
Ordblinde / Dysleksiforeningen
                   i Danmark

Dagsorden til politisk udvalg
Tirsdag d. 28. august 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
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
Charlotte Raffn, medlem kreds Nordsjælland, Fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering  

Afbud:
 

Dagsorden Referat

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat Godkendt

Ptk. 2 Nyt fra hovedbestyrelsen Jobbet om ansættelse af ny medarbejder på 
kontoret slås op i september.
Vi skal på folkemøde på Bornholm i juni 2019.
Møde med kredsformændene er d. 1. dec.
Medlemsmøder Jylland:  Sjælland:   mange 
medlemmer har ønske om at gøre en større 
indsats i foreningen.
Stor markedsføring af foreningen i forbindelse 
med Kronprinsens fødselsdag.
Event på Kulturnatten d. 12. oktober 2018 
Ordblindeprisen overrækkes d. 9. oktober. 

Pkt. 3 Undervisning af lærer på 
seminariet. 
Hvorfor er tilmeldingen så lav i
2018?
Hvorfor er læreruddannelsen 
ikke en universitets- 

Der skal være bedre uddannelse af speciallærer i
forhold til elever med specielle behov.
Specielt flere lærer med erfaring omkring 
ordblindhed. 
Mere praktik i uddannelsen. 
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uddannelsen som i Finland?

Hvorfor er udbuddet af 
moduler omkring ordblindhed 
så lille på læreruddannelsen?

Skrive til  Uddannelse og ’

Uddannelses- og 
Forskningsministeriet

Tommy Ahlers

Postadresse:
Postboks 2135, 1015 
København K

Besøgsadresse:
Børsgade 4, 1215 København

Hvad kan kommunen gøre i forhold til de 
ordblinde elever?

Skrive til Tommy Ahlers, Mathias, Anni og Troels.

Mødepligt på studiet. Flere timer på studiet.
Indfører uddannelsespligt ligesom i USA.
Undervisningen i folkeskolen bør understøttes 
bedre med en universitetsuddannelse. 

Pkt 4 EMU mini notat Kopi sendes med referat, hvad er vores definition
af handicap?, FN handicaps definition 
https://menneskeret.dk/monitorering/international
e-rapporter/fns-konventioner/
handicapkonventionen
Emnet tages op med de forskellige partier. 

Pkt. 5 FGU hvor står vi nu?
Mogens: Susanne Antorini
Janne: Udlicitering af 
ordblindeundervisning

Trepartsaftaler om flere midler 
til voksne ordblinde, sps-støtte
til FGU 

Mogens checker op FGU i næste uge til møde 
med andet udvalg.
Vi stiller spørgsmål diverse steder.

Pkt. 6 Besøg af Anni Matthiesen
Besøg af Mathias Tesfaye
Besøg af Troels Ravn
Besøg af Jacob Mark 
uddannelsesfører for SF

Møde d. 29. november i Kbh sende spørgsmål til 
Janne 

Mogens spørger om møde i begyndelsen af 2019
Anders spørger om 10/10-2018

Pkt. 7

https://menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/fns-konventioner/handicapkonventionen
https://menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/fns-konventioner/handicapkonventionen
https://menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/fns-konventioner/handicapkonventionen
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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 Anette har møde i efteråret med 
klagenævnet.

Ved faktuelle fejl fra klagenævnet.

Pkt. 8 Hvilke politiske emner skal vi 
tage op i efteråret 2018?
Klagenævnet,
Århus Kommune,
FGU,
Best pratice i undervisning af 
ordblinde elever.

Besøg af KL omkring voksne ordblinde
sende spørgsmål til Janne
Ordblindekursus for medarbejder på 
arbejdspladsen.
Kampagne for ordblinde om ordblindhed.

Pkt. 9 Janne Bedre SU støtte til 
Ordblinde studerende efter 
ungdomsuddannelserne.
Hvordan er su skruet 
sammen? Undervisning og 
ordblindeundervisning? AL 
facebook Janne tager kontakt.
http://www.su.dk/su/saerlig-
stoette-til-foraeldre-
handicappede-mv/
handicaptillaeg/

Skrive til Mai Mercado

Anders taler med Karen Il 
Anders skriver et udkast til Mai Mercado

Pkt. 
10

Folkemødet 2019. Mette
Hvad vil Ordblindeforeningen 
repræsentere sig, hvad vil vi 
opnå med en deltagelse?

Mette talte om en lobbymodel til hvordan 
Ordblindeforeningen kunne komme mere til syne
overfor politikker og andre relevante 
samarbejdspartner. 
Vi deltager i 2019 på folkemødet.

Mødedatoer for efteråret 2018 
og foråret 2019

28/8, 10/10 i Handicaporganisationernes Hus
og 29/11 tid og adresse følger

EVT Bladet
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