
BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2018 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I SUMH D. 6.-7. APRIL. 
Under Repræsentantskabsmøde blev der ændret i vedtægterne: 

 Tilføjelse af suppleanter 

 Ændringer af tilsendelse af materiale fx forslag og bilag 

 Kontingentbetaling 

Weekenden bød også på dating imellem medlemsorganisationerne og imellem de frivillige. Det foregik i et 

rum, der var pyntet med lyserøde hjerter formet af balloner, og roser på bordene. 

Yderligere var der en workshop, hvor man skulle komme med nye ideer til, hvordan SUMH kan få en stabil 

økonomi. 

Lørdag aften sluttede af med festmiddag med taler og en konkurrence, hvor man var delt op i hold. 

MESSER OG BODER 
Igen i år har Foreningen haft en stand ved messer og arrangementer. Det har både været sammen med 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og alene. 

Rasmus Madsen har været stadepersonale til Ordblindemessen i Horsens Lørdag den 29. september, hvor 

han bl.a. snakket med folk om DU - Dysleksi Ungdom og var medvirkende til at skaffe nye medlemmer. 

Rasmus Madsen har også fortalt om foreningerne i Den Internationale Ordblindeuge. Det har han gjort til 

to arrangementer i Hjørring, hvor Nordjyllands kredsen havde en bod. 

I ordblindeugen har Julie Riisby, Emma Sabroe og Rikke Riisby også stået på uddannelsesmesse i Hillerød, 

for at informerer om foreningen.  

Den 24. oktober har Julie Riisby og Rikke Riisby stået på Skills messe i Bella Center for at få kontakt med 

de unge på erhvervsuddannelserne. 

FOREDRAG 
Julie Riisby har igen i år været rundt på skoler og gymnasier og oplyse omkring ordblindhed. Hun fortalte 

om hvilke hjælpemidler, man kan anvende og hvilke alternative studie strategier hun selv bruger i sin 

hverdag. Foredraget lægger også vægt på, hvor vigtigt det er at blive god til at bruge hjælpemidlerne i en 

ung alder, da det letter uddannelsesvejen for en. 

INDDRAGET I AARHUS KOMMUNES PROJEKT 
 Aarhus Kommune har gang i projektet ”Forstærket indsats for ordblinde elever i udskolingen”. Projektet 

går ud på, at en skole i Aarhus bruger den nationale ordblindetest til at opdage ordblindhed, og derefter 



lave en indsats med hjælpemidler. DU - Dysleksi Ungdom er repræsenteret i følgegruppen, for at varetager 

de unge ordblindes interesser. 

TEENLEJR 
Vi afholdte Teenlejr d. 14.-16. september. Vi opbygger som regel vores lejr med en masse social aktiviteter 

og så noget fagligt indhold. I år var vi i zoologisk have, hvilket vi fandt ud af skød lidt forbi målgruppen, og 

vi havde simpelthen for lang tid i haven. Vores faglige indhold bestod af et foredrag med en rollemodel, 

som vi også før har haft succes med at have.  Vi havde også et foredrag af Janne Sabroe, som foregik som 

en dialog, og som handlede om rettigheder i forhold til hjælpemidler i folkeskolen.  

NORDISK MØDE 
Frede, Mathilde og Rikke deltog i dette års nordiske møde, som blev afholdt i Finland. Mødet havde til 

formål at skabe relationer mellem ungdomsorganisationerne i de deltagende lande, og derudover var der 

også et kulturelt og et fagligt indslag. Det kulturelle indslag var en tur ud på en fæstnings ø med en guide 

som fortalte om fæstningen. Det faglige indslag handlede om hvilken læringsstrategi, vi hver især benytter 

os af og herunder, hvad det fortæller om vores personlige væremåde. 


