
 

 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 1/2017 

 

Kære medlem 

Hermed årets 1. nyhedsbrev. Der er sket meget siden sidste nyhedsbrev. Her tænkes specielt 

på ekspertgruppens anbefalinger om en ny Forberedende Uddannelse, og de ændringer dette 

måtte afstedkomme. Uddannelsesforbundet arbejder for os, mens vi forbereder os på det 
bedste. 

Den nye bestyrelse – en kort præsentation 

Formand: Eva Jahnsen: Jeg arbejder på VUC Lyngby som ordblindelærer og koordinator. Jeg 

er uddannet folkeskolelærer, ordblinde- og FVU-lærer og kandidat i Generel Pædagogik.  

 

Næstformand: Gitte Boe: Jeg arbejder på Frederiksberg VUC (VUF), hvor mine 

kerneområder er OBU, FVU og SPS (specialpædagogisk studiestøtte). Det særlige ved at 

arbejde på VUF er, at der er en overvægt af tosprogede. Min baggrund er, at jeg har læst 

audiologipædi og nu er i gang med en vejlederuddannelse. 

 

Sekretær: Charlotte Rye, AOF Sprogcenter Holbæk. Jeg arbejder på AOF sprogcenter 

Nordvest og underviser både i vores afdeling i Asnæs og i Holbæk. Jeg har hovedfag i Biologi 

og sidefag i Dansk fra KU og har undervist tosprogede i dansk siden 2000. Desuden er jeg FVU 

lærer. 

 

Kasserer: Mette Bjerge: Jeg arbejder på AOF Midt i Aarhus og Favrskov som 

ordblindeunderviser i dansk og engelsk, visitator til OBU, samt AMU-it-rygsæk-koordinator og 
–underviser. Jeg er uddannet folkeskolelærer, læsevejleder og ordblindeunderviser. 

1. suppleant: Katrine Damgaard Øst:  Jeg hedder Katrine Damgaard Øst. Jeg 

er ordblindeunderviser og er ansat AOF Midt i Aarhus. Jeg underviser overvejende ordblinde 

unge og voksne, der gerne vil i arbejde eller i uddannelse. Endvidere underviser jeg unge 

gymnasieelever, fx i brugen af kompenserende it.  

Sideløbende med undervisningen foretager jeg visitation til ordblindeundervisning, herunder 

visitation af ordblinde med andet modersmål end dansk. 

 

2. suppleant: Lone Merling, Kalundborg Sprogcenter: Jeg arbejder på SIK Kalundborg 

Sprogcenter, hvor jeg dels fungerer som FVU-underviser og koordinator samt som sproglærer i 
Ungeskolen. 

 

 

 



 

 

Møde med Lars Lindahl og Uddannelsesforbundet om Spørgeskemaundersøgelsen 

Bestyrelsen og Uddannelsesforbundet har udarbejdet en skrivelse med de væsentligste pointer 

fra spørgeskemaundersøgelsen om de individuelle undervisningsplaner. Den 16.01.17 holdt vi 

møde med Lars Lindahl, hvor vi fremlagde resultaterne af undersøgelsen og fremhævede, hvad 

vi ønsker at arbejde for. Skrivelsen er vedhæftet denne mail, hvis I har interesse i at læse 

mere.  

 

Ordblindeforeningen   

Vi har inviteret Ordblindeforeningen til vores bestyrelsesmøde den. 2.maj 2017. Vi tænker, at 

de besparelser, der er på området, påvirker deres medlemmer og vores kursister, og at et 

samarbejde vil kunne gavne dem og os. Derudover er der flere fælles berøringsflader, som det 

vil kunne give mening at arbejde fælles for, eksempelvis it-hjælpemidler, eksamensformer, 

ens retningslinjer ift. brug af it-hjælpemidler til eksamen mv. 

 

Vi håber, Ordblindeforeningen er interesserede i et samarbejde.  

  

Facebookgruppe 

Facebookgruppen er i luften. Den hedder Obu- og fvu-sammenslutningen. Mette Faber Frølich 

er administrator. Kom ind og deltag i debatten.  

Erfarne OBU-lærere søges til workshop 

Sune Pihl er afdelingsleder for OBU og FVU på HF & VUC Fyn. Han er med i planlægningen af 

næste års netværkskonference for udbydere af Ordblindeundervisning. I forbindelse med 

konferencen efterlyser Sune dygtige erfarne OBU-lærere, som har mod på at deltage i et 

særligt ekstra konferencedøgn, hvor der er fokus på nye OBU-lærere. 

  

Projektet har til formål, at de erfarne OBU lærere i par af to skal undervise en gruppe nye 

OBU-lærere hands-on i alt omkring OBU. Så hvis I er et par erfarne OBU-lærere, der gerne 

deler jeres erfaringer, kan I kontakte Sune Phil. Mailadressen er: SPH@vucfyn.dk 

  

Kurser 

Der afholdes et to-dagskursus i foråret 2017. Overskriften er It og læse- og 

skrivevanskeligheder – unge og voksne i uddannelse og erhverv. Der afholdes et kursus i 

København d. 6. og 7. marts. Det er Aarhus Universitet, Emdrup, der afholder kurset.  

Læs mere her 

 

ROAL afholder temadag om OBU i nye rammer - en temadag med oplæg og masser af 

erfaringsudveksling. Temadagen afholdes både i Herning og København. 

I Herning er det den 18. april 2017 fra kl. 9.30 – 14.00. Adressen er Brorsonvej 2, 7400 

Herning. Der er tilmeldingsfrist d. 15. marts 2017.   

Temadagen afholdes også i København. Det er den 6. april 2017 fra 9.30 – 15.00. Adressen er 

Humletorvet 3. 1799 København V, Lokale W2.04.  

Læs mere her 

 

Næste nyhedsbrev kommer i maj 2017.   

På bestyrelsens vegne, 

http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/kurser-i-it-og-laese-og-skrivevanskeligheder/
http://roal.dk/roal-temadag-om-obu-i-nye-rammer-6-april-2017-i-koebenhavn/


 

Eva Jahnsen 

 

 


