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Bilag 1 - Bestyrelsen beretning 2010 
 

Ordblindeforeningen har haft et aktivt år på alle områder. Nye initiativer er taget og det 

har ført til nye måder at bringe viden ud til ordblinde og deres pårørende. 

 

Lokalt arbejde og synlighed 

Foreningen besluttede på sidste årsmøde at det lokale arbejde skulle styrkes. Det er 

blandt andet sket ved kampagnen ”Oplysning om ordblindhed”. Det har været en succes 

og vi må fortsætte med at anvende de centrale kræfter til at styrke det lokale arbejde. Vi 

ved, at det kan være vanskeligt for mange lokalkredse at løfte de praktiske opgaver. 

Derfor er det vigtigt at trække på medarbejderne og de aktive frivillige til at skabe 

arrangementer lokalt rundt om i landet. Det er i lokalsamfundet, at vi skal være synlige 

og tilstede med vores rådgivning og støtte til ordblinde. 

 

Vi har startet en kampagne ”Oplysning om Ordblindhed”. Konceptet er at vi står på et 

centralt torv i byen i løbet af dagen og deler materiale ud om Ordblindeforeningen. Om 

eftermiddagen/aften er der foredrag på det lokale bibliotek. I efteråret 2010 besøgte vi 

Slagelse og Rønne og det var to meget gode og udbytterige dage. Kampagnen vil besøge 

alle kredse og ende med et stort arrangement på foreningens 70 års fødselsdag i 2012. 

 

Foreningen har gjort meget for at sikre synlighed af ordblindhed, og hvad foreningen kan 

gøre for at hjælpe ordblinde – så de kan blive endnu bedre til at hjælpe sig selv og andre 

ordblinde. På foreningen hjemmeside kan man se en ny film, foreningen fik lavet i 

sensommeren. Vi synes det er en meget vellykket og informativ film. 

 

Sekretariatet 

Foreningen har et velfungerende sekretariat, som består af dygtige medarbejdere. I årets 

løb har medarbejderne i samarbejde med de frivillige sikret en god stabil drift af 

foreningen. Det har betydet, at der er grundlag både for daglig drift og nye initiativer. 

Alle på sekretariatet har været på kurser i rådgivning, hvilket betyder at medarbejderne 

føler sig langt bedre påklædt til at udføre den første rådgivning, når vi får henvendelser. 

Kurset foregik hos Dansk Videnscenter for Ordblindhed. Kontoret er blevet opdateret 

med nye computere og programmer, der skal gøre det lettere for kontorpersonalet at 

administrere medlemskartotek og at overføre penge.  

 

Rådgivning 
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I foreningens rådgivning for forældre til ordblinde børn er Karl Åge Andreasen trådt ind i 

en frivillig og meget omfattende rådgivnings-rolle. Karl Åge Andreasen har en stor viden 

og kompetence fra sit lange arbejde på området. Det er et stort plus for foreningen, at 

fagfolk på den måde yder en stor indsats for ordblinde i samarbejde med andre frivillige. 

 

Ordblindeforeningen har i 2010 lagt vægt på det nordiske samarbejde ved at sende en 

stor delegation af sted til det nordiske møde i Oslo i oktober. Det var nogle herlige og 

lærerige dage.  

 

Vedtægterne 

Et udvalg under bestyrelsen har arbejdet med at tilrette foreningens vedtægter, så 

foreningen er blevet mere tidssvarende. Et andet udvalg har arbejdet med at lave nye og 

langsigtede målsætninger for foreningen. Det har været et spændende stykke arbejde 

disse to udvalg har lavet og vi glæder os til at se resultaterne af arbejdet i de kommende 

år. 

 

Ordblindebladet er blevet et godt og værdifuldt blad med gode artikler, som roses af 

mange fagfolk. Vi ønsker at alle også medlemmerne føler det er et blad for dem, således 

alle får noget værdifuldt ud af bladet. 

 

Midler til en feriekoloni 

Ordblindeforeningen har 2010 søgt om midler og fået dem, til en feriekoloni for 

ordblinde børn og unge og deres forældre. Det er et utrolig spændende projekt og der 

arbejdes hårdt for at lave en fantastisk feriekoloni for vore medlemmer. På feriekolonien 

vil der både være mulighed for ny viden, nye venskaber, socialt samvær samt leg og 

aktiviteter på tværs af aldre, køn og landsdele. 

 

Ordblindeprisen 

Ordblindeprisen blev i 2010 tildelt Birgit Dilling Jandorf leder af Dansk Videnscenter for 

Ordblindhed. Birgit har udført et kæmpe værdifuldt arbejde for at udbrede viden om 

ordblindhed. Hun har stået i spidsen for mange initiativer til gavn for oplysning og 

spredning af viden om ordblindhed. Hun har på billedligvis oplyst om ordblindes vilkår i 

folkeskolen, i TV og andre medier. Det arbejde og den synlighed, som Birgit har sikret 

har betydet, at vi i dag står på en sikker grund af viden om ordblindhed og de 

undervisningsformer og andre tiltag, der kan hjælpe ordblinde. Endnu engang stort 

tillykke med prisen og Tak for dit store arbejde indenfor området.. 

 

I det forløbne år er der sket omstruktureringer for Dansk Videnscenter for Ordblindhed. 

Videncentrene på handicap området er blevet fusioneret til et samlet Videnscenter for 

Handicap og Socialpsykiatri pr. 1. jan. 2011. Det har været magtpåliggende for 
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Ordblindeforeningen at Dansk Videnscenter for Ordblindhed bevarer den samme 

funktion og tydelighed som hidtil. Ordblindeforeningen har derfor i efteråret 2010 gjort, 

hvad vi kunne politisk for at sikre Ordblindeområdet den bedste position.  

 

HTO – hjælp til ordblinde 

Ordblindeforeningen har indgået i en projektgruppe, ledet af DVO, der her i efteråret 

kunne præsentere en ny hjemmeside www.hto.nu. Hjælp Til Ordblinde, som 

hjemmesiden hedder, er en rigtig god hjemmesider der skaber overblik for unge og 

voksne ordblinde både i relation til arbejde, studie, hjælpemidler og fritid. 

Ordblindeforeningen takker for endnu engang at deltage i et spændende samarbejde.  

     

Selvom alt ikke fylder lige meget i beretningen betydet det ikke, at det der er nævnt i 

mindre omfang ikke dækker over områder, hvor der er stor aktivitet og gjort et stort 

arbejde, men af plads hensyn må vi vælge at beskrive noget mere end noget andet. Det 

der ikke har fået plads i beretningen er også væsentlige aktiviteter, som har været 

beskrevet i bladet i løbet af året eller er berettet mundtlig. 

 

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for den store indsats, som er blevet gjort i årets løb. 

Og tak til alle vore samarbejdspartnere. 

 

 

 

http://www.hto.nu/

