Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 2/2017
Kære medlem
Hermed årets 2. nyhedsbrev. Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Det har været
et begivenhedsrigt skoleår. Vi har fået ny OBU-bekendtgørelse og står højst sandsynligt foran
store organisatoriske ændringer på voksenuddannelsesområdet.
Fyraftensmøde i Aarhus - Kom og hør om FVU- opgavekommissionens arbejde!
Den 31. august 2017 fra kl. 16.00 – 18.30 afholder vi fyraftensmøde i Aarhus. Formanden for
FVU-Opgavekommissionen, Mette Rask Bøgh, kommer og holder oplæg om kommissionens
arbejde med opgavesættene til FVU-prøverne. Mette Rask Bøgh indleder mødet med et oplæg
og derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til formanden samt at networke og
tale med andre undervisere. Der vil være sandwich, drikkelse, samt kaffe og kage.
Adressen er:
AOF MIDT
Søren Frichs Vej 36A, Åbyhøj
8000 Aarhus C
Tilmelding til fyraftensmødet eller via Uddannelsesforbundets hjemmeside.
Hvis mødet bliver en succes, vil vi afholde et lignende i København i 2018.
Hvis du har gode ideer til emner, der kan være egnet til fyraftensmøder, så skriv endelig til os.
Vi glæder os til at se jer.
Facebookgruppe
Nu har Facebookgruppen været i luften et stykke tid. Brug den som chatforum, til udveksling
af gode ideer til undervisning, til at anmelde nye undervisningsmaterialer eller til gode
undervisningshistorier. Den hedder Obu- og fvu-sammenslutningen.
FVU-politikpapir
I bestyrelsen er vi blevet enige om, at vi vil bruge tid på at omskrive FVU-politikpapiret, da det
er blevet forældet. FVU-politikpapiret fungerer som baggrund for Uddannelsesforbundets
politiske arbejde.
Kurser
Uddannelsesforbundet afholder kursus med overskriften ”Kompenserende it i
ordblindeundervisningen”. Omfang 5 gange 6 timer. Hvis du har ordblinde kursister med ithjælpemidler i din undervisning og mangler viden, mod eller værktøjer til at kaste dig over den
nyeste læse- og skriveteknologi, så er kurset måske noget for dig.
Læs mere om ”kompenserende it i ordblindeundervisningen eller via Uddannelsesforbundets
hjemmeside.
Uddannelsesforbundet afholder kursus med overskriften ”Didaktik: ordblindeundervisning med
it-hjælpemidler”. Omfang 3 gange 6 timer. Kurset er til Ordblinde- eller FVU-underviser som er
godt i gang med at bruge kompenserende it-hjælpemidler i undervisningen, men mangler

ideer i forhold til, hvordan man griber det didaktiske an, samt hvordan man motiverer sine
elever til at arbejde kompensatorisk.
Læs mere om ”Didaktik: Ordblindeundervisning med it-hjælpemidler” eller via
Uddannelsesforbundet hjemmeside
Nota afholder konference om ordblindhed hos unge og voksne med dansk som andetsprog.
Konferencen afholdes i Herning d. 10.oktober 2017 og i København d. 26. oktober 2017. Læs
mere på Notas hjemmeside.
Den 10.-12. august 2017 afholdes Nordiska Dyslexikongressen 2017. Den afholdes i
Stockholm. Ivar Bråten, Carsten Elbro og Usha Goswami er blandt dem, der skal holde oplæg.
Tilmeldelse kan ske via http://www.dyslexiforeningen.se/kongressen/
OBU- og FVU-Sammenslutningen holder konference d. 20. og 21. september
2018.
Så sæt allerede nu X i kalenderen.

Næste nyhedsbrev kommer i september 2017.
Rigtig god sommer til alle

På bestyrelsens vegne,
Eva Jahnsen

