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Folkeskolens specialundervisning af ordblinde elever. 

 

Den 1. maj 2007 blev der afsagt en betydningsfuld dom i Vestre Landsret. Et forældrepar fik 

tilkendt erstatning for de skolepenge, de havde betalt for deres barns efterskoleophold. I dommen 

blev det også præciseret at ordblinde elever skal tilbydes særlig tilrettelagt specialundervisning i 

læsning og skrivning i hele skoleforløbet. Det er ikke nok at få instruktion i anvendelse af it-udstyr, 

der kan læse tekster op. 

 

TV og aviser var meget opmærksomme på udfaldet af denne dom. Det har givet flere forældre mod 

på at rejse berettigede forventninger til kommunerne om, at deres børn skal tilbydes særlig 

tilrettelagt specialundervisning. Ordblindeforeningen har et stigende antal henvendelser fra forældre 

der søger råd og vejledning. Foreningens rådgiver har været bisidder for mange forældre i årets løb, 

og også i år har flere forældre fået medhold i Undervisningsministeriets Klagenævn. Men 

betingelserne for at klage er blevet vanskeligere efter at kommunerne har overtaget hele 

specialundervisningsopgaven. 

 

Samarbejde omkring folkeskolens specialundervisning.  
 

I årets løb har foreningen haft et godt og udbytterigt samarbejde med mange parter: jeg vil særlig 

nævne samarbejdet med fagforeningerne, særligt 3F og med Ordblindeinstituttet. 3Fs blad 

Fagbladet har været talerør for mange ordblinde. Det har vist sig at 3F har fået og får mange 

henvendelser fra forældre til ordblinde børn. Det er godt at 3F varetager ordblindes interesser. 

Ordblindeforeningen har stillet forslag til Folketingets Uddannelsesordførere om, at folkeskoleloven 

ændres så faglige indstillinger skal følges af skolens leder. Som det er nu, kan en skoleinspektør 

nægte at følge en faglig indstilling. Op til Folketingsvalget lykkedes det os at finde et flertal hos 

ordførerne for en sådan ændring. Forslaget er nu bragt ind til behandling i Folketinget. Vi håber på 

en ændring af loven i 2008.  

 

Foreningen har gennem de senere år påvist, at god specialundervisning til ordblinde elever er 

udviklet i Danmark, men ikke udbredt. På konferencen i Roskilde i efteråret fik deltagerne, 

her i blandt mange skolefolk, et godt indblik i, hvordan god ordblindeundervisning bør udføres. 

Tilhørerne fik også klar tale fra Undervisningsministeriets konsulent på området: Folkeskoleloven 

er klar og tydelig, kommunerne har som opgave at give den fornødne specialundervisning til 

ordblinde børn. Midlerne er meldt ud i bloktilskuddene, så pengene skal være der. Kommunen må 

ikke undslå sig og sige at pengene ikke er der. Heller ikke på den enkelte skole kan man anvende 

dette argument. 

 

Gør man det overtrædes loven. Det er op ad bakke for forældre til ordblinde børn. Det har det været 

i mange år, men vi er gode til at gå op ad bakke. Det er glædeligt at pressen giver området stor 

opmærksomhed. 

 

3F fik årets Ordblindepris. 3F gør en stor indsats og vi har et fint samarbejde også lokalt. 

 

 

 



Konferencen om IT og ordblindhed. 

 

En tilbagevendende begivenhed er konferencen: IT og Ordblindhed. Konferencen afholdes hvert 

andet år af Ordblindeforeningen i samarbejde med Hjælpemiddel Instituttet og Dansk Videnscenter 

for Ordblindhed (DVO). Konferencen var godt besøgt. Næsten 300 deltog og Ordblindeforeningen 

deltog med et stort antal personer fra vores kredse. Det er vigtigt, at den viden vi kan få på en 

konference som denne, kommer mange til gode, så vi kan rådgive andre og deltage i forskellige 

sammenhænge, der kan skabe udvikling for ordblinde. 

 

Årsmøde med delegerede. 

 

På sidste generalforsamling fik vi vedtaget nye vedtægter. Et stort arbejde blev afsluttet med denne 

vedtagelse. Vi skal i år samles til årsmøde som en delegeret forsamling. Det kræver noget nyt af os. 

Vi har fra bestyrelsens side gjort os mange bestræbelser for, at få den nye valgmåde til at fungere i 

lokalforeningerne.  

 

Foreningens sekretariat har fungeret godt igennem hele året. Anita og Lone har gjort en kæmpe 

indsats for foreningen. Det samme gælder vores børnerådgiver. Bestyrelsen og FU har arbejdet med 

fremtidsplaner på personaleområdet. Anita går på efterløn med udgangen af april 2008. Vi har 

drøftet, hvorledes opgaverne så kan tilrettelægges. Det er naturligt, at foreningen gennemtænker, 

hvordan vi kan løse de kendte opgaver, og hvordan de ansatte kan skabe ny udvikling for 

foreningen. Anita har gjort et fremragende og meget betydningsfuldt arbejde for foreningen. Det har 

vi alle været utrolig glade for. Anitas arbejde har været et pionerarbejde. Vi har fået et 

velfungerende sekretariat, hvor Anita har spillet en væsentlig rolle for den gode udvikling, som 

foreningen har været igennem i de seneste mange år. 

 

OrdblindeBladet. 

 

Ordblindebladet er rigt på gode artikler. Der har ikke manglet stof i det forløbne år. Bladet er et 

vigtigt ansigt for foreningen. Vi ved at det læses af mange også udenfor foreningen. Det er vigtigt at 

vi er synlige og OrdblindeBladet bidrager til denne synlighed. 

 

Det Nordiske samarbejde. 

 

Også i år blev der holdt Nordisk Familietræf for forældre med ordblinde børn. Træffet lå på 

Bornholm og lokalkredsen havde gjort et stort arbejde. Det betød, at der også i år var stor 

tilfredshed med arrangementet. Der var deltagere fra Sverige, Færøerne og fra Danmark, som 

lyttede til oplæg og til hinanden.  

 

En beretning om Familietræffet og de gode foredragsholdere, kunne læses i Ordblindebladet nr. 4 i 

2007.  

 

Vores Nordiske repræsentant, Tom West deltog i årets Nordiske møde på Island. En mere detaljeret 

omtale af dette møde, vil kunne læses i Ordblindebladet nr. 1 i 2008. 

 

Det Europæiske samarbejde. 

 

EDA repræsentant, Lars Sander orienterer: 



Den europæiske dysleksiforening – EDA (European Dyslexia Association) har haft et år, hvor 

meget har stået i fundament-bygningens tegn. 

 

Bestyrelsen har brugt mange kræfter på at formulere både mission og vision for foreningen 

Nu handler det om, hvordan vi kan overføre disse gode ord og tanker fra papir til konkret handling. 

Den store udfordring i det er, at der er forholdsvis få ressourcer til stede. Bestyrelsen består af 

frivillige. Der er ikke noget lønnet sekretariat. Det samlede budget ligger på ca. 12.000€, så der skal 

prioriteres hårdt. 

 

Et andet meget stort tema i 2007 har været, at få revideret foreningens vedtægter, så de dels bliver 

mere moderne og i højere grad understøtter en arbejdende forening, og dels kommer til at leve op til 

de lovgivningskrav, som Belgien nu stiller. Foreningen har formelt hjemsted i Belgien.  

 

Ved generalforsamlingen i Luxembourg, som blev gennemført i november, blev det nye sæt 

vedtægter vedtaget. 

 

Som det sidste, kan det nævnes, at EDA var vært ved en international konference, som blev 

gennemført i forbindelse med Generalforsamlingen i november. Der var deltagere og oplægsholdere 

fra hele Europa, og konferencen blev gennemført i EU’s Jean Monet bygning.  

 

Lokale initiativer.  

 

Der foregår også stor aktivitet i Kredsene. Lokalforeningerne arbejder med en mangfoldighed af 

initiativer, f.eks. har en kreds udviklet undervisning i brugen af IT-rygsækken for børn og forældre 

og afholdt en række undervisningsaftener for ordblinde børn og deres forældre. Et andet sted har 

man søgt og fået et større beløb til at lave informationsvideoer om omblindhed. 

 

Bestyrelsen har holdt en række udbytterige møder og jeg glæder mig over det gode samarbejde i 

foreningen. 

 

 

 

Hans-Pauli Christiansen    

            

 

 


