
Ordblinde / Dysleksiforeningen
                   i Danmark

Referat fra politisk udvalg
Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 17.00
Handicaporganisationernes Hus, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup:  

Fremmødte:

Mogens Schmidt, Formand i Ordblindeforeningen, Netværkslokomotivet
Christian Bock, Næstformand i Ordblindeforeningen, CBock, it- rådgiver
Birte Jensen, Formand for Storkøbenhavnskredsen
Janne Sabroe, Formand for Nordsjællandskredsen, Suppleant i Hovedbestyrelsen 
Folkeskolelærer og Læsevejleder
Anders Bredsdorff, Medlem af Midtsjællandskredsen, Folkeskolelærer/leder
Inge Zeisner, medlem kreds Nordsjælland
Laila Boye Psykolog
Rasmus Lerbak Østjyllandskredsen

Afbud:
Mette Elsig 
Hans Christian Andersen
Charlotte Raffn, medlem kreds Nordsjælland, Fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering  
Erik Kildegaard Rasmussen , Medlem af Midtsjællandskredsen

Dagsorden Referat

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat Godkendt

Pkt. 2 Nyt fra hovedbestyrelsen 
v/ Mogens Schmidt

• Troels Ravn har stillet spørgsmål til 
ministren omkring oplæsning af 
undertekster i biografen.

• Mathias Tesfaye fik ordblindeprisen tirsdag
d. 9. oktober 2018

• Der kommer dialogmøder for  medlemmer 
i øst og vest i 12. og 19. januar

• 1. dec er møde for kredsformændene
• Lars Sander sidder i bestyrelsen i EDA, 

det fortsætter han med hvis han bliver 
genvagt

• På Kulturnatten udnævnes Mads Heindorf 
til ambassadør for Ordblindeforeningen i 
hans butik i Gothersgade 105 i 
København, hvor man også kan købe det 
nye armbånd Ordblindeforeningen har 
givet til Kronprinsen i 50 års 
fødselsdagsgave
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•

Pkt. 
2a

Skills i Bella Centret

v/ Mogens Schmidt

• Birte er tovholder på skills i Bella Center
• Ring til Lisbeth og Julie

Pkt. 
2b

"Høringssvar - Frit 
leverandørvalg på tegn-sprogs- og
skrivetolkeområdet, adgang til 
SPS på VEU-området og i 
overgangen mellem 
uddannelsesniveauer. 

V/ Anders Bredsdorff

• Ordblindeforeningen sender høringssvar til
UVM

Pkt. 3 FGU v/Janne Sabroe

Trepartsaftaler
SPS-støtte
Udlicitering af 
ordblindeundervisning

Kan søge SPS-støtte
Vi taler med Anni Matthiesen

Pkt. 4 Besøg af Anni Matthiesen V
Besøg af Mathias Tesfaye A
Besøg af Troels Ravn A
Besøg af Tommy Ahlers V
Jacob Mark SF

29/11-18 

Anders laver en aftale

Pkt. 5 Sager i klagenævnet, hvordan 
går det?
Hvordan kan vi klage over 
klagenævnets afgørelser?
Klagenævnet overholder ikke 
folkeskoleloven og loven om 
specialundervisning.
Hvordan kan vi få 
kommunerne til at overholde 
klagenævnets afgørelser?

Mogens og Annette tager i Klagenævnet for 
Specialundervisning d. 31. oktober.
Spørgsmål sendes til Annette.

Pkt. 6 Hvilke politiske emner skal vi 
tage op i foråret 2019?
Klagenævnet,
Århus Kommune,
FGU,
Best pratice i undervisning af 
ordblinde elever.

• Jobcentret regler og behandling af 
arbejdsløse 

• Vilkårlighed i universiteternes dispensation
regler samme studietype, men forskellige 
universiteter bevilliger ikke de samme 
vilkår.

• Arbejde med hvordan man kan blive 
medlem af Nota.

• Notas it afdeling og lydstudie bliver i 
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København
• Hvad skal vi gøre med skoler der ikke vil 

teste eleverne iht § 3b
• Det er tilfældigt hvilken undervisning 

ordblinde elever får, hvornår de opdages, 
hvordan vejlederne klædes på

• 31. januar skal Mogens til en opstarts 
konference omkring Friskoler og 
privatskoler

•  Det er lige så vigtigt at holde på vores 
medlemmer, som at få nye. Hvad gør 
vi???

Pkt. 7 SU handicaptillæg til ordblinde
elever.
http://www.su.dk/su/saerlig-
stoette-til-foraeldre-
handicappede-mv/
handicaptillaeg/

Anders tager kontakt til DH

Ny lov om beskæftigelsen i jobcentret 28. maj
Laila finder loven

Pkt. 8 Folkemødet 2019. 
Status

Det er ved at blive arrangeret af Rikke 

Pkt. 9 Fortolkning af § 26 i 
Folkeskoleloven

Se bilag 1

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge 
for befordring mellem skolen eller 
brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a 
og kapitel 2 a i lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v., og 
hjemmet eller dettes nærhed af

1) børn, der har længere skolevej end 2 
1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. 
klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km
på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, 
og
2) børn, der har kortere skolevej, hvis 
hensynet til børnenes sikkerhed i 
trafikken gør det særlig påkrævet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 
endvidere sørge for befordring til og fra 
skole af syge og invaliderede elever.

Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne 
betingelser skal kommunalbestyrelsen 
sørge for befordring af elever til og fra 

Sagen sendes videre til Karen

http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/
http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/
http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/
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de af regionsrådet drevne lands- og 
landsdelsdækkende undervisningstilbud 
m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme 
gælder for de af Borgerrepræsentationen
drevne landsdelsdækkende 
undervisningstilbud i Københavns 
Kommune.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 
finder tilsvarende anvendelse på 
befordring mellem skole og dagtilbud i 
henhold til lov om social service af 
elever, der uden for skoletiden er 
anbragt i daginstitution m.v.

Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for 
befordring efter stk. 1 kan opfyldes ved 
at henvise eleverne til offentlige 
trafikmidler eller ved at godtgøre deres 
udgifter til egen befordring.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 
omfatter ikke elever, som undervises i en
anden skole end distriktsskolen, bortset 
fra elever, der er henvist til undervisning 
i henhold til § 5, stk. 6 og 7, og § 22. 
Bestemmelserne i stk. 1 omfatter også 
elever, der fortsætter skolegangen i en 
skole, hvortil eleven har været henvist i 
henhold til § 5, stk. 7. Elever, der ved 
optagelsen i en skole i en anden 
kommune end bopælskommunen, jf. § 
36, stk. 3, er henvist til undervisning i 
henhold til § 5, stk. 7, er ikke omfattet af
stk. 1.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder 
ikke for elever, som optages i en anden 
skole, jf. § 36, stk. 3. I disse tilfælde skal
kommunalbestyrelsen i stedet afholde 
udgifter til befordring svarende til 
udgifterne til den befordring, som 
kommunalbestyrelsen ville være 
forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis 
eleven benyttede det tilbud, som eleven 
er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin
distriktsskole.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan 
fastsætte nærmere regler om befordring.

Pkt. Nye ambassadører
Mads Heindorf, Sara Blædel, 
Thomas Bo Larsen, 
Gudrun Hasle

Vi taler om det på de næste møder
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Anna Jungdal, 

Pkt. 
10

Mødedatoer for foråret 2019 21. februar 2019
29. april 2019
25. maj 2019 årsmøde

EVT.

 

Anders samler spørgsmål og svar fra 
Ordblindenetværket som Trine Nobelius skriver.
Fået et skriv fra Norge
WHO 

Besparelse i Frederiksberg Kommune Birte 
undersøger med kommunen, hvilket skoletilbud 
tales der om? Birte undersøger det.


