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Indbudte:  

Mogens Schmidt, Formand i Ordblindeforeningen, Netværkslokomotivet
Christian Bock, Næstformand i Ordblindeforeningen, CBock, it- rådgiver
Birte Jensen, Formand for Storkøbenhavnskredsen
Janne Sabroe, Medlem af Hovedbestyrelsen, Formand for Nordsjællandskredsen, 
Folkeskolelærer og Læsevejleder
Erik Kildegaard Rasmussen , Medlem af Midtsjællandskredsen
Anders Bredsdorff, Medlem af Midtsjællandskredsen, Folkeskolelærer/leder
Laila Boye Psykolog

Afbud fra:
Charlotte Raffn, medlem kreds Nordsjælland, Fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering   
Inge Zeisner, medlem kreds Nordsjælland
Mette Elsig 
Hans Christian Andersen

Vi havde besøg af Mathias Tesfaye vedr. FGU 

Dagsorden Referat

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat

Pkt. 2 FGU
https://uvm.dk/aktuelt/i-
fokus/reform-af-de-
forberedende-tilbud
Vedhæftet finder i 
lovgrundlaget for FGU

Mathias fortalte lidt om den nye FGU og vi 
stillede mange spørgsmål.
Unge under 25 år kan visiteres til FGU med det 
formål, at de bliver klar til en 
ungdomsuddannelsen eller får fodfæste på 
arbejdsmarkedet. FGU begynder 1/8-2019. Der 
bliver oprettet ca. 90 FGU-skoler i hele landet. 
Finansieringen er 60/40 til kommunerne. 
Lovgrundlaget for ordblinde elever er meget fint. I
loven står der gentagne gange, at ordblinde 
elever skal, ordblinde elever skal, hvilket tegner 
godt.
I dag opnår 94% af en ungdomsårgang at 
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gennemføre en ungdomsuddannelse, men det 
beregnes over 25 år. 
Målet med FGU er at endnu flere unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse, men ikke 
over 25 år, men på langt kortere tid. 
Både elever over og under 18 år kan modtage 
skoleydelse.
https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-
tilbud/forberedende-grunduddannelse/opbygning-
og-maalgruppe
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171
013-politisk-aftale-reform-af-det-forberedende-
omraade
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/orienteringer/
fgu/180322-lovforslag-om-forberedende-
grunduddannelse-fremsat-i-folketinget

FGU er kommet til på baggrund af Stefan 
Herman udvalgets resultater i 2017 om bedre 
veje til uddannelsen.
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/260
9/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-pixie.pdf

Vi stillede også spørgsmål til Mathias omkring 
uddannelse af lærer og deres kvalifikationer 
omkring ordblindeundervisning.
Vi har fået et svar af Søren Pind lige inden han 
gik af. Spørgsmål og svar er vedhæftet.

Pkt. 3 Besøg af Anni Matthiesen Aflyst d. 12. juni. Ny dato findes

Evt.
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