
Bilag 1. Årsberetning for Ordblindeforeningen 2012 
 

Det forløbne år har været turbulent. Den økonomiske krise har også ramt Ordblindeforeningen. Vi 

har mistet tilskud og vi har mistet medlemmer. Vi er dog ikke de eneste foreninger, der mister 

medlemmer. Det gør andre også. Tænk bare på organisationer som Folkekirken og fagforeningerne. 

I nedgangstider sparer folk, måske også på kontingenter og måske føler man sig ikke så solidarisk 

med andre.  Mange ordblinde må derfor kæmpe deres egen kamp. 

  

Nye indtægter 
Der er mange muligheder for at forbedre det. Vi må blandt andet se på os selv og gå hver eneste 

udgiftspost igennem. Vi skal finde nye muligheder for indtægter og vi skal blive bedre til at 

synliggøre foreningen. Vi må spørge, om vi har de rigtige tilbud til vore medlemmer? Vi skal finde 

frem til en effektiv struktur, som kan være med til at give Ordblindeforeningen nye muligheder i 

fremtiden. 

Der har da også været en livlig aktivitet i udvalgene. Bladudvalget, det politiske udvalg, 

vedtægtsudvalget, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen har drøftet de mange udfordringer. 

  

Specialklasser 
Det er også blevet til mange høringssvar og møder med politikere. 

Ordblindeforeningen har blandt andet afgivet høringssvar til nye lovforslag. Et af dem handler om 

inklusion i folkeskolen. Det vil sige at al specialundervisningen under 12 lektioner bliver afskaffet. 

Kun for de elever, der skal have over 12 lektioner, vil der blive oprettet specialklasser til. 

  

Sparerunde  
Ordblindeforeningen frygter at det er en sparerunde regeringen og kommunerne er i gang med. 

Derfor har vi afholdt møder med undervisningsordførerne for de politiske partier. Vi har afholdt 

møde med ordførerne for Venstre, Enhedslisten, Liberal Centrum og de Konservative. Vi har 

deltaget i 2 møder med Børne- og undervisningsminister Christina Antorini og et møde med 

Socialminister Karen Hækkerup. Vi har været og vil også i fremtiden være en seriøs 

forhandlingspartner over for myndighederne. 

  

Pressen 

Det er foreningens mål, at alle ordblinde skal kende til foreningens eksistens. Det er vigtigt for os at 

oplyse og fortælle om ordblindhed og de vanskeligheder ordblinde udsættes for. Derfor deltager vi i 

samfundsdebatten, så meget det er muligt. Vi har haft artikler i Dagbladet Roskilde, Politiken og 

Berlingske Tidende. Vi har deltaget i interview i Fyns Stiftstidende, og vi også har deltaget i en 

temauge på P4 Fyn om ordblindhed.  Nord Jyllands og Midt og Vest Jyllands radio har også haft 

fokus på ordblindhed. Vi har medvirket til at Bubber deltog i et aftenshow på TV 1, hvor han 

fortalte om sin ordblindhed. Vi har deltaget i et interview på TV 2’s Tv-avis kl. 19.00, hvor der blev 

gjort opmærksom på de urimelige forhold kommunerne byder ordblinde under den nye 

inklusionslovgivning. 

 

Aktiviteter 
Feriekolonien på Rågelund Efterskole blev en kanon succes. Der deltog 70 personer, både forældre 

og børn. 14 frivillige medlemmer var hjælpere og de gjorde et meget stort arbejde for, at kolonien 

kunne gennemføres. Vi forventer, at feriekolonien vil være på programmet igen i 2013. 

  



Lørdag den 6. okt. afviklede foreningen et rådgivningskursus. Deltagerne fik en grundig 

gennemgang af den nye inklusionslovgivning. Foreningen forventer til gengæld, at deltagerne vil 

stille sig til rådighed og formidle deres viden til andre medlemmer. Såvel feriekolonien som 

rådgivningskurserne har givet megen positiv omtale. 

 

Kredsene  
Bornholms kreds deltog i Folkemødet på Bornholm med en stand. Der blev delt brochurer ud og 

snakket med fantastisk mange mennesker. En repræsentant for foreningen deltog i et møde med 

Børne- og undervisningsminister Christina Antorini. 

 

En forældregruppe i Vejle har sammen med Netværkslokomotivet og Center for Kommunikation og 

Handicap arrangeret 2 store møder med henholdsvis 80 og 120 deltagere. Forældregruppen arbejder 

på at skabe et forældrenetværk i Vejle og omegn. 

  

Kredsen i København er blevet slået sammen med alle omegnskommunerne til en kreds. Kredsen 

hedder nu Storkøbenhavn og omfatter Amager, København, Frederiksberg og alle 

omegnskommunerne i Storkøbenhavn. 

   

Indvielse 

Den 12.12.12. kl. 12 indviede Dronningen det nye domicil i Høje Taastrup ved en festlig 

højtidelighed. Vore 2 dygtige medarbejdere havde dog allerede påbegyndt arbejdet den 4. december 

og nogle frivillige havde gjort et stort arbejde for at pakke de effekter, der skulle flyttes, ned - og 

ud. 

 

Udvalg 

Medlemmerne af de mange udvalg har været meget aktive: Politisk udvalg har arbejdet med mange 

emner fx inklusion og struktur. Bladudvalget har produceret 4 flotte blade med mange vigtige 

artikler. Vedtægtsudvalget har set på foreningens struktur og ansættelsesudvalget, 

forretningsudvalget og hovedbestyrelsen har været samlet mange gange i årets løb. 

Foreningens repræsentanter har deltaget i det nordiske møde i Finland og foreningens 

ungdomsrepræsentant har deltaget i et ungdomstræf i Sverige. EDA`s repræsentant har været til 

generalforsamlingen i San Marino og EDA er ved at planlægge en 4. flersproget konference om 

dysleksi. 

                      

Frivillige  
Det at være frivillig i en organisation som Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark giver mange 

udfordringer. Der er meget, der skal arbejdes med og det kræver et utal af lange møder. 

Tak til alle, der tog en tørn med i 2012. Vi er vældig glade for, at så mange tager sig tid til at deltage 

aktivt i foreningsarbejdet. Der er skabt praktiske og kreative løsninger på mange udfordringer. De 

mange møder giver da også mulighed for at drøfte egen virkelighed og opbygge et netværk. Det er 

ofte de samme udfordringer, vi står over for. 

  

De mange nye folk er gledet godt ind i samarbejdet, og vi håber at se mange nye i det kommende år. 

Tak til alle og vi i bestyrelsen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år. 

 



På bestyrelsens vegne 

Erik K. Rasmussen 

 

 

EDA - 2012 

 

EDA er den fælles Europæiske ordblindeforening, hvor Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

har valgt at understøtte et medlem af bestyrelsen.  

 

Her blot ganske kort lidt om 2012.  

 

I juni afviklede vi EDA’s Summer School i samarbejde med universitetet i San Marino. Tre dage 

med workshops, foredrag og gode diskussioner. Vi er i gang med at planlægge 2013 udgaven af 

EDA Summer School – også i samarbejde med universitetet i San Marino, som har været en 

fantastisk partner at arbejde sammen med. Det bliver fra den 6. til den 8. juni 2013. Temaerne for 

2013 bliver: 

Preliminary Program:  

Day 1: Inclusive teaching methods for students with dyslexia 

Day 2: ICT 

Day 3: From national provisions towards an European strategy for students with 

dyslexia  

I får dem på engelsk, som også er det sprog mødet gennemføres på. Yderligere information kommer 

senere – og vil kunne ses på EDA’s hjemmeside. 

 

www.dyslexia.eu.com 

 

Generalforsamlingen for 2012 blev også gennemført i San Marino i forbindelse med Summer 

School’en. Dette års generalforsamling indeholdt ikke dramatiske beslutninger, så videre til næste. 

 

Bestyrelsen har haft diskussioner om at forandre kontingentmodellen. Bl. a. har der været tanker 

om, at foreninger, der bærer udgiften til et bestyrelsesmedlem, skal få en eller anden form for 

særligt kontingent. Vi arbejder videre, men indtil videre fortsætter den nuværende model. Angående 

kontingent, så har 2012 været et godt år, hvor de fleste har betalt uden at der har været behov for at 

rykke.  

 

EDA er direkte eller indirekte involveret i en række EU projekter. Der er EUPALT, READ ME, 

DYSSpeLD, OER4ALL. Det er vigtigt for os at være synlige, men samtidig er udfordringen, at vi 

uden et sekretariat – dvs. uden lønnede medarbejdere – har svært ved at have kræfter til at deltage, 

og samtidig svært ved begrunde udgifter. Derfor er det ofte en af medlemsorganisationerne, der 

agerer på EDA’s vegne. 

 



Et stort punkt i arbejdet i 2012 har været planlægningen af den 4. flersprogede konference om 

dysleksi. Den løber af stabelen fra den 19. til den 22. september i Växjö i samarbejde med Lineus 

Universitetet. I kan allerede se planen og hvem der bliver hovedtalere på følgende hjemmeside: 

www.lnu.se/EDA-2013 

 

Danmark bliver også repræsenteret på talerlisten, så gå ind på hjemmesiden og læs mere. 

 

Bestyrelsen vil, ud over Växjö, mødes i Athen i april og i Würzburg i november. 

Generalforsamlingen bliver den 30. november i Würzburg, i forbindelse med bestyrelsesmødet. 

 

Foreningen takker for støtten fra Danmark. 

 

/ Lars Sander 

Kasserer i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. 

Vice Præsident i EDA. 

 

 

 


