Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-sammenslutningen 1/2016
Godt nytår til alle medlemmer! Vi er nu en samlet gruppe på over 200 medlemmer, og vi
regner med at nå vores mål om 250 medlemmer inden næste generalforsamling. Apropos
generalforsamling, så finder den sted d. 22./23. september. Sæt X i kalenderen, og overvej
også gerne, hvad du kunne tænke dig at blive klogere på, da vi vil forsøge at inddrage
indkomne forslag. Indtil videre ligger det kun fast, at vi vil tilgodese medlemmer med obubaggrund, såvel som jer, der arbejder med FVU. Du kan også overveje, om du har lyst til at
stille op til bestyrelsen! Skriv eventuelle forslag til Gitte: gb@hokbh.dk inden d. 22. februar.
I sidste nyhedsbrev blev nævnt, at flere medlemmer har svært ved at navigere på
Uddannelsesforbundets hjemmeside. Sidenhen er nogle medlemmer fra de forskellige områder
inviteret til en test af brug af hjemmesiden, så der er fokus på problemet.
Bestyrelsen har lagt sidste hånd på Uddannelsesforbundets OBU-politikpapir, som bekskriver,
hvad Uddannelsesforbundet fremadrettet skal arbejde med inden for OBU’en.
Bestyrelsesformanden fremlagde det d. 14. december i Hovedbestyrelsen, og der er kommet
nogle få tilføjelser. Nogle har vi selv været opmærksomme på, efter vi havde afleveret
politikpapiret, bl.a. de meget store besparelser, der har ramt OBU’en, og som fx kan betyde
store forringelser for den såkaldte fritids-OBU, altså hvor ordblinde går til undervisning i deres
fritid. Vi forventer, at besparelserne især vil ramme lavt befolkede områder, hvor det kan være
særlig svært at opretholde en høj holdkvotient.

Tove Baggesgaard og Charlotte Rye fra bestyrelsen har været på hver sit spændende kursus i
efteråret, hvilket de fortæller om her:
Tove:
Temadag i ROAL d. 10. november 2015
- om ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder
Temadagen tog udgangspunkt i ordblinde børn og unge i grundskolen, men nogle af
problemstillingerne er også relevante i voksenundervisningen.
Hanne Trebbien Daugaard fortalte om læsevanskeligheder, som skyldes dårlig sprogforståelse.
Det kan vi også bruge i voksenundervisningen. Hanne T.D. har lavet ph.d. afhandling om
emnet. Den hedder: Hvordan hænger det sammen? For at finde afhandlingen kan du skrive:
Hanne Trebbien Daugaard – ansatte.
Birgit Dilling Jandorf og Inga Thomsen fortale om arbejdet med at skrive vejledning og
inspirationsmateriale til ordblindeundervisningen i grundskolen, i forlængelse af den nye
ordblindetest.
Stine Fuglsang Engmose fortale om et forsøg fra Holbæk, hvor alle (i folkeskoler) har arbejdet
med CD ord, både ordblinde og ikke ordblinde.

Til slut var der generalforsamling. På hjemmeside, kan man finde navnene på bestyrelsen.
ROAL har en hjemmeside: www.roal.dk, hvor man kan læse mere om, hvem ROAL er, hvem
der står bag osv.
Hvis du vil være medlem, koster det 500 kroner i indmeldelsesgebyr.
I ROAL kan man oprette ad hoc grupper, hvis man har et emne, man gerne vil arbejde med
sammen med andre. Hvis man er interesseret i det, kan man læse på ROAL’s hjemmeside,
hvordan.
Charlotte:
Referat af FVU - og OBU -0rdblindekonference den 26, november 2015
Konferencen blev indledt med Nyt fra Undervisningsministeriet ved Lars Lindahl. Han
fortalte at det nye regeringsgrundlag hedder ”Sammen for fremtiden”, men der står der intet
om voksenuddannelse!
Der var en gennemgang af, hvorledes det ser ud med kursister på hhv FVU og OBU området.
Antallet af kursister på FVU læsning er steget lidt og på matematik er det faldet en del.
OBU undervisningen er faldet med 18%. En af årsagerne er at man har strammet op om
genvisiteringen.
Der er bevilget 500.000 kr. til VLV læsetesten (Vejledende læsetest for voksne) som
gennemføres af KU og der er fokus på ordforrådstesten. Der skal ske en grafisk fornyelse og
udvikles en grafisk platform, hvor brugerne kan logge sig ind med nem-id. Tidsperspektivet er
i alt fald efter sommerferien, da det tager tid at udvikle, afprøve og overføre til digital
platform.
Vejledende matematiktest VLM. Der er ansøgt om 700.000kr i budget 2016 og der kommer et
udbud vedr. nyt indhold, grafisk fornyelse og grafisk platform
Der kommer et nyt styringskoncept for FVU. Udbudsretten er hos VUC og VUC skal lave
tilsynsplan.
For at have ret til driftoverenskomst skal der være 5 årskursister på FVU og 2 årskursister på
OBU
I november blev et udkast til tilsynsvejledning og driftsoverenskomst drøftet med parterne og
bekendtgørelsen sendes i høring, underskrives og betalingsloven ændres og træder i kraft den
1. august 2016
Fjernundervisning giver et stort overskud og derfor ændres betalingsgrundlaget.
FVU for tosprogede. I hele 2016 vil der også blive udført forsøg med FVU start. Man kan nu
oprette rene tosprogede FVU hold
Gitte Bagge Jensen fortalte en ny læringsportal på EMU’en med fokus på FVUområdet. Fokusområder er at FVU undervisere kan finde relevante nyheder og informationer
samt at FVU på EMU bliver undervisernes portal til pædagogisk og didaktisk inspiration.

Diktatprogrammet af Uffe Larsen
Programmet kan findes på hjemmesiden Fvu_dansk.net. Afsnittet Dansk i farver
Hanne Trebbien Daugaard fortalte om brobygning mellem ordblindetesten og Otesten, men resultaterne var ikke færdigbehandlet på det tidspunkt.
Magnus Købne fortalte om Projekt basis og hans overheads er at finde under materialer
fra kurser og konferencer på Uddannelsesforbundets hjemmeside
Konferencen blev afsluttet med VEU-rådenes arbejde med FVU/OBU.
Her var der dels en diskussion af om AMU og FV U udbydere kan samarbejde bedre og et
forslag om tvungen FVU undervisning, hvis man er på AMU kursus og er i FVU målgruppen.
Der bliver efteruddannet alt for lidt. Der ønskes mere voksenvejledning på VEU-centreOmkring 50.000 ufaglærte mangler lige et puf for at gå i gang med efteruddannelse
Til sidst en diskussion af FVU engelsk og IT. Der er et stort behov, men hvem skal finansiere
det?

Næste nyhedsbrev kommer i marts/april
På bestyrelsens vegne,
Gitte Boe

