
Årsberetning 2014 
 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er blevet et år ældre. Når dette blad 

udkommer, har foreningen netop eksisteret i 72 år. I alle de år har foreningen kæmpet 

mod fordomme om ordblindhed. Vi blev oprettet for at støtte Ordblindeinstituttet og i 

efteråret måtte vi igen rykke ud for at støtte forældre til Ordblindeinstituttet. Ballerup 

kommune ville lægge Ordblindeinstituttet ind under deres skolestruktur, men det 

lykkedes at bevare hele skoleledelsen intakt i denne omgang, mod at det blev flyttet 

til en anden adresse. 

Vi har kæmpet for bedre undervisning, for bedre It-støtte i undervisningen, for 

længere forberedelsestid og for bedre støtte til voksne med ordblindhed. Det har vi 

gjort gennem oplysningskampagner, foredrag, feriekolonier, ungelejr og ikke mindst 

gennem Ordblindebladet. Men med den nye lov fra 2012 om inklusion og den nye 

folkeskolelov nr. 409 fra 2014, er det blevet op ad bakke. Mange kommuner har 

lukket specialcentrene ned og bruger pengene og lærerkræfterne andre steder i 

undervisningen. 

 

Årsmødet 2014  
I den første time på Ordblinde/Dysleksiforeningens årsmøde 2014 fik medlemmerne 

mulighed for at komme med forslag. Der fremkom over 20 forslag, som alle er meget 

relevante og de vil blive gennemført i den udstrækning, der er frivillige og overskud 

fra sekretariatet. 

På generalforsamlingen blev der vedtaget nye regler for deltagelse i afstemningerne 

på generalforsamlingerne. Alle medlemmer kan få stemmeret. De skal blot tilmelde 

sig på sekretariatet 20 dage før generalforsamlingen. Der var rigtig mange 

medlemmer der stillede op til bestyrelsen. Det var dejligt at se, at der er så mange, 

som vil gøre en indsats for foreningen.  

 

Ungdomslejr og Feriekoloni 
 

For første gang i foreningens historie er det lykkedes at etablere en ungdomslejr. 

Nogle af foreningens voksne medlemmer fik i samarbejde med deres børn arrangeret 

en weekendlejr på Fyn. Det blev en stor succes for de over 20 deltagende unge, som 

fik snakket om deres udfordringer med ordblindhed. Ligeledes fik de nyttig viden om 

de gængse IT-hjælpemidler.  

Nogle af medlemmerne har oprettet en Facebook-profil. Den hedder 

Ordblindeforeningen-unge. Ordblindeforeningen har derfor nu en Facebook-profil for 

hele foreningen og en profil særligt for unge medlemmer.  

 



Feriekolonien blev i år afholdt på Nislevgaard på Fyn. Den er hvert år et 

tilløbsstykke. Børn, unge og voksne får ny viden og en god oplevelse. Mens de 

voksne og unge hører foredrag, bliver børnene underholdt med leg og forskellige 

aktiviteter. Det ville ikke være muligt at gennemføre de lejre, uden den store indsats 

fra de frivillige medlemmer af Ordblindeforeningen.  

 

Nye blogge om ordblindhed. 

På vores hjemmesider henviser vi til to blogge: Den ene hedder 

http://etlivsomordblind.dk og den anden hedder Ordklar.dk - Hjælp til dig, som er 

ordblind. På disse sider foregår der en meget seriøs debat med ordblinde og om 

ordblindhed. Det kan anbefales at kikke ind på disse sider. Desuden ligger der en 

meget seriøs side der hedder ”Tanker om ordblindhed”. (tilføj gerne et link) 

Sekretariatet  

Juliane Øhlenschlæger er stoppet og Karen Bangert blev ansat den 1. november 2014. 

Sekretariatet består nu igen af 2 dygtige medarbejdere. Derudover har vi fået en del 

nye dygtige telefonrådgivere. Dette er et stort aktiv for foreningen og vi får mange 

positive tilkendegivelser fra forældre der har modtaget rådgivning.  

Foreningen har etableret betalingsservice for medlemmer med Dankort. 

Medlemmerne kan nu selv tilmelde sig betalingsservice og derefter vil kontingentet 

automatisk blive betalt hvert år. Vi håber, at dette er en service mange medlemmer vil 

benytte sig af.   

Reglerne for tilskud til de lokale kredse/foreninger og netværk er blevet ændret. Der 

udbetales hvert år 2000 kr. til foreninger. Dette beløb er til afholdelse af møder. Har 

lokale foreninger planer om større arrangementer, der koster mere end de selv har 

økonomi til, kan der søges om tilskud i hovedforeningen. 

Lokale netværk kan få oprettet en konto i foreningens sekretariat. På denne konto kan 

de trække op til 2000 kr. til møder og vil de arrangere større møder, kan der søges 

tilskud i hovedbestyrelsen. For at få en konto skal netværket få godkendt en 

kontaktperson.  

Det er foreningens mål at der etableres netværk i alle kommuner.  

Ordblindebladet 

Det er igen i år lykkedes at udgive 4 Ordblindeblade ved hjælp af frivillige 

medlemmer. Artikler og billeder er samlet og skrevet af frivillige, og da udgifterne til 

trykning er faldet og annoncerne steget, er der blevet et lille overskud det sidste år. 

 

http://etlivsomordblind.dk/


Nordisk møde  
Nordisk møde blev i år afholdt på Færøerne. På det årlige nordiske møde bliver der 

udvekslet erfaringer og viden om ordblindhed. De 6 foreninger er meget forskellige 

og det er derfor meget lærerigt at deltage i disse møder. 

 

Folkemødet 
Folkemødet på Bornholm blev en stor succes. Ordblindeforeningen blev i den grad 

synliggjort for publikum. Over 80.000 Mennesker passerede forbi Dansk 

Handicapforeningens bod, som vi var en del af. Vi deltog 5 medlemmer fra 

landsforeningen og lige så mange fra den lokale forening på Bornholm. Alle de 4 

dage folkemødet varede, blev der delt materiale ud til publikum. Vi deltog i møder 

med politikere og embedsmænd. Vi lavede selv en event med en cykel, der var 

udsmykket som en ged. (Klodshans ged) Det fangede publikums opmærksomhed. På 

denne måde fik vi gjort opmærksom på de problemer mennesker med ordblindhed 

har.  

 

EDA (European Dyslexia Association) 
Målsætningen for EDA`s arbejde er at informere om dysleksi, at udveksle viden om 

dysleksi, at etablere samarbejde til gavn for mennesker med dysleksi og påvirke 

beslutninger, som har betydning for mennesker med dysleksi. Som et eksempel på 

dette arbejde, har der været afhold internationale konferencer. Den første i Budapest, 

og senest i 2013 i Vaxjø. Her var det i samarbejde med Linnèuniversitetet. 

 

Pressen 
Der har været en livlig aktivitet mellem pressen og Ordblindeforeningen. I 2014 har 

enten TV, radio eller aviserne ofte henvendt sig til Ordblindeforeningen for at få 

foreningens mening om inklusion, Ordblindeinstituttet eller tilgængelighed til 

offentlige steder. Foreningen har et godt samarbejde med Danmarks Radios 

hjemmeside der hedder ”Ligetil”. 

Ordblindeforeningen har også deltaget i en del videnskabeligt arbejde og stillet viden 

og erfaringer til rådighed for journalister og universiteter. 

 

Udvalg 



Rigtig mange medlemmer deltager nu flittigt i foreningens forskellige udvalg. 

Politisk udvalg, arbejdsmarkedsudvalget og bestyrelsen mødes hver anden måned. 

Bladudvalget mødes hver tredje måned og feriekoloniudvalget mødes hvert forår for 

at planlægge feriekolonien. Der kommer mange gode og konkrete forslag og 

løsninger på de forskellige opgaver.  

Bestyrelsen takker de mange frivillige, som er til stor gavn for foreningen. Det har 

stor betydning for mennesker med ordblindhed hvad enten du ”bare” betaler 

kontingent, deltager i udvalg eller er rådgiver. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 


