
Ordblinde / Dysleksiforeningen
                   i Danmark

Dagsorden til politisk udvalg
Mandag d. 1. februar 2018 kl. 17.00
Handicaporganisationernes Hus, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

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
Charlotte Raffn, medlem kreds Nordsjælland, Fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering   
Inge Zeisner, medlem kreds Nordsjælland
Erik Kildegaard Rasmussen , Medlem af Midtsjællandskredsen
Anders Bredsdorff, Medlem af Midtsjællandskredsen, Folkeskolelærer/leder
Laila Boye Psykolog
Mette Elsig 
Hans Christian Andersen
Mathilde Balschmidt DU

Afbud: Birte Jensen, Charlotte Raffn, Inge Zeisner, Hans Christian Andersen, Mette Elsig,

Dagsorden Referat

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat Referat af 28. november 

Pkt. 2 Nyt møde med Mattias Tesfey Mogens finder en ny dato. Det bliver formentlig 
en mandag

Pkt. 3 Diskuterer om vi skal lave en 
skrivelse sammen med DH om
optagelsesprøver til 
gymnasiale uddannelser.

Mail sendt til Anders og Karen 

Pkt. 4 Møde med KL Mogens finder en dato. Janne sender nogle 
datoer til Mogens.

Pkt. 5 Møde med Pia Dyhr Christian har et møde d. 21/2 med Pia Dyhr

Pkt. 6 Møde med Anni Mathisen
Undervisningsordfører

3. april kl. 17.00 Hvad skal vi tale med Anni om. 
Spørgsmål skal sendes 14 dage inden mødet. 
Alle sender min. 3 spørgsmål til Janne, som 
skriver det hele sammen.
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Hvorfor bliver kvote 2 nedlagt?
Er der en fælles faktor til forhøjelse af 
gennemsnit for ordblinde?

Pkt. 7 FTOB Vi har været på turné i mange byer rundt i landet.
Vi fortsætter hen over foråret.  

Pkt. 8 Ansat på kontoret Der er socialstyrelsen der, uddeler pengene til de 
forskellige handicaporganisationer. Der kommer 
nye tilskudsordninger. Ordblindhed opleves som 
et stort handicap. 
Der sidder 3 personer, der er med til at fordele 
pengene

Pkt. 9 Lange sagsbehandlingstider i 
klagesager over ordblinde 
tilbud.

Diskuterer om vi evt. skal have
besøg af een fra 
ankestyrelsen over 
klagesager.

Karen og Mogens har møde med ankestyrelsen i 
næste uge.

Pkt. 
10

Kan vi ruste forældre til at 
blive frivillige i forældre 
netværk

Der har tidligere været et pilotprojekt i forhold til 
forældre netværk. 
På næste opfølgnings kursus vil der også blive 
lagt vægt på oprettelse af forældre netværk.
Hvordan klæder vi rådgiverne på til at handle de 
psykiske konsekvenser af lange 
sagsbehandlingstider og forældre der er i krise 
over manglende hjælp. Den svære samtale.
Det er ikke rådgiverne, der skal blive kede af det. 
De skal have nogle redskaber til at hjælpe dem 
selv.

Pkt. 11 Besøg med Trols Ravn og 
Pernille Rosenkrans Theil

Vi vil gerne have besøg af disse 2 politikker efter 
sommerferien 2018

EVT. Er ordblindhed et almindeligt 
anerkendt handicap?

Elevplaner og handleplaner

Det står på Socialstyrelsens hjemmeside viden til 
gavn under handicap. 
https://socialstyrelsen.dk/handicap

Ordblindhed er et samfundsrelateret handicap.

Tages op på næste møde. Tages også op  med 
politikkerne. Se på ROALs hjemmestide. 

https://socialstyrelsen.dk/handicap
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