
Ordblinde / Dysleksiforeningen 
                   i Danmark 

 
Dagsorden til politisk udvalg 

Mandag d. 29. april 2019 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 i kreds Storkøbenhavn 

Janne Sabroe, Formand for Nordsjællandskredsen, Suppleant i Hovedbestyrelsen 

Folkeskolelærer og Læsevejleder 

Mette Elsig  

Hans Christian Andersen, Næstformand i Kreds Storkøbenhavn, Lærer på Hjembæk 

Efterskole, Ordblindespecialisten 

Laila Boye Psykolog 

Rasmus Lerbak Næstformand i Østjyllandskredsen 

Anette Rudbeck Grafiker, Bisidder og Rådgiver i Ordblindeforeningen 

Anna Ljungdahl Konsulent / Rådgiver 

 

Afbud: 

Christian Bock 

Erik Kildegaard 

Mette Elsig 

Anette Rudbeck 

Hans Christian Andersen 

 

 

 

 Dagsorden Referat 

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat  

Pkt. 2 Nyt fra hovedbestyrelsen 
v/ Mogens Schmidt 

Der er lige udsendt referat fra sidste HB møde. 

Pkt. 3 Sammenlægning af politisk ud-
valg og arbejdsmarkedspolitisk 
udvalg. V Mogens Schmidt  

Begrundelse. De 2 udvalg har 
mange sammenfald i emner. 
Derfor foreslås a de to udvalg 
sammenlægges, og deles i et 
øst og vest udvalg. 

Der diskuteres mange af de samme emner i 
politisk udvalg og i arbejdsmarkedspolitisk 
udvalg. 
Man tvinges ikke til at være i øst eller vest, men 
man kan være med, hvor man selv synes. 
Vi indstiller til en sammenlægning af udvalgene. 
Et fælles møde om året i evt. Middelfart og 3 
møder i øst og vest. 
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Der vil selvfølgelig være en ko-
ordinering af hvad der arbejdes 
med. 

For en del af medlemmer vil der 
være en tidsmæssig bespa-
relse, og for foreningen en øko-
nomisk gevinst. 

Den endelige beslutning skal 
som altid tages af HB. 

Arbejdsmarkedsudvalg 
Mogens Schmidt, formand for 
udvalget  
Kaj Andersen 
Christian Bock 
Susanne Thorsager 
Carsten Hansen 
Svend Jensen 
Gitte Nielsen 
Birte Jensen 
Karina Christensen 
 
Politisk udvalg 
Janne Sabroe, Nordsjælland 
formand for udvalget 
Birte Jensen 
Mogens Schmidt 
Christian Bock 
Mette Elsig 
Hans Christian Andersen 
Rasmus Lerbak 
Anette Rudbeck 
Laila Boye 

Pkt. 4 Privatsag i XXX Kommune 
Se bilag v/ Janne Sabroe 

Desværre har vi en sag der har været i 
Klagenævnet for Specialundervisning for 4. 
gang. Vi kan arbejde på at påvirke selve 
lovgivningen. 

Pkt. 5 Hvordan kan jobcenteret gøre 
det bedre for ordblinde i job og 
uden job v/Birte Jensen 

Foreningen arbejder på en vejledning til 
ordblinde i job og udenfor job. 
De forskellige jobcentre har ikke nok kendskab 
til servicering af ordblinde. Der er afsat 
økonomiske resurser til voksne ordblinde i a-
kassen og i jobcentret. Vi vil gerne invitere 
jobcenterchefen fra det nye Københavnskontor. 

Pkt. 6 En drøftelse af 
karaktersystemet på. Ville det 
være en fordel for ordblinde, at 

Punktet er udsat til næste møde, hvor HC er til 
stede. 
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det danske karaktersystem ikke 
baserede sig på et gennemsnit? 
Fx, ville det udløse at der i langt 
højere grad skulle kigges på de 
enkelte karakterer forud for valg 
af uddannelser frem for en 
vægtet karakter. v/Hans 
Christian Andersen 

Pkt. 7 Opfølgning på besøg af Anni 
Mathiasen v/Mogens Schmidt 

JS laver et skriv til AM til 1. august 2019. 

Pkt. 8 
 

"Vilkår og vilkårlighed for ord-
blinde studerende på lange, vi-
deregående uddannelser." 
Jeg har flere gange rådført mig 
med Institut for Menneskeret-
tigheder ift konkrete sager, hvor 
jeg fik bekræftet, at der sker 
brud på konventionen om lige-
behandling af handicappede.  
Indkommet for sent 

Udarbejde et skriv om dokumentation fra de 
ordblindes side om eksamensregler, brug af 
forlænget tid til mundtlige og skriftlige prøver. 

EVT. Mobning 
 
 
 
 
Nye mødedatoer i efteråret 
2019 og foråret 2020. 
 
 
 
  

Mobbenævnet http://dcum.dk/forside/nkmm 

Den Nationale Klageinstans mod Mobning. 
Gælder alle uddannelser. 
Der skal være en mobbepolitik på alle skoler. 
 
27. august 2019 
26. november 2019 Anna og Janne finder et 
sted. 
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