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Referat af politisk møde d. 28.8.2019 
Referat af Karen Hojer Bangert 

 
Møde med Børne og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

 

Janne Sabroe bød velkommen og takkede for besøget og ministerens prioritering af en dialog 

med os om ordblindeområdet. 

 

Mogens fortalte om foreningen: om 75 års jubilæet og at vi siden vores stiftelse har arbejdet med 

samme formål, dvs. at forbedre vilkår for mennesker med ordblindhed. Og mere specifikt i dag 

for bedre og mere ensartet støtte. I alle årene har vi arbejdet tæt sammen med politikere og vi er 

utrolig glade for, at vi igennem mange år har haft en god dialog med fx Mathias Tesfaye og nu 

Pernille Rosenkrantz-Theil. 

 

Herefter præsentationsrunde af de tilstedeværende:  

Anette Rudbeck - Rådgiver og kontaktperson i Holbæk/Vestsjælland + medlem af politisk 

udvalg,  

Hans Christian Andersen – Næstformand i kreds Storkøbenhavn + medlem af politisk udvalg + 

ordblindelærer (privat og på Hjembæk Efterskole),  

Laila Boye – Medlem af politisk udvalg + psykolog med ordblindhed som speciale,  

Anna Ljungdahl – Konsulent i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark,  

Anders Bredsdorf – Redaktør på Ordblindebladet + pensioneret skoleleder fra specialskole,  

Birte Jensen – medlem af politisk udvalg og formand for kreds Storkøbenhavn,  

Rasmus Lerbak – medlem af politisk udvalg og næstformand af kreds Østjylland,  

Karen Bangert - Konsulent i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark,  

Mogens Schmidt – medlem af politisk udvalg og formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i 

Danmark,  

Janne Sabroe – formand af politisk udvalg, rådgiver og formand i kreds Nordsjælland + privat 

ordblindelærer og ordblindekoordinator i jobcenter 

 

Janne præsenterede foreningens visioner og de problemstillinger foreningen ser: 

 

Vedr. Læse/skriveteknologier (LST):  

Leverandør af LST er i udbud lige nu. Vi kan risikere at få et udenlandsk produkt i stedet for 

app-writer eller cd-ord, som har været leverandør i mange år og er udemærkede danske 

programmer. Problematikken består i, at udenlandske hjælpemidler vil have syntetisk tale i 

stedet for digital tale. Vi kommer dermed til at miste noget af forståelsen. Ligeledes den lette 

adgang til hardware, idet det giver praktiske udfordringer når der skiftes udbyder. Der har været 

skift af leverandør hen over sommeren og det har skabt en del forsinkelser og studerende og 

elever som måtte starte året uden deres LST. LST er i udbud hvert 4. år.  

Vi foreslår, at leverandørskifte sker i efteråret, så de studerende + elever har LST fra start.  
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Bedre kendskab til ordblindhed på seminarier:  

Vi kunne godt tænke os et obligatorisk fag på lærerseminarierne om de forskellige diagnoser. 

Lige som voksne mennesker med ordblindhed har krav på ordblindeundervisning ved uddannede 

ordblindelærere kunne vi ønske os et lignende krav til børneområdet. Vi har generelt ofte ’skal’ 

formuleringer i lovgivningen på voksenområdet, mens det på børneområdet er et ’kan’. Vi 

oplever stor forskelsbehandling og kunne godt ønske os ligebehandling af børn og voksne. 

 

Vedr. test:  

Der bliver ikke testet det der skal. Der er stadig mange i udskolingen som først bliver testet 

ordblinde på et sent tidspunkt, dvs. 8., 9., 10. klasse. 

Der er en god test, men der er mange gråzoner. Ordblindetesten bør ikke stå alene, hvilket også 

fremgår af testvejledningen. Det gør den dog desværre ofte. 

Nogle skoler siger stadig nej til en ordblindetest. 

 

Vi oplever, at der ikke fattes mistanke om ordblindhed. Dette skyldes, at ordblindhed er todelt: 

dvs. læse/afkode og læseforståelse. Det kan være svært at opdage ordblindhed, når eleven klarer 

sig godt på et af områderne. 

Vi ser det som et stort problem, at ordblindetesten kun kan tages i forårsmånederne. 

Vi oplever, at der tages uhensigtsmæssige test, fx WISC test, som giver det forkerte resultat, 

dvs. generelle indlæringsvanskeligheder. 

 

Vedr. testresultatet: Der skal undersøges nærmere, om hvilke vanskeligheder eleven har. Vi 

oplever desuden, at det til tider er en testvejleder uden fagligt grundlag til at tage en test, fx en 

dansklærer. Derudover sker det, at elever bliver testet flere gange, selv om der står i 

vejledningen, at man ikke skal gøre dette. 

 

Vedr. testvejledningen: ordblindhed beskrives nærmest som ren naturvidenskab. Det er det ikke. 

Der skal undersøges bredere end det man kan med den digitale test. 

Det gule område i ordblindetesten: Ofte får de gule ingen hjælp.  

 

 

Tilfældigheder på grundskoleområdet: 

 Tilfældigheder mht. afdækning og testning for ordblindhed. 

 Tilfældigheder i om en elev eller studerende modtager den rette undervisning, støtte og 

kompensation. 

 Tilfældigheder mht. uddannelsessteders, skolelederes, læsevejlederes og lærers kendskab 

til ordblindhed. 

 

 

Supplerende undervisning og specialundervisning samt Klagenævnet for 

Specialundervisning 

Der gives meget sjældent supplerende undervisning. 
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Vi oplever, at der ikke træffes en afgørelse, når forældrene retter henvendelse til skolen med 

ønske om specialundervisning. Ofte sættes der først skub i sagerne, når sager kommer i 

medierne. Generelt kan det være svært for forældre at klage. De er meget autoritetstro og loyale 

overfor skolen. De kan også være bange for at klage i frygt for den konsekvens det har for det 

videre samarbejde med skolen. 

 

Vi oplever derudover, at kommunerne ikke følger Klagenævnets afgørelser. Ministeren ønsker 

en oversigt over de kommuner som ikke følger loven/de kommuner der altid er problemer med. 

Det blev oplyst, at det kan ses på Klagenævnets hjemmeside hvilke kommuner der er sager hos, 

dvs. hvor der omgjorte, medholdte, og hjemsendte sager. 

 

Ministeren og forsamlingen drøftede, om det var bedre da PPR traf afgørelser? Der var enighed 

om, at det mest handler om hvem der behandler sagerne, dvs. den viden sagsbehandler har.  

 

Det blev pointeret, at det medfører problemer for elevens tryghed og kontinuitet i 

undervisningen, at visitation til Specialundervisning kun er for et skoleår af gangen. For nogle 

elever/familier starter den lange sagsbehandlingstid forfra efter et år.  

 

SU-Handicap-tillæg og forskelsbehandling for studerende: 

Studerende med særlige behov med fx ADHD, Autisme, Asperger kan få Handicap SU tillæg. 

Vi mener, at ordblinde studerende bruger lige så lang tid på at læse, oplever udmatning og 

koncentrationsbesvær. De bruger ofte 1/3 mere tid på studiet end normalt læsende.  

Ministeren var nysgerrig på hvorfor det ikke står i lovgivningen, at studerende med ordblindhed 

kan få ekstra SU klip. Det formodes at skyldes økonomi, dvs., at for mange studerende søgte 

handicap-tillæg. Ministeren: Det er jo altid et prioriteringsspørgsmål. Men vi kunne nok på dette 

område, lige såvel som på andre områder, kunne lave en god business-case   

 

Vi ser derudover, at der ikke er lige vilkår på de forskellige universiteter, fakulteter, institutter 

mv. Dette pga. at der mangler muligheder og at det er forbundet med store omkostninger dvs. 

ekstra vagter og enelokaler til eksamen, studiestøttetimer mv. 

 

Det gode eksempel: På nogle studiesteder får studerende ved studiestart udleveret en oversigt 

over hvilke eksamener der er og hvordan vilkårene er ved eksamen. Det giver en tryghed.  

 

 

 

 

Hvordan samler vi op på elever som blev afdækket ordblinde sent i livet? 

Ministeren var nysgerrig på, om Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark har en model for 

hvordan man bagudrettet får samlet op på opdaget ordblindhed. 

 



 

 Ordblinde / Dysleksiforeningen 
                  i Danmark 

        

 

 

Sekretariatet: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Tlf. 36 75 10 88, CVR-NR. 16 74 13 02 

E-mail: kontor@ordblind.org, Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk 

En model er ordblindeefterskolerne: Her er nærværd og tid til at nørde med konkrete opgaver, fx 

kunne skrive en ansøgning. Flere efterskoler lærer eleverne at komme igennem nåleøjet for 

optagelse, dvs. retter op på elevernes færdigheder i dansk og matematik. På andre ordblinde-

efterskoler samler man op på alle fag. Det kan man, fordi efterskolerne har specialiserede lærere 

til at undervise ordblinde. Derudover arbejdes der på efterskoler med det sociale og stilladsering: 

Hvordan angriber man denne opgave. 

 

Den store søgning til efterskoler blev problematiseret: Hvorfor kan folkeskolen ikke løfte 

opgaven og skal ordblinde-efterskoler være løsningen?  

Ministeren så gerne, at efterskole-området blev udvidet. Ordblindeefterskoler kan noget som en 

almindelig folkeskole aldrig vil kunne.  

Der blev gjort opmærksom på, at hvis der ligger en wisc-test som viser generelle 

indlæringsvanskeligheder, har eleven ingen chance for at komme ind på en almindelig 

ordblindeefterskole. 

 

 

Afsluttende bemærkninger fra Ministeren: 

Nogle af vores ønsker er for dyre. Andre kan komme med i forhandlinger: 

- Ensartethed: Nogle af de ting kan godt komme med.  

- Nemt og effektivt at indføre bedre oplysningsgrundlag for studerende med ordblindhed, 

jf. det gode eksempel 

- Hvorfor bliver inspirationsmaterialet fjernet? Pernille undrer sig og ønsker materialet 

tilsendt. 

 

Efterfølgende møde i politisk udvalg 
referat ved Anna Ljungdahl 

Det blev vedtaget, at det næste møde er den 26. november 2019 - Janne vil i samarbejde med 

Anna få indkaldt og sendt dagorden ud.  

 

Alle fra udvalget skal have tilsendt pdf-fil med mødets Power point samt en kopi i pdf-fil, af det 

notat som ministeren fik med hjem efter dagens møde.  

 

Under dagens møde stillede ministeren 2 spørgsmål til foreningen; 

 

1. Har foreningen en liste over kommuner som gentagne gange ikke følger klagenævnets 

afgørelse - “ dårlige kommuner”? 

 

2. Har foreningen et forslag til evt. handlingsplan til, hvordan skoler/systemet sikrer at når den 

enkle elev har fået diagnosen ’ordblind’, hvordan får eleven så indhentet alt den for tabte 

undervisning fra den periode, hvor skolen ikke kendte til elevens ordblindhed? 
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Anna får sammensat et svar til ministeren som skal godkendes af udvalget inden det sendes ud. 

Svaret sendes med foreningens formand som underskriver, da det er foreningens holdning/svar 

og ikke politiskudvalgs svar.  

 

Foreningen ønsker ikke at pege på særlige kommuner som “dårlige kommuner”.  

 

Foreningen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som kan lave et forslag til ministeren om hvordan 

man sikrer, at en ordblind elev får indhentet den undervisning, som er gået tabt, i den periode, 

hvor eleven ikke fik hjælp til sit handicap. Anna vil være tovholder på arbejdsgruppen efter 

godkendelse af bestyrelsen.  

 

Ministre skal modtage vores medlemsblad. Anna undersøger med ministersektæren, om 

ministeriet allerede får dette. 

 

Til sidst fortalt Janne om hendes nye job og takket for god orden og et godt møde.  


