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Struktur: 
Overordnet formål: Hvad vil vi med foreningen 

 

Delmål: 

Hvad er virkeligheden lige nu? 

Hvad er behovet? 

Hvordan handler vi? 

Hvordan kan vi formulere nogle visioner ud fra ovenstående. 

 

Foreningens formål ifølge vedtægterne: 
Foreningen formål er at varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi over for 

myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af 

ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med 

ordblindhed / dysleksi. 

 

Hvad vil vi med foreningen: 
 Vi ønsker at være en forening i medlemsfremgang med fokus på vores medlemmer. 

 Vi yder rådgivning og medlemsaktiviteter for både privatpersoner, virksomheder, fagpersoner og 

institutioner.  

 Vi ønsker at være en professionel forening som er en synlig og troværdig samarbejdspartner for 

politikere og fagfolk. Foreningen er politisk et aktivt og kritisk talerør for mennesker med 

ordblindhed. 

 Vi ønsker at udbrede kendskabet til ordblindhed og fremme lige muligheder og lige adgang til 

uddannelse, job og fritid så mennesker med ordblindhed kan deltage i samfundet på lige vilkår 

med alle andre. 

 

Medlemsudvikling: 

 
Hvad er virkeligheden lige nu? 

Stor fremgang i medlemstallet, vi ønsker at dette fortsætter. Vi har mange medlemmer som falder fra, 

når de har fået det behov de har brug for eller de er skuffede over foreningens tilbud. Ordblindhed er et 

tabu, således også medlemskab i ordblindeforeningen. Vores medlemmer ønsker at bidrage med frivillig-

opgaver. 

Hvad er behovet? 

Der er behov for synlighed gennem kendte ambassadører og andre ambassadører. Vi skal signalere at vi 

er en rummelig forening med plads til fx diagnoser ud over ordblindhed. Markedsføring. Vi skal bruge 

de frivilliges ressourcer til de forskellige opgaver der er.  Vi har behov for flere aktiviteter for unge og 

voksne. 

Hvordan handler vi? 

Markedsføring via sociale medier – via frivillige. Vi arbejder på at aktivere flere frivillige til aktiviteter. 

Hvordan kan vi formulere nogle visioner ud fra ovenstående. 
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Vi arbejder for: 
 at fastholde medlemsfremgangen 

 at fastholde nuværende medlemmer 

 at rekruttere frivillige 

 at ordblindhed ikke skal være et tabu 

 at fremme aktiviteter for unge og voksne 

 at synliggøre os som en rummelig forening med plads til andre udfordringer 

 at synliggøre foreningen med målrettet markedsføring 

 Vi vil udvikle kontorets arbejdsområder og kompetencer til at stå mål med de krav og behov, der 

er til foreningen 

 

Handleplan for de kommende 5 år (2018 – 2022): 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Flere medlemmer x x x x x 

Flere sponsorer x x x x x 

Ansætte en rådgiver  x    

Ansætte en 

kontorleder/generalsekretær 

   x  

Kommunikationskonsulent     x 

It-rådgiver   x   

Markedsføring via film og sociale 

medier 

x x x x x 

Rekruttering af ambassadører x x x x x 

Film til landsdækkende TV   x   

Flere aktiviteter x x x x x 

Hjemmeside x     

Udvide feriekoloni til 3 lejre  x    

Udvide feriekoloni til 4 lejre    x  

Oprettelse af Rådgiverkorps - 

ungdomsuddannelser 

x     

Oprettelse af Rådgiverkorps – 

videregående uddannelser 

 x    

Oprettelse af Rådgiverkorps – 

job/ikke i job 

 x    

Oprettelse af Rådgiverkorps – it   x   

Konferencer  x  x  

Lærerkurser x x x x  

 


