denne måde yder en professionel indsats for
ordblinde i samarbejde med andre frivillige.
Nordisk møde
Ordblindeforeningen i Danmark har de sidste mange år lagt stor vægt på det nordiske samarbejde
og sendt en delegation. I år var der møde i Skellefteå i Sverige. På initiativ af den svenske og
danske delegation blev der skrevet en fælles udtalelse. Det nordiske samarbejde er altid til stor
inspiration. Det er meget lærerigt at møde kollegaer fra de nordiske lande.
Nordisk ungdomsafdeling har afholdt et møde i Oslo, hvor vi deltog med en repræsentant.
European Dyslexia Association (EDA)
Ordblindeforeningen i Danmark har været vært for et bestyrelsesmøde i EDA i efteråret. Fire
frivillige medlemmer gjorde et stort arbejde for at det kunne blive et godt arrangement.
Ordblindebladet
Ordblindebladet er talerør for foreningen. En stor tak til alle de frivillige der har skrevet artikler til
bladet og en stor tak til redaktionen for det store arbejde det er at samle billeder, annoncer og
artikler. Bladet bliver læst af mange medlemmer og af mange fagfolk uden for foreningen.
Sekretariatet
I årets første 9 måneder havde vi 3 medarbejdere på kontoret og fra 1. april også en rådgiver i
Jylland. I oktober gik vores sekretariatsleder på barselsorlov og blev erstattet af en vikar. Desværre
blev vores bogholder samtidig ramt af en lang sygdomsperiode, men på trods heraf håndteres den
daglige drift og de mange henvendelser på en professionel måde.
Vores hjemmeside er blevet opdateret med nye programmer, så medlemskontingent kan indbetales
elektronisk. Medlemstallet er steget med små 100 medlemmer i årets sidste del, så vi ved årsskiftet
var 1197 medlemmer.
Sekretariatet støtter medlemmerne på bedste vis, og det har været til uvurderlig hjælp bl.a. med
formulering af breve til ministerierne.
Udvalg
Foreningen har en del frivillige udvalg. Det politiske udvalg har arbejdet godt med at få overblik
over den 3 årlige HF-uddannelse, vores holdningerne til inklusion og til den nye
undervisningsmodel for ordblindeundervisningen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen takker de mange frivillige for deres store indsats, der er gjort i løbet af året. En stor tak
til alle, der har repræsenteret Ordblindeforeningen i udvalg. Også en stor tak til alle vores
samarbejdsparterne.

