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Årsberetning 2019 

Af Hovedbestyrelsen for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

2019 var et hektisk år for Ordblindeforeningen, da mange nye tiltag så dagens lys. Desværre gik 

ikke alle projekter som forventet. Dette medførte bl.a., at foreningen ikke oplevede den økonomiske 

fremgang, som bestyrelsen havde håbet på. I slutningen af året måtte bestyrelsen derfor opsige en 

medarbejder, og aflyse et par projekter, hvis formål var at tiltrække nye medlemmer. På trods af 

foreningens udfordringer i 2019, så oplevede foreningen alligevel en medlemsfremgang på ca. 350 

nye medlemmer i 2019. 

Foreningens medlemmer er foreningens hjerteblod. Det er medlemmernes stemmer, som foreningen 

arbejder for, skal blive hørt. Jo flere medlemmer, jo stærkere stemme har foreningen i 

samfundsdebatten. 

Ordblindesagen var i fokus mange gange i 2019. Både medier, virksomheder, organisationer og 

ikke mindst lands- og lokalpolitiker satte ordblindesagen på deres dagsorden. Dette har bevirket, at 

flere fik kendskab til vores forening og det store arbejde, som vi udfører for at skabe bedre vilkår 

for mennesker med ordblindhed. Foreningen mærkede navnlig det stigende kendskab på alle de 

henvendelser, som foreningen modtog fra; politikere, ansatte i uddannelses- og 

beskæftigelsessystemet, journalister, fagforeninger og endda filmproducenter. Der har været og er 

fortsat en kæmpe interesse for at samarbejde med foreningen i forbindelse med forskellige 

projekter. En udvikling, som foreningen ser meget positivt på.   

Særlig taknemmelig er foreningen for Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils store 

interesse for ordblindeområdet og de nye tiltag, som ministeren har søsat på området.  

Foreningen oplever, at ordblindesagen er blevet mere forankret, og at flere og flere melder sig ind i 

foreningen, ikke alene for at få råd og vejledning til et akut problem, men i den grad også for at 

støtte ordblindesagen. At det forholder sig således, skyldes i høj grad alle foreningens mange 

frivillige, som hver dag taler de ordblindes sag rundt om i hele landet. 

Foreningens mange frivillige udfører et kæmpe stykke arbejde. Et arbejde som gør, at vi kan få 

udgivet vores medlemsblad, deltage på messer, afholde kurser, kolonier, foredrag, udvalgsmøder og 

rigtig mange andre spændende aktiviteter rundt om i hele landet. De mange frivillige i alle aldre 

gør, at foreningen og ikke mindst DU-Dysleksi Ungdom kan blomstre og fungere lokalt i de mange 

kredse rundt om i landet. Tak! Tak for jeres indsats. 

I december valgte både formanden og næstformanden at trække sig fra deres bestyrelsesposter. 

Dette medførte en omrokering af bestyrelsesposterne, og ved udgangen af året blev Maj Mortensen 

konstitueret formand, Julie Kirkemann Riisby blev konstitueret næstformand og kasserer, Bente 

Stengaard Kruse blev konstitueret næstformand. Carsten Hansen, Gitte Nielsen, Kirsten Weile, 

Karina Christensen, Janne Sabroe forsatte som bestyrelsesmedlemmer.  
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På trods af de forskelle udfordringer i løbet af 2019, så ser bestyrelsen tilbage på et godt år, hvor 

ordblindesagen igen kom på den politiske dagsorden lokalt og nationalt. En udvikling, som glæder 

bestyrelsen. 

 

Sekretariatet 

Sekretariatet har været igennem en større forandring i 2019. Ordblindeforeningens konstitueret 

formand, Maj Mortensen, overtog den daglige ledelse af Sekretariatet i slutningen af august, da 

vores tidligere formand tog orlov, og i slutningen af året gik sekretariatet fra 3 fuldtidsansatte til 2 

fuldtidsansatte. En nedgang i medarbejderstaben medførte i en kort periode længere svartider på 

telefoniske og skriftlige henvendelser, og forskellige planlagte arbejdsopgaver blev sat i bero af 

bestyrelsen, herunder en ny rådgiverstruktur.  

 

Forældrerådgivningen 

I 2019 har rigtig mange medlemmer vist stor interesse for at blive frivillig forældrerådgiver, men 

desværre har det ikke været muligt at tilbyde forældrerådgiver-kurser i 2019, idet foreningens 

økonomiske ressourcer har været begrænset. Foreningen arbejder på at udvikle et webinar til nye 

frivillige forældrerådgivere, for på den måde at kunne uddanne flere forældrerådgivere løbende hen 

over året til en lavere omkostning.  

 

Foreningen måtte i 2019 sige farvel til mange gode frivillige forældrerådgivere. Rådgivere som af 

personlige årsager har måttet stoppe som frivillige forældrerådgivere. Hver og en af disse rådgivere 

skal have en stor tak for det frivillige arbejde, som de har ydet for foreningens medlemmer.  

 

Eftersom et stort antal rådgivere enten er stoppet, eller holder pause som rådgivere, har dette 

medvirket til, at der er områder i landet, hvor der ikke længere kan tilbydes lokal 

forældrerådgivning. Bestyrelsen har derfor besluttet, at medlemmer frit kan henvende sig til den 

nærmeste frivillige forældrerådgiver uden for deres kreds, såfremt deres egen kreds ikke kan stille 

med en forældrerådgiver.  

Foreningen modtog i 2019 mange henvendelser fra såvel medlemmer, som ikke-medlemmer, som 

gerne vil være frivillige. Foreningen er utrolig taknemmelig for alle de henvendelser, vi har 

modtaget, og vi skal samtidig beklage, at vi ikke har kunnet imødekomme alle henvendelser. 

Foreningen har et stykke vej endnu, før vi har en solid struktur, som kan tage imod nye frivillige og 

få dem sluset ind i de forskellige kredse, men der arbejdes på at få skabt en struktur, som kan 

understøtte indslusningen af nye frivillige lokalt eller som en del af hovedforeningens frivillige 

korps.  
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Medlemsmøder 

Igen i 2019 blev der afholdt medlemsmøder. Møderne blev afholdt i Jylland og på Sjælland. Begge 

møder var velbesøgte, og både forældre og børn havde nogle gode timer sammen med foreningens 

frivillige. Foreningen modtog mange gode forslag til, hvad foreningen kan blive bedre til og forslag 

til nye tiltag. Alle var gode forslag, som Hovedbestyrelsen arbejder videre med. En stor tak til både 

Hjembæk Efterskole og Vrigsted Efterskole, hvor vi fik lov til at afholde vores to medlemsmøder.  

 

Der blev i 2019 også afholdt et kredsmøde. Hovedbestyrelsen havde inviteret 2 medlemmer fra hver 

kreds til et par hyggelige timer på Fyn, hvor foreningens værdier og planer blev drøftet i fællesskab. 

DU - Dysleksi Ungdom 

DU har lavet en kort video, der viser hvad medlemmerne bl.a. får ud af at være medlem. Videoen 

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

Videoklippene er fra Ungelejren 2018, Teenlejr 2018. Underlægningsmusikken er en instrumental 

udgave af Ordblindeforeningens sang ‘Alverdens ord’ skrevet og komponeret af Ragna Ea.  

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

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. 

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.  

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

tage dobbelt så lang tid”. Samt et kursus for de frivillige i SPS.  

DU-Dysleksi Ungdom har afholdt ungelejr, teenlejr og fastelavnshygge med stor succes. På 

ungelejren blev generelforsamlingen afholdt hvor bestyrelsen blev: Julie Riisby som formand, 

Rasmus Madsen som næstformand, Rikke Riisby, Veronica Raaschou-Jensen og Frede Boe 

Simonsen er valgt som bestyrelsesmedlemmer. Sofie Borup og Emma Sabroe er valgt som 

suppleanter.  

Sofie Borup har taget initiativ til at få lavet en lokal afdeling på Fyn og det sydlige Jylland med 

hjælp fra Frede Boe Simonsen. De har fået samlet en lille flok frivillige til at få gang i DU 

arrangementer på Fyn.  

 

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

Den internationale Ordblindeuge ”Ordblind Uge 40” blev igen i 2019 til noget helt særligt og 

markeret med rigtig mange gode arrangementer over hele Danmark. Foreningens mange frivillige 

gjorde, som altid, et enormt stort stykke arbejde med at repræsentere foreningen ved de mange 

arrangementer rundt omkring i landet. 

 

Hovedforeningen afholdt som noget nyt et stort arrangement i København som optakt til uge 40, 

søndag den 29. september 2019, og frivillige fra hele landet mødte op og hjalp til, og gjorde dermed 

dagen til noget helt særligt. Arrangementet blev holdt sammen med NOTA og med 

Netværkslokomotivet og foreningens ambassadør Bubber som vært.  

Arrangementet bød på; teaterforestillingen ”Jeg læser falsk”, som er en teaterforestilling med 10 

unge, der hver især fortæller deres historie om ordblindhed; oplysning om hjælpemidler og 

undervisning til unge ordblinde; uddeling af ordblindeprisen 2019 samt udnævnelse af to nye 

ambassadører. 

 

Ordblindeprisen 

Ordblindeprisen 2019 gik til uddannelsesleder for ordblindeundervisning på VUC Roskilde, Marie 

Wolter Bertelsen, som i mange år har arbejdet med ordblindeområdet, og som derigennem har været 

med til at gøre en stor forskel for mennesker med ordblindhed. Som noget nyt i 2019 fik 

foreningens medlemmer mulighed for at stemme på deres favorit-kandidat blandt de nominerede til 

ordblindeprisen 2019. Og af de indsendte stemmer på Maria Wolter Bertelsen, blev der trukket lod 

om et ordblinde-armbånd, sponsoreret af smykkedesigner Mads Heindorf.  

 

Ambassadører 

2019 blev året, hvor foreningen fik ikke mindre end 3 nye ambassadører.  

Josephine af Rosenborg blev udnævnt den 11. oktober 2019 på Kulturnatten i Mads Heindorfs butik 

på Gothersgade, København. Udnævnelse af ordblindeambassadører; TV-læge Charlotte Bøving og 

foredragsholder Mads Marius skete ved foreningens arrangement den 29. september 2019 i 

København.  

Foreningen er utroligt stolt af at kunne byde disse 3 nye ambassadører velkommen til foreningens 

ambassadørkorps.   

 

Bladudvalget 

Det sidste år har redaktionen haft fire møder, hvor det sidste blad er blevet gennemgået, og hvor det 

nye blad er blevet tilrettelagt. Der har været meget forskelligt stof til bladene og alle numrene er 

blevet på 36 sider. Et af numrene var et temanummer op til efterskolernes dag, hvor efterskolerne 

kunne lave deres eget indlæg. Desuden er der en del faste indlæg, som skal med i de forskellige 

numre. 
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I løbet af efteråret har vi talt en del om layout, og der blev på Hovedbestyrelsens møde i november 

besluttet det overordnede layout. Det har man kunne se på det første nummer i 2020. Anette 

Rudbeck er vores nye layouter, og da hun er med i redaktionen, bliver det en ny måde at arbejde på.  

Da arbejdsgangen er blevet mere elektronisk, har vi måtte sige farvel til vores mangeårige 

korrekturlæser Inger Phil, som har gjort et stort stykke arbejde gennem årene. Vi har engageret 

Birthe Rasmussen som ny korrekturlæser.  

Redaktionen vil stadig gerne opfordre alle medlemmer til at kontakte os, hvis de har noget, de vil 

have i bladet, det være debatindlæg, historier mm.  

 

Af formand for Bladudvalget Anders Bredsdorff 

 

European Dyslexia Association - EDA  

Et solidt arbejdsår for EDA med de sædvanlige udfordringer med hensyn til økonomi og med at få 

de frivillige hænder til at slå til. 

EDA er nu partner i projektet ”Dyslexia@Work - et EU Erasmus projekt udviklet af Italian 

Dyslexia Association, men med flere af EDA foreningens medlemmer som deltagere. Positivt og 

spændende at være med i dette arbejde. 

Der er etableret gode samarbejdsrelationer med paraplyorganisationen European Disability Forum. 

Det giver det mulighed for at have en kraftigere stemme i forhold til EU-beslutninger og samtidig 

åbner det for at påvirke projekter, så f.eks. tilgængelighed ikke bare handler om rullestole.   

I forbindelse med Autumn Seminars i Växjö lå også årets EDA generalforsamling, som i år bød på 

flere udskiftninger. Den mangeårige formand Michael Kalmár havde valgt at stoppe. Han blev 

behørigt hyldet for det store arbejde han har udført. En af gaverne var et livslangt 

æresmedlemsskab. Ny formand blev Rosie Bisset fra den Irske forening. Jeg har løst flere opgaver 

sammen med Rosie og er sikker på, at hun bliver en god formand for foreningen.  

I forbindelse med generalforsamlingen var der åbnet op for erfaringsudveksling mellem 

medlemmerne om deres lokale udfordringer og succeser. Det giver altid gode diskussioner 

Også i fremtiden er der noget at se frem til. Hvis alt går vel (Covid-19), så bliver næste Autumn 

Seminars bliver i Barcelona den 2. til 4. oktober 2020. Og forhåbentlig kan den næste All-European 

Dyslexia konference holdes i Dublin, Irland i løbet af 2022. 

Generalforsamlingen 2019 markerede også afslutningen på min rolle i EDA’s bestyrelse. Tak til 

foreningen og bestyrelsen for støtte og support i de 10 år, jeg har været med.  

 

Af Lars Sander 
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Feriekoloniudvalget 

For os medlemmer af koloniudvalget, er det selvfølgelig årets højdepunkt. Det er så givende at 

deltage, med alle de forventningsfulde familier. 

Kolonien for børnene er en blanding af aktiviteter, som lege, maling på tekstiler, tegne, bygge med 

legoklodser, og hvad vi ellers kan finde på og vores heldagstur ud i det blå om fredagen. 

Erfaringsdeling imellem os alle, ny viden om apps samt introduktion af diverse it-programmer. 

Lovstof, forskellige foredrag og det at kunne være sammen med andre børn og voksne som er i 

samme båd med historier der minder om ens egne. Det er med til at få en forståelse for, at man ikke 

er alene i verden med sin ordblindhed. 

Der er tit inden tilmelding, forældre som ringer og er lidt usikre på, om de skal melde sig til for 

enten de selv eller deres børn tænker, er der mon nogle, som jeg kan lege/tale med? 

Sidste år havde vi et par timer efter deltagerne var ankommet. En pige kom og spurgte på sin 

venindes vegne, hvad vi skulle have til aftensmad. De blev veninder på 2 timer, der er kommet 

mange gode venskaber gennem årene på alle vores kolonier både blandt børnene og de voksne. 

 

Af formand for Feriekoloniudvalget Lene Roholt Baasch 

 

Politisk Udvalg 

Politisk udvalg har holdt 2 ordinære møder, 1 aflyst møde og 1 møde, hvor vi havde besøg af 

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

På de ordinære møder har vi diskuteret, hvilke tiltag vi skulle arbejde med i forhold til børn, unge 

og voksne.  

På børneområdet har vi talt om manglende supplerende undervisning til børn i folkeskole ift. § 3a, 

der siger at børn skal have supplerende undervisning i almen folkeskole. Vi har også talt om § 3b, 

der siger at man har krav på en ordblindetest, hvis der er mistanke om ordblindhed. Mange 

folkeskoler overholder ikke disse 2 paragraffer. På børneområdet er der også sket positive tiltag. 

Folkeskoleelever kan nu hente deres undervisningsbøger på Nota pr. 1. august 2019. Det er en stor 

hjælp til ordblinde elever, når de skal læse tekster og bøger, som ikke ligger på de digitale 

platforme. 

På ungdomsuddannelserne er der også sket en del. Flere og flere ungdomsuddannelser er blevet 

bedre til at understøtte ordblinde studerende med specialpædagogisk støtte (SPS), der indeholder 

kvalificerende Læse- skrivende teknologi (LST), Studiestøttetimer og eksamens- og 

studiematerialer. https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-en-

ungdomsuddannelse/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed  

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-en-ungdomsuddannelse/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed
https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-en-ungdomsuddannelse/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed
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På de videregående uddannelser gives der SPS, men det halter stadigvæk med at give ensartede 

studiestøtte og forlænget tid. Nogle uddannelser er meget gode til at informere deres studerende om 

diverse hjælpemidler og eksamensforhold.  

Andre uddannelser kan giver ikke samme betingelser på samme studie. Det afhænger meget af det 

enkelte studie og sted i landet. Vi arbejder fortsat på mere ensartede regler i hele landet. 

På voksenområdet er der også stor forskel på hvilke hjælpemidler og hjælp der gives rundt om i 

landet. Nogle kommuner er rigtig gode og hjælper både voksne i job og voksne uden job. Her er der 

også mange muligheder for ordblinde. I skal ikke dukke hovedet, men bede om hjælp i forhold til 

jeres job. Der er tale om gratis undervisning, LST, hardware og personlig assistance.  

I slutningen af august var vi så heldige at den nyudnævnte Undervisningsminister Pernille 

Rosenkrantz-Theil (S) havde tid til et besøg i Handicaporganisationernes Hus, hvor hun fik en 

præsentation af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks arbejde. Vi havde et godt møde, hvor 

Pernille spurgte ind til flere af de punkter vi havde med. Der var også punkter i vores præsentation, 

som hører til under Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen. Disse punkter har Pernille Rosenkrantz-Theil 

videregivet til ministrene. 

Besøget af Pernille Rosenkrantz-Theil medførte at Formand for Politisk Udvalg Janne Sabroe blev 

inviteret ind i Undervisningsministeriet til flere drøftelser med ministeren og embedsmændene. Der 

arbejdes fortsat på de områder, der hører under Undervisningsministeriet.  

Formanden for Politisk Udvalg har endvidere været til flere møder med politikere på 

Christiansborg, hvor hele ordblindeområdet er diskuteret. 

Slutteligt har vi besluttet at sammenlægge Arbejdsmarkedsudvalget og Politisk Udvalg med en øst 

og vest gruppe. Selve sammenlægningen arbejdes der på i 2020. 

 

Af formand for Politisk Udvalg Janne Sabroe 

 

Afslutning på beretning  

Bestyrelsen vil afslutningsvis sige tak til foreningens medlemmer og en særlig tak til de 

medlemmer, som også har bidraget med en økonomisk donation i løbet af året. Tak til alle jer, som 

laver et stort stykke arbejde ude i kredsene, i udvalgene, de frivillige på forskellige projekter og de 

frivillige rådgivere i både foreningen og DU-Dysleksi Ungdom. En stor tak til jer alle, fordi I er 

med til at skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed. Med jeres medlemskab gør I alle en 

forskel for mennesker med ordblindhed i hele Danmark. Tak.  

 

 

 


