
Ordblinde / Dysleksiforeningen 
                   i Danmark 
 
Dagsorden til politisk udvalg 

Torsdag d. 21. februar 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 for Storkøbenhavns kredsen 

Janne Sabroe, Formand for Nordsjællandskredsen, Suppleant i Hovedbestyrelsen 

Folkeskolelærer og Læsevejleder 

Erik Kildegaard Rasmussen , Medlem af Midtsjællands kredsen 

Mette Elsig 

Hans Christian Andersen 

Laila Boye Psykolog 

Rasmus Lerbak 

Anette Rudbeck 

 

Afbud: 

Mogens Schmidt 

Erik Kildegaard Rasmussen 

Mette Elsig 

 

 Dagsorden Referat 

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat  

Pkt. 2 Nyt fra hovedbestyrelsen 
v/ Christian Bock 

Anna og Anette er lige begyndt på 
kontoret. 

Pkt. 3 SU handicaptillæg til ordblinde elever. 
http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-
foraeldre-handicappede-
mv/handicaptillaeg/ 

Birte har en artikel med fra 
ordblindebladet fra nr. 2 2011. 
Anette har undersøgt lidt: Anni Winther. 
Su- styrelsen vægter udmatning både 
fysisk og psykisk. 
Op gennem 90’er kunne ordblinde 
studerende få støtte fra socialstyrelsen. 
Laila mener at det mere er en økonomisk 
beslutning end en fagfaglig beslutning, at 
ordblinde studerende ikke kan få handicap 
su.  
I 2000 blev SPS systemet indført. I dag 
kan man kun få handicaptillæg hvis der er 
komorbiditet.  
Hovedstadens ordblindeskole tog den 
bagudlæggende test, som danner 
grundlag for ordblindetesten.nu 
 
 

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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Pkt. 4 Folkemødet 2019 
status 

Venter til næste gang 

Pkt. 5 Testning af elever for ordblindhed  

Pkt. 6 FGU se bilag FGU elever skal genudsendes. Kan ikke 
åbnes. 
Skrive til Matthias omkring FGU, da det er 
udtalt at de første 4 år er en 
implemteringsperiode. Hvornår skal 
undervisningen fungere, især 
ordblindeundervisningen? 
Hvad med den specialuddannet ordblinde 
lærer? Hvem bliver ansat her? Hvor 
kommer ordblindelærerne fra? 

Pkt. 7 Fortolkning af § 26 i Folkeskoleloven 
 
Se bilag 1 fra sidste møde 
 

§ 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 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 

Tages op næste gang 
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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. 8 
 

Næste møde 29. april 2019 i 
Handicaporganisationernes Hus 

 

Pkt. 9 1. Undervisningsministeriet har indskærpet, 
at  elever i gul kategori efter reglerne ikke må 
benytte kompenserende digitale hjælpemidler 
til FSA, da de angiveligt ikke er ordblinde.! 
Hvordan håndterer OBF den problematik? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rundt omkring i det danske land bliver ad-
skillige dyslektiske elever pludselig til "sinker", 
når PPR-psykologer foretager kognitive tests 

med WISC-materialer eller lignende tests, hvor 
det sproglige vægtes højt, når resultaterne 
scores. Det er en situation, jeg jævnligt støder 
på i mit arbejde. Problematikken  fører til al-

Gule elever må ikke få forlænget tid til 
eksamen i folkeskolen. 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-
saerlige-vilkaar-og-fritagelser 
 
Elever bør testes yderligere, når de bliver 
testet ordblinde i det gule område. 
Elever fra 7. – 10. klasse bør kunne testes 
hele året. Så længe der ikke er mere 
undervisning på lærerseminariet, bør  
Det er ikke rimeligt at en test på 70 
minutter afgør en elevs IQ. 
Et modul med inklusionsundervisning et 
tilbud med fokus på elever med dysleksi, 
dyskalkuli, talesprogsvanskeligheder, kort 
arbejdshukommelse dyfasi, teste 
yderligere hvor det afdækkes hvor eleven 
har sine vanskeligheder Visio-spatiale 
vanskeligheder viser ofte dyskalkuli. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
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vorlige fejltagelser, fejlplaceringer, kriser mm.  
Alt for mange steder ved PPR-medarbejdere 
alt for lidt om dysleksi,handicappets psyko-
sociale følgevirkninger samt om de hjernebio-

logisk baserede funktionsnedsættelser, , som 
hos mange dyslektikere udgør en væsentlig 
delmængde af deres ordblindhed - herunder 
begrænsninger i den auditive korttidshukom-
melse og arbejdshukommelse samt impressive 
og ekspressive vanskeligheder. Altså: dysfa-
si/specific language impairment. 
Hvordan rådgiver OBF i sådanne sager? 
Fremadrettede handlingsforslag? 

 
 
 
 
  

 
Wisc test kan ikke stå alene og må ikke 
være diagnosticerende. 
 
  
 
 
 
 
 
 

   

   

 
Vi har taget kontakt til Charlotte Birk Bruun som har kendskab til dyskalkuli. 
 
Laila kommer med et oplæg omkring test. 
 
Mail til Mogens 
 


