
Årsberetning 2018 

Af bestyrelsen 

for ordblinde/dysleksiforeningen 

i Danmark 

2018 har været et fornuftigt år for Ordblindeforeningen. 

Foreningen oplever fortsat medlemsfremgang, men vi ser desværre også en tendens til, at 

familiemedlemskaber bliver opsagt lige så snart, forældre har modtaget den rådgivning, de søgte. 

Foreningen skal derfor blive bedre til at synliggøre, hvorfor vores medlemmer skal forblive 

medlemmer.  

Vores forening er meget mere, end frivillig rådgivning. Hver dag udfører vores mange frivillige i 

hele landet et stort arbejde for at skabe bedre vilkår for børn, unge og voksne ordblinde. Sammen 

skal vi blive bedre til at synliggøre det store arbejde, vores forening udfører, så vores medlemmer 

forbliver medlemmer hele livet.  

Ved udgangen af 2018 var vi i alt 3775 medlemmer. En fremgang på 556 i 2018.  

 

Vi er en forening for alle dem, som ønsker at skabe bedre vilkår for ordblinde. Foreningens mission 

er at skabe opmærksomhed om ordblindes problematikker og forbedre vilkårene for børn, unge og 

voksne ordblinde. Hvis det skal lykkes, skal vi som forening stå sammen om vores sag, på trods af 

forskellige holdninger og synspunkter. Der skal være plads til meningsforskelle internt i foreningen, 

men meningsforskelle og uenigheder må aldrig blive en stopklods for udførelse af foreningens 

arbejde.  

Uhensigtsmæssig adfærd forhindrer fremgang og fornyelse i foreningen og er til skade for vores 

sag/mission. Samarbejde og fællesånd skal være omdrejningspunktet for det frivillige arbejde i 

foreningen. 

I 2018 blev det nødvendigt for Hovedbestyrelsen at drøfte eksklusion af 2 medlemmer. Eksklusion 

er ikke en nem beslutning, men Hovedbestyrelsen var enige om, at det var den eneste løsning. I 

forbindelse med eksklusionerne er Hovedbestyrelsen blevet opfordret til at genfremsætte forslag om 

eksklusionsparagraf.  

Vedtægtsændringen er på dagsorden på årsmødet 2019.  

Foreningens regnskab for 2018 viser et bedre resultat end budgetteret. Dog stadigvæk med et alt for 

stor underskud. 

Der er/vil blive igangsat tiltag som gør, at vi forventer overskud i 2020. 

Sekretariatet har også i 2018 været presset. Især har økonomi- og medlemssystemet giver store 

rynker. Også her er der igangsat tiltag, som gerne skulle være med til at gøre arbejdet lettere.  

Anna og Anette er nye medarbejdere på sekretariatet. Anna startede på fuldtid 1. februar 2019 som 

ordblindekonsulent. Annas arbejdsområde er blandt andet at være kontaktperson for frivillige i 

foreningen. Anna er uddannet jurist, hvilket vi drager nytte af i foreningen. 



Anette er uddannet grafiker og startede 1. december i job som grafiker 5 timer om ugen. 

Anette er i fuld gang med blandt andet at se på vores logo og brochure materiale. 

Der kommer stadigvæk mange henvendelser, blandt andet vedr. rådgivning om folkeskolen. 

Dette giver øget pres på vores frivillige rådgivere. Et pres som desværre gør, at vi ikke 

nødvendigvis kan give den service, vi gerne vil til vores medlemmer.  

Vi arbejder intens med en ny rådgiver struktur. En struktur som vi forventer at have på plads i løbet 

af efteråret. 

Vi er i god kontakt med politikerne på Christiansborg. De lytter til os, spørger os til råds og 

kommer, når vi ønsker at mødes med dem. Alt i alt et frugtbart samarbejde, vi sætter stor pris på. 

Der har også i 2018 været deltagelse i tema arrangementer over det meste af landet. Mange af disse 

arrangementer har ikke kunnet lade sig gøre uden samarbejde med forskellige aktører på området. 

Uge 40 er International ordblindeuge. Igen i 2018 blev den markeret med mange arrangementer. 

På en del af disse arrangementer deltog foreningens ambassadør Bubber. 

Vi har flere kendte ambassadører på vej. Vi mangler de sidste detaljer, inden vi kan afsløre 

navnene. 

I forbindelse med foreningens 75-års jubilæum havde 2 kunstnere valgt at donere til foreningen. 

Ken Denning donerede 60 signeret og nummererede kunsttryk, samt motivet til foreningens 

jubilæums plakat. Mads Heindorf donerede 100 ordblid armbånd, hvor alt overskud går til vores 

forening.  

Foreningen har stadigvæk kunsttryk og plakater på lager, og dato for modtagelse af pengedonation 

fra Mads Heindorf er ikke fastlagt p.t. Det er foreningens forventning, at i slutningen af 2019 vil 

alle kunsttryk være solgt, og pengedonation modtaget. 

På sidste årsmøde blev der rejst berettiget kritik af manglende information om foreningens arbejde. 

For at imødekomme denne kritik har vi besluttet at holde 2 årlige møder med 

kredsformænd/kontaktpersoner. 

Det første møde blev holdt i december måned, ikke det bedste tidspunkt, men der var alligevel fuldt 

hus. 

Det blev blandt andet besluttet, at møder skulle være med deltagelse af 2 personer fra hver kreds. 

Der er ligeledes holdt 2 medlemsmøder. Begge møder var godt besøgt. Der kom en masse gode 

forslag frem. Blandt andet forslag om weekender på Ordblindeefterskolerne, så de kommende 

elever kan opleve, hvad det vil sige at gå på ordblindeefterskole. Et godt forslag, som vi sammen 

med de øvrige forslag arbejder videre med. 

Vi vil ligeledes gøre alt for at holde medlemsmøder i 2019.  

Hovedbestyrelsen har igen i det forløbne år arbejdet med en 5. årig handleplan for 

Ordblindeforeningen. 

I år er handleplanen blevet udarbejdet i samarbejde med DU – Dysleksi Ungdom. 

Resultatet bliver fremlagt på årsmødet. 

 



Politisk og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg 

Begge udvalg har i det forløbne år behandlet mange forskellige emner som vedr. børn, unge og 

voksnes problemstillinger som ordblinde 

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter 1. august 2019, er der brugt en del tid på. 

Udvalgene følger den nye uddannelse tæt. 

Politisk udvalg har drøftet nogle af de afgørelser, der er kommet fra klagenævnet. 

Vi må konstatere, at afgørelserne ikke nødvendigvis bliver efterkommet i kommunerne. Vi vil 

derfor gå i dialog med politikerne om, hvad der kan gøres. 

De to udvalg har haft besøg af folketingsmedlemmerne Anni Matthisen, Venstre og Mattias Tesfaye 

og Troels Ravn, Socialdemokratiet.  

Nota: 

Ordblindeforeningen har en plads i Notas Rådgivende Udvalg.  

Der holdes møder fire gange om året, og udvalget består at repræsentanter fra organisationer, der 

repræsenterer brugere af Nota, mennesker med ordblindhed, med synshandicap eller som har et 

handicap der gør, at man ikke kan læse almindelig trykt tekst. Nota er et bibliotek og videns center 

for dette område. Det rådgivende udvalg orienteres om Notas nye tiltag og tilbud, ligesom der høres 

og gives kommentarer. Nota flytter til Nakskov, og der arbejdes på, at denne udflytning ikke 

kommer til at betyde forringelser for bibliotekets brugere. Lydstuerne vil fortsat ligge i København. 

En del af Notas aktiviteter er også oplysning om ordblindhed. Der holdes konferencer, kampagner 

og temadag, hvor også Ordblindeforeningen deltager.  

EDA: 

Ordblindeforeningen er medlem af European Dyslexia Association (Europæisk Dysleksiforening). 

Der holdes årsmøde og konference. Her fortæller forskere fra hele Europa om den nyeste viden på 

ordblindeområdet. Igen i år blev mødet holdt i München. Førende forskere fremlagde ny viden fra 

deres fagområder.  EDA arbejder for bedre og mere støtte i skole, uddannelse, arbejde og fritid, 

oplysning om ordblindhed og internationalt samarbejde. Lars Sander er valgt ind i EDAs 

hovedbestyrelse og er næstformand.  

Skriverprisen 

Skriverprisen på 25.000 kr. er undervisningsministeriets pris til forfattere, der skriver læsevenligt. 

Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den læsevenlige danske 

litteratur for børn, unge eller voksne. Ordblindeforeningen har en repræsentant i 

bedømmelsesudvalget. Prisen blev i 2018 uddelt til Troels Gollander. Han er fagbogsforfatter og 

har skrevet mange forskellige fagbøger til brug i undervisning. Prisen blev tildelt Troels Gollander 

for hele hans forfatterskab, bl.a. fem fagbogsserier hos forlaget Gyldendal.  

 

 



Bladudvalget  

Bladudvalget har i det sidste år gennemgået ændringer både i redaktionen og i organiseringen. Der 

er skiftet lidt ud i redaktionen, og hovedbestyrelsen bad om, at der blev valgt en formand, som har 

det daglige ansvar for bladet. Mogens forblev ansvarshavende, men deltager ikke i 

redaktionsmøderne.  

Et underudvalg udgav jubilæumsskriftet, hvor vi fik mange gode bidrag fra både politiske og 

faglige forfattere. Vi udgav også et nummer om bladets udvikling gennem 75 år.  

Redaktionen bestræber sig på at dele indholdet mellem historier om ordblinde og artikler, der 

handler om politiske såvel som faglige initiativer indenfor området. Generelt er vi godt tilfredse 

med de blade, vi har fået lavet i det forløbne år, og synes at vi har fået mange gode artikler og 

historier.  

Vi har gennem det sidste år snakket en del om bladets fremtid og om dets udseende. Vi har ikke lagt 

os fast på noget endnu, men skal sammen med hovedbestyrelsen finde frem til, hvordan vi generelt 

skal formidle viden til vores medlemmer.  

Vi har haft lidt svigtende annonceindtægter og har derfor ikke helt kunne leve op til budgettet.  

Efter prisjusteringer på annoncerne ser 2019 på nuværende tidspunkt bedre ud.  

Redaktionen vil gerne opfodre alle medlemmer til at kontakte bladudvalget, hvis de har noget, de 

vil have i bladet, det være debatindlæg, historier mm.  

Sekretariatet  

Sekretariatet har også i 2018 fået mange henvendelser fra medlemmer, som ringer eller skriver, 

fordi de oplever, at de selv eller deres børn ikke får den rette støtte i skole, job, uddannelse eller 

privatliv. Mange af disse henvendelser går videre til foreningens frivillige rådgivere, andre 

behandles af sekretariatet. Der er fokus på, at vi på sigt har uddannet frivillige til at varetage 

rådgivningen på alle niveauer.  

Vi har oplevet en fortsat stor medlemsfremgang og et fortsat øget fokus på ordblindhed, hvilket vi 

har imødekommet med åbenhed og stor interesse. 

Derudover har sekretariatet været med til at understøtte alle de gode initiativer og møder, som 

foreningen har holdt i 2018.  

Arrangementer 

Igen i 2018 har foreningens bestyrelse og frivillige bidraget til rigtig mange tema arrangementer 

rundt om i landet. Til disse arrangementer har der været oplæg om, hvordan man erkender og 

anerkender ordblindhed og hvilken type støtte og hjælpemidler, der findes der for både voksne og 

børn. Ligeledes har foreningen synliggjort vores arbejde, og vi har derigennem fået mange nye 

medlemmer. Mange af disse arrangementer har ikke kunnet lade sig gøre uden samarbejde med 

forskellige aktører på området.  



Ordblindeugen 

En af årets helt store begivenheder er den internationale Ordblindeuge, som hvert år finder sted i 

uge 40. I denne uge er der arrangementer over hele landet, og Ordblinde/Dysleksiforeningen har et 

samarbejde med mange forskellige aktører. Ugen blev i 2018 ’løbet i gang’ med Ordblindeløbet, 

hvis overskud gik til CBock Fonden, som administreres af Ordblinde/Dysleksiforeningen i 

Danmark.  På Fængslet i Horsens, hvor løbet sluttede, fandt årets største Ordblindemesse sted. Over 

2000 besøgende havde mulighed for at møde Thomas Blachman, Bubber. De fik en dag fyldt med 

inspiration til, hvordan det kan blive lettere at klare hverdagen som ordblind.  

Ambassadører 

Året 2018 har været året, hvor foreningen fyldte 75 år. Dette blev bl.a. fejret ved at udnævne to 

personer som foreningens ambassadører.  

Til jubilæumsfesten i april 2018 blev Bubber udnævnt til foreningens første ambassadør. Bubber er 

selv ordblind og har i mange sammenhænge fortalt levende og nuanceret om det at være ordblind, 

og om hvordan han fandt sin vej i livet. Bubber er en ligefrem person, der appellerer stærkt til børn 

og unge. Derfor er vi i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark utrolig glade for og beærede over, 

at han har sagt ja til at blive foreningens første ambassadør.  

Kulturnatten d. 12. oktober 2018 var en stor dag for foreningen. Her blev foreningens anden 

ambassadør Mads Heindorf udnævnt. Bestyrelsen pegede på Mads, fordi Mads på kort tid og med 

åbent sind og stort hjerte har lagt et stort arbejde i foreningen. Mads kreerede det armbånd, som 

foreningen gav Kronprisen i 50 års fødselsdagsgave. Kopier af dette armbånd bliver solgt i Mads´s 

butik på Gothersgade og alt overskud går til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. 

Forældrerådgivningen 

Foreningens frivillige forældrerådgivere er en værdsat hjælp for mange af foreningens medlemmer. 

Rådgiverne yder et stort stykke arbejde med at hjælpe og rådgive forældre, hvis børn ikke får den 

rette støtte i grundskolen. Nogle forældre har brug for et enkelt godt råd, andre får støtte fra en 

frivillig igennem en længere periode.  

Igen i år har vi holdt et kursus for nye frivillige forældrerådgivere. I år holdt vi kurset første 

weekend i marts på Danhostel Vejle. Fokus på kurset var viden om ordblindhed samt love og regler 

for elever med ordblindhed. Det er fantastisk, at det hvert år kan lade sig gøre at finde nye 

engagerede frivillige, som ønsker at hjælpe andre forældre i deres dialog med skolen.  

I sommeren 2018 har der været stort fokus på ordblindhed på privatskoler.  Et andet emne, som 

dukker op igen og igen er, hvordan man håndterer ordblindhed i hjemmet, både med hensyn til 

konkret støtte, men også den psykiske opbakning. Således har vi på årets opfølgningskursus drøftet 

regler og rettigheder på privatskoler og hvordan, man som forældre kan give støtte til sit barn. 

Sekretariatet og bestyrelsen takker de frivillige for deres store indsats i 2018. 

 



DU-Dysleksi Ungdom 

I starten af 2018 blev der afprøvet et nyt arrangement nemlig nytårskur, hvor de unge spiste noget 

god mad og skulle have besøg af Hverdagens Helte, som udeblev med sygdom. Det var et godt og 

hyggeligt arrangement, men fordi deltagerne ikke kendte ordet nytårskur, valgte bestyrelsen, at hvis 

der skulle være et lignende arrangement året efter, skulle det kaldes julefrokost.  

Teen lejren blev holdt på Fyn, hvor de unge var i Odense Zoo og fik lært en masse om reglerne i 

forhold til 9. klasses afgangsprøver af Janne Sabroe.  

Ungelejren var igen i år rigtig hyggelig. Her havde vi også besøg af to repræsentanter fra Norge og 

en fra Finland. Bubber kom og fortalte sin historie, som blev modtaget meget positivt og gav de 

unge håb for fremtiden.  

I slutningen af lejren blev der holdt generalforsamling, hvor Frede Bo Simonsen blev stemt ind i 

bestyrelsen, og Rasmus Madsen blev valgt som næstformand i to år mere.  

De unge frivillige har igen i år haft fokus på kommunikation udad til. De har taget rundt til messer 

blandt andet i uge 40, hvor de var repræsenteret både på uddannelsesmessen i Hillerød og 

Ordblindemessen i Horsens. De unge har været i tv, radio og skrevne medier i deres arbejde for 

ordblindesagen. Samt været rundt på skoler og holde foredrag om foreningen og hvilken stor hjælp 

en computer kan være, hvis den bruges korrekt og med virksomme strategier.  

Feriekoloni uge 30 

En skøn velbesøgt uge med deltagere, der bare ønskede at være sammen og få viden fra vores 

oplægsholdere og hinanden.  

Kolonien var en blanding af vidensdeling, ny viden og socialt samvær.  

Børneaktiviteter, som var velbesøgt, var blandt andet med badebassin til en kølig dukkert i varmen. 

Det var der også stor søgning til. De voksne stod i kø for at holde ”øje“ med de badende, for så 

kunne de selv sidde med deres tæer i vandet. 

De voksne fik tilbudt at blive ordblindetestet. 10 tog imod og 8 af dem var ordblinde.  

Feriekoloni i uge27 

I 2018 havde Ordblindeforeningen for første gang en feriekoloni i uge 27. Grunden til at vi ville 

have en koloni mere var, at den i uge 30 meget hurtigt var blevet overtegnet. Så vi mente, at der var 

behov for en koloni mere. Selvom vi var lidt sent ude med at annoncere, var der 43 der meldte sig. 

Feriekolonien foregik på Emmerske efterskole i Tønder fra onsdag til lørdag. 

Efterskolen var god til formålet og skolens kok sørgede for, at vi fik god og rigelig mad. 

Vi havde 3 gode dage med hygge, foredrag om ordblindhed, workshops, festmiddag og festtale af 

forfatteren Christina Ramskov. Der var udflugt for børnene til Danfoss Universe. 



Alle deltagerne var glade for kolonien, og vi fik en god evaluering. Så vi glæder os til at se nye 

deltagere i uge 27 i år. 

Nordisk Møde 2018 i Helsinki - 22/9-23/9.2018 

Vi mødtes på Finlands Ordblindeforenings kontor i Helsinki. Temaet for mødet var nationale tests. 

Der var deltagere fra Norge, Sverige, Færøerne, Finland og Danmark. 

Lørdag fortalte finnerne om deres skolevæsen og om, at de allerede tester i 1. Klasse. Hvis eleven 

har læsevanskeligheder bliver de hjulpet på bedste måde i hele deres skoleforløb. Finnerne er meget 

langt fremme med deres hjælp til ordblinde. 

Søndag kom de enkelte lande med deres indlæg. Der var ingen af de andre lande, der har en national 

test, som vi har her i Danmark, så der var mange spørgsmål omkring testen.  

Norge fortalte om de obligatoriske tests, de bruger. Sverige havde lignende test, og Færøerne 

fortalte om deres ordblindeskole, som har gode resultater med deres elever.  

Vi sluttede af med at blive enige om at prøve at styrke samarbejdet og se, om vi kunne få deltagere 

fra Grønland til at komme til næste møde, da vi mener, at grønlænderne har brug for støtte fra de 

andre nordiske lande. I 2019 mødes vi på Island. 

Afslutning på beretning 

Til slut vil bestyrelsen sige mange tak for det store arbejde, der laves i kredsene, i de forskellige 

udvalg og alle de frivillige rådgivere og bisiddere. Uden jer ingen forening. 

 

Der skal lyde en stor tak til jer alle. 

 


