
Bestyrelsens årsberetning for 2015 

Ser vi tilbage på året 2015, er der sket meget. Den nye tværgående ordblindetest kom i januar, og 

inden året var omme, havde 95 af 98 kommuner taget den nye test i brug. Testen gav anledning til 

megen debat og mange interviews på TV og i den skrevne presse. Senest havde vi en debat i 

Weekendavisen.   

Forældre, der har mistanke om, at deres barn er ordblind, har nu fået et retskrav på at de kan få taget 

ordblindetesten i folkeskolen. Retskravet gælder fra skoleåret 2017/18. Det er to store skridt i den 

rigtige retning, men der er stadig langt igen, inden mennesker med ordblindhed har de samme 

muligheder i samfundet. 

Deltagelse på messer 

For at fremme Ordblindeforeningens målsætning har vi sammen med Netværkslokomotivet og 

Christian Boch deltaget i 2 messer: Et i Aalborg og et i Slagelse. Det er lykkedes os at skabe et godt 

koncept med fine konkurrencer, som har gjort, at vi kommer i kontakt med mange forskellige 

mennesker. Ordblindeforeningen er blevet mere synlig for publikum. 

Møder på virksomheder 

I samarbejde med Netværkslokomotivet, 3F og AOF har vi deltaget i virksomhedsbesøg. Vi har 

været i Næstved, Ecophon, Fakse, Haribo og 3F i Vejle og Esbjerg. Der er udviklet brochurer og 

materiale, som fortæller om de fordele en virksomhed kan opnå ved at være medlem af 

Ordblindeforeningen. Vi har fået 4 nye virksomheder som medlem, og det er vores ønske, at 

mennesker med ordblindhed kan se, at foreningen har mulighed for at hjælpe hele livet igennem. 

Folkemødet på Bornholm 

På folkemødet på Bornholm havde vi i år lejet os ind i teltet hos AOF. Sammen med 

Netværkslokomotivet udviklede vi et godt koncept med fine konkurrencer og nogle spændende 

event. Fra hovedbestyrelsen deltog 2 personer og 6 personer fra lokalforeningen på Bornholm. Der 

blev uddelt brochurer og reklamegaver fra kl. 9.00 til kl. 18.00. Det gav mange nye kontakter med 

både politikere, embedsmænd, handlende, håndværkere osv. 

Feriekoloni 

De sidste 5 år har frivillige fra Ordblindeforeningen arrangeret en feriekoloni. I 2015 var vi på 

Nislevgård Efterskole i Otterup. Ca. 80 forældre og børn modtog foredrag om den nyeste viden om 

ordblindhed, It-hjælpemidler og undervisning, men den største oplevelse er nok det sociale samvær. 

Deltagerne får skabt nogle gode kontakter og et netværk og børnene opdager, at der er mange med 

læse- og skrivevanskeligheder. Der bliver arrangeret madlavning, idrætskonkurrence, foredrag og 

underholdning. Det kunne ikke lade sig gøre, hvis vi ikke fik støtte fra Socialstyrelsen og de mange 

frivillige. 

http://etlivsomordblind.us8.list-manage1.com/track/click?u=663783649095f0352811c6de2&id=5ed5fb3e87&e=5a017ff716


Konference i Roskilde 

Ordblindeforeningen har i samarbejde med CFU, Center for undervisning, afholdt en fornem og 

lærerig konference i smukke omgivelser på University College Sjælland i Roskilde. Formålet med 

konferencen var, at give faggrupper den nyeste viden og praksis inden for undervisning af elever og 

studerende med ordblindhed. Konferencen blev en stor succes med ca. 160 deltagere fra Danmark 

og 12 fra de andre nordiske lande. Det er foreningens oplevelse, at fagfolk mangler faglig viden og 

erfaring med de nyeste undervisningsmetoder. Det er derfor foreningens mål at arrangere flere af 

den slags konferencer landet over. 

Nordisk Møde 

I forbindelse med konferencen blev der afholdt nordisk møde. Det var i år Danmarks tur til at 

afholde mødet. Den første dag var deltagerne med på konferencen, og den anden dag samledes de 

nordiske landes repræsentanter i Handicaporganisationerne Hus. Efter en rundvisning i HH, fortalte 

en repræsentant for hvert land om deres aktiviteter i årets løb. Det er et vigtigt og meget 

inspirerende møde. Mange gode og nyttige ideer kom på bordet. 

Ungdomsafdeling 

Igen i år blev der afholdt ungelejr for vores unge medlemmer. Lejren fandt sted i København og 

blandt deltagerne var repræsentanter fra de nordiske lande. Ungelejren blev startskuddet for en ny 

ungdomsafdeling i foreningen. Deres navn er DU (Dysleksi Ungdom). Er du mellem 16 og 30 år 

kan du fra april 2016 melde dig ind i Ordblindeforeningen for 200 kr. og blive medlem af DU. Der 

vil blive arrangeret møder og lejre i weekenderne, og de unge forventer selv at få meget fagligt og 

socialt ud af møderne. 

Sekretariatet 

På sekretariatet er der nu, ud over de 2 fastansatte, også ansat en person til telefonrådgivning. Hver 

mandag og torsdag kan medlemmer ringe til rådgiveren og få en meget kvalificeret rådgivning. 

Udover rådgivning, udvikling af medlemsaktiviteter og administrative opgaver, har sekretariatet i år 

forberedt og deltaget i flere møder med politikere og embedsmænd med bl.a. Digitalstyrelsen, 

Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

EDA 

På hjemmesiden under ’Udvalg’, ’EDA’ findes info for de aktiviteter der er i 2016. 

Forberedelserne til 2016 konferencen har fyldt meget ved bestyrelsens møder i løbet af 2015. Det er 

en stor opgave at løfte, når man tænker på at arbejdet i EDA bliver gennemført på frivillig basis. I 

denne sammenhæng har der været holdt to bestyrelsesmøder i Modena (Italien), hvor også 

konferencen skal holdes.  

2015 bød også på ”Summer Seminars” i San Marino fra den 18. til den 20. juni, hvor deltagerne 

flittigt diskuterede emner relateret til såvel dysleksi som dyscalkuli. 



Året bød også på en fortsættelse af successen fra 2014. Den 18. til 25. juli var det EDA I 

samarbejde med det tyske forbund vært for ”European youth get together” – afholdt i Würzburg. 

Generalforsamlingen i oktober var henlagt til Athen, hvor EDA’s græske medlem samtidig 

gennemførte en lokal konference om dysleksi som dyscalkuli. Ved generalforsamlingen blev 

foreningen udvidet med 2 nye medlemslande og bestyrelsen med 2 nye medlemmer fra henholdsvis 

Frankrig og fra Malta. 

Endelig har EDA fået nye kontaktflader. Der er åbnet adgang på både Tvitter og Facebook. 

Tvitter er: https://twitter.com/EDAdyslexia 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/European-Dyslexia-Association/ 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen takker de mange frivillige og håber, der vil komme mange nye frivillige, som har tid og 

lyst til at give en hånd med, for der er stadig mange opgaver, der skal løses.  

Ordblindeforeningens mål: 

1. Ordblindeforeningen vil gerne udvide rådgivningen.  

2. Ordblindeforeningen vil skabe flere netværk i kommunerne 

3. Ordblindeforeningen ønsker tidlig indsats for elever med ordblindhed og god undervisning i IT-

hjælpemidler. 

4. Ordblindeforeningen ønsker, at Folketinget vedtager, at mennesker med ordblindhed får et 

retskrav til undervisning af lærere med specialviden om ordblindhed.  

5. Ordblindeforeningen ønsker bedre adgang til IT-hjælpemidler og mere information til 

arbejdsmarkedet om ordblindhed og IT-hjælpemidler.  

Foreningen vil fortsætte arbejdet for at nå disse mål. De enkelte aktiviteter skal tjene det fælles mål: 

at skabe bedre rammer for mennesker med ordblindhed.                                                                                                  

Bestyrelsen for Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark 

 

 

https://twitter.com/EDAdyslexia
https://www.facebook.com/pages/European-Dyslexia-Association/

