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Bilag 1. Bestyrelsens årsberetning for 2013. 
(Ligeledes bragt i Ordblindebladet nr. 1. 2014) 

 
 

I 1943 udgav neurologen Henning Buhl Skydsgaard sin doktorafhandling om ordblindhed, og 

samme år blev landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark grundlagt. Siden har 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark informeret offentligheden om ordblindes dobbelte 

ubehagelige situation. De er ikke ”sinker”, men ofte højt begavede mennesker med skrive- og 

læsevanskeligheder. Efter 70 års virke er denne fordom stadig ikke fjernet og selvom der har 

været udøvet stor forskning i ordblindhed, er der stadig kommuner der ikke vil anerkende 

ordblindhed. 

 

Formål 
Formålet med foreningens virke er at vejlede og orientere medlemmerne og inspirere lærere og 

pædagoger til at drive en god specialpædagogik. Ordblideforeningen udgiver 4 gange om året 

Ordblindebladet, arrangerer kurser, feriekoloni og rådgivning. Der afholdes medlemsmøde med 

kendte personer og vi deltager i den offentlige debat. Denne opgave er ikke blevet mindre med 

den nye inklusionslovgivning, som har været gældende siden august 2012. 

 

Årsmødet  
På årsmødet i 2013 blev der vedtaget en ny struktur for foreningen. Bestyrelsen vælges direkte 

på generalforsamlingen og består af 8 medlemmer. En formand og to næsteformænd. Den 

mindre bestyrelse er blevet mere effektiv og den afholder møde hver anden måned. De lokale 

kredse organiseres i regioner. 

  

Årsmødet 2013 blev indledt med en debat om foreningens fremtidige aktiviteter og udvikling. 

Der kom mange nye og gode forslag frem, som bestyrelsen behandler i den udstrækning der er 

tid og frivillige arbejdskraft.    

 

Sekretariatet 
Sekretariatet har hele året været besat af 2 dygtige og stabile medarbejdere. Vi har udvidet 

rådgivningen af medlemmer, vi har sendt flere ansøgninger til fonde og vi har deltaget i en 

mængde af møder. Samtidig med at den daglige drift har fungeret meget tilfredsstillende. I 

oktober havde foreningen en praktikant, Karen Bangert som udviklede et projekt der hedder ”Få 

hul på Ordet”. Det var en meget spændende proces og Karen søgte mange fonde Vi afventer 

stadig svar på nogle af ansøgninger. I år har Ordblindeforeningen sammen med den færøske 

ordblindeforening søgt om støtte fra Den Nordiske velfærdsfond til at arrangere et stort nordisk 

møde på Færøerne i 2014. Ligeledes er der søgt om midler til feriekoloni 2013 og til en 

ungdomslejr. 
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Vores frivillige rådgiver har også haft et travlt år. Den nye lov om inklusion i folkeskolen har 

givet anledning til mange skolebesøg med elever, der har fået forringet deres 

specialundervisning. 

                    

Feriekoloni                   
Feriekolonien blev igen i år en stor succes. 70 medlemmer deltog i de mange spændende 

aktiviteter og foredrag. 14 frivillige medlemmer arbejdede fra morgen til aften. Uden de 

frivillige kunne denne koloni ikke gennemføres. Tak for hjælpen. 

 

I 2014 vil feriekolonien blive afviklet på Nislevgård Efterskole. Socialministeriet har bevilget de 

ansøgte midler. Temaet for dette års feriekoloni vil blive den teknologiske udvikling. Foreningen 

har også søgt og ligeledes fået penge til en ungdomslejr. Forberedelserne til begge 

arrangementer er i gang.   

 

Medlemsmødet 
Som et nyt initiativ blev der i efteråret 2013 arrangeret et medlemsmøde for alle medlemmer. 

Denne ide opstod på Årsmødet i maj og allerede i oktober samme år havde et lille udvalg 

bestående af tre personer lavet et heldags program. Vi er meget glade for at så mange 

medlemmer havde lyst til at deltage og vi gentager succesen næsten med hovedtaler fra en anden 

kendt ordblind.  

 

Ordblindebladet  
Ordblindebladet er igen i år udkommet 4 gange med 32 sider hver gang. Artiklerne er skrevet og 

samlet af frivillige fra bladudvalget. Den frivillige arbejdskraft har bevirket at bladet nu giver et 

lille overskud. Sekretariatet har skaffet mange annoncer, og udgifterne til trykning er faldet i takt 

med teknologiske udvikling. 

 
Udvalg 
Politisk udvalg mødes hver anden måned og drøfter forskellige politiske forhold for ordblinde i 

Folkeskolen og på arbejdsmarkedet. Udvalget har været særdeles aktivt i 2013, bl.a. kan nævnes 

ansøgninger om projekter vedrørende netværk i folkeskolen og udvikling af et projekt om en 

samlet indsat for ordblinde udenfor arbejdsmarkedet. Ligeledes har politiske udvalg skrevet 

mange kommentarer til ministre og udvalg vedrørende eksempelvis, SU reformen, 

Kontanthjælpsreformen og faglært til fremtiden og mange flere. På baggrund af mange af disse 

henvendelser har udvalget også deltaget i Åbent samråd og et dialogmøder med 

Undervisningsministeren. Det har været særdeles spændende og vi takker det hårdtarbejdende 

udvalg. 

               

Bestyrelsen 
Bestyrelsen takker alle frivillige. Uden jer havde det ikke været muligt at gennemføre alle vores 

projekter. Bestyrelsen takker også alle, der har deltaget i udvalg og repræsenteret 

Ordblindeforeningen i Danmark og i udelandet. 
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EDA (European Dyslexia Association) 
Det forgangne år har været et spændende år, hvor EDA har gjort en stor indsats for at sætte 

dysleksi på dagsordenen. De større begivenheder været.  

 Afslutningen af Book Famine kampagnen i samarbejde med den Europæiske 

blindeorganisation. Traktaten er i forhold til ”World Intellectual Property Organisation” og 

handler om tilgang til trykt materiale i formater, som kan anvendes af ikke læsere. Traktaten 

er ikke gældende endnu. Den skal først ratificeres af medlemslandene i EU. Indholdet kan 

ses på følgende link: 

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683 

 EDA Summer School i San Marino blev gennemført i juni 2013. Det bliver gentaget i 

sommeren 2014 under et nyt navn: EDA Summer Seminars. Tidspunktet bliver den 19. til 

21. juni 2014, og temaet bliver “Exchanging research, practices and experiences”. 

Programmet vil komme på foreningens hjemmeside når det foreligger. Forventeligt i løbet af 

april.  

 EDA 4th All-European Dyslexia Conference Konferencen i Växjö i samarbejde med Linneus 

Universitetet i september 2013, hvor der var ca. 350 deltagere fra 28 lande, blev en stor 

succes. Både fagligt og også økonomisk, idet der blev et mindre overskud til EDA. Nogle af 

de deltagermæssige yderpunkter var Australien, Japan, Canada, United States, Hong Kong, 

New Zealand og Ukraine. Dertil selvfølgelig mange fra Sverige og det øvrige Europa.  

 2. oktober 2013 gennemførte EDA en minikonference i samarbejde med EU 

parlamentsmedlem Adam Kosa, hvor EDA havde mulighed for at præsentere sig som 

forening, hvad dysleksi er for noget, og fortælle om det arbejde der bliver gjort – dels 

internationalt og dels nationalt. Med på konferencen var EU Commissioner of Education, 

Culture, Multilingualism and Youth Androulla Vassiliou. En meget spændende mulighed for 

at sætte foreningen på den politiske dagsorden i EU. Minikonferencen er en del af et langt 

sejt træk for at blive set og hørt i denne sammenhæng. Mere om indholdet kan ses på denne 

hjemmeside: 

http://kosaadam.hu/news_display/difficult_children_no_children_with_specific_learning_dif

ficulties_commission_takes_action/) 

 

HUSK – du kan se mere på EDA’s hjemmeside. Du finder den på: www.eda-info.eu 

 

 

Nordisk møde 
Det har i mange år været en tradition at de nordiske landes Ordblindeforeninger mødtes en gang 

om året. I 2013 afholdte Island mødet med meget stor succes. Der blev udvekslet mange ideer og 

erfaringer. Vi besøgte det islandske universitet, hvor der blev fortalt om den nyeste forskning i 

genetik og dets betydning for mennesker med ordblindhed. 

Ordblindeforeningens unge er også ved at opbygge en tradition for at mødes hvert år. To unge 

fra Danmark var til ungdomstræf i Finland. Det har stor værdi at unge med ordblindhed kan 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683
http://kosaadam.hu/news_display/difficult_children_no_children_with_specific_learning_difficulties_commission_takes_action/
http://kosaadam.hu/news_display/difficult_children_no_children_with_specific_learning_difficulties_commission_takes_action/
http://www.eda-info.eu/
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mødes på tværs af landene og udveksle nye viden om de digitale programmer til IPhone og 

tablets. I år skal ungdomstræffet afholdes i Danmark. 

 


