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Lave vores egen video 
DU - Dysleksi Ungdom har lavet en kort video, der viser hvad man bl.a. får ud af at være 

medlem. Videoen ligger på foreningens hjemmeside, Facebook-side og YouTube-kanal.  

Videoklippene er fra Ungelejren 2018, Teenelejr 2018. Underlægningsmusikken er en 

instrumental udgave af Ordblindeforeningens sang ‘Alverdens ord’ skrevet og 

komponeret af Ragna Ea.   

https://www.youtube.com/watch?v=CikzwNFeL58  

Repræsentantskabsmøde i SUMH d. 26.-27. april 
Igen i år deltog DU - Dysleksi Ungdom i Sammenslutningen af Unge Med Handicaps 

(SUMH) repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er SUMHs øverste 

myndighed og svarer til en generalforsamling. Hver medlemsorganisation kan stille med 

to repræsentanter. Udover den formelle dagsorden stod den også på workshop om 

fortalervirksomhed, en drøftelse af hvordan SUMH kan inddrage 

medlemsorganisationerne og de frivillige i det politiske arbejde samt et indblik i SUMHs 

projekter. 

Lørdag aften sluttede af med festmiddag med taler og en konkurrence, hvor man var delt 

op i hold. 

Inddraget i Aarhus Kommunes projekt 
Aarhus Kommune har gang i projektet ”Forstærket indsats for ordblinde elever i 

udskolingen”. Projektet går ud på, at en skole i Aarhus bruger Nationale test i dansk til at 

opdage ordblindhed, og derefter lave en indsats med hjælpemidler.  

DU - Dysleksi Ungdom er repræsenteret i følgegruppen, for at varetager de unge 

ordblindes interesser. 

Den internationale ordblindeuge - uge 40 
Den internationale ordblindeuge deltog dysleksi ungdom også i forskellige 

arrangementer rundt omkring i landet f.eks. på Dokk1 i arrangementet ‘Temadag 

ordblind, uddannelse og job. Dysleksi Ungdom var også med til at skyde ordblindeugen 

igang med Bubber på teater CONTACT på Frederiksberg med temadagen “Ordblind og 

Selvværd”.  

https://www.youtube.com/watch?v=CikzwNFeL58
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Ny ambassadør 

I ordblindeugen blev Mads Marius udnævnt som DU’s ambassadør. Vi er meget stolte 

over at Mads Marius har sagt ja til at være vores ambassadør. Mads Marius var på årets 

teenlejr og tale med de unge om selvværd og livet med en diagnose eller handicap.  

Eventudvalget 

I løbet af året er der blevet oprettet et eventudvalg, som har afholdt kurset “Lektier 

behøver ikke tage dobbelt så lang tid”. Lige nu består eventudvalget kun af Julie 

Kirkemann Riisby, som gerne vil have andre frivillige med til at arrangere spændende og 

lærerige kurser.  

Teenlejr 
Vi afholdte Teenlejr d. 13.-15. September. Vi opbygger som regel vores lejr med en 

masse social aktiviteter og så noget fagligt indhold. I år var vi ude og køre gokart, 

hvilket passede rigtig godt til målgruppen også rent tidsmæssigt. Vores faglige indhold 

bestod af et foredrag med en rollemodel, som vi også før har haft succes med at have. Vi 

havde også et foredrag med vores nye ambassadør Mads Marius, som var super sjovt og 

virkelig et godt og inspirerende indslag for de unge mennesker. 

Julefrokost: 
Vi afholdte julefrokost d. 19.-20. Januar. Selvom vi ikke var som mange deltager var det 

stadig en hyggelig weekend, vi fik talt om en masse ting som rør sig i hverdagen hos en 

ordblind, hvad enten det er studie eller arbejde. Vi fik leveret lækker mad udefra og 

havde hyggelig aften med sjove lege og film. 


