
 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 2/2018 

Kære medlem 

Den 23. maj var jeg inviteret med til Uddannelsesforbundets repræsentantskabsmøde. 

Omdrejningspunktet var OK18. Hanne Pontoppidan fortalte, at hovedbestyrelsen hverken vil 

anbefale et ja eller et nej til den igangværende afstemning. Men de opfordrer os til at mærke 
efter, hvad der vægter mest for den enkelte.  

Afstemningen er åben nu og frem til d. 3.juni 2018 kl. 12.00. Resultatet af afstemningen bliver 

offentliggjort i juni måned.  

Gode nyheder vedrørende AMU og SPS 

SPS på AMU som projektforsøg er blevet gjort permanent. Det forsøg, der har kørt de sidste 

par år med SPS til AMU, er gjort permanent fra 2018. Dette betyder, at man derfor som 

ordblind kursist på et AMU-kursus nu er berettiget til SPS, som på AMU består af en IT-rygsæk 

og adgang til NOTA (og deres Studieservice). Der skal som til OBU foreligge en gyldig 

ordblindetest, enten Visitationstest til OBU eller Testrapport fra Tværgående Ordblindetest. 

Ordblinde og IT-konferencen i Vejle 

Mette Bjerge var i april på Ordblinde- og IT-konferencen i Vejle, arrangeret af Rådgivnings- og 

støttecentret, Aarhus Universitet. Her var der forskellige oplæg fra fagpersoner fra ind- og 

udland, samt workshops, især omhandlende perspektiver på læse-skriveteknologiens rolle og 

funktion for personer med ordblindhed. En vigtig pointe, som kom frem under en ordblind 

studerendes oplæg var, at det kan være enormt anstrengende og tålmodighedskrævende at 

anvende LST på uddannelse og i privatliv. Vi kender vist alle til, at der er en del IT-teknisk, 

som kan drille, når vi som undervisere sammen med vore elever skal ”have gang i” at anvende 

LST’en så funktionelt som muligt, og der kan være modstand og lettere opgivenhed for nogle 

af vore mere sårbare elever. På trods af dette pointerede den studerende vigtigheden i 

alligevel at anvende LST’en og opmuntrede til at fortsætte med at kæmpe videre med læse-

skriveopgaverne på studiet og i privatlivet for på den måde at blive så ”livsduelig” og 

skriftsprogligt selvhjulpen som muligt. – Meget rørende oplæg! 

Facts og Facebook 

Der skal lyde endnu en opfordring til at deltage aktivt med indlæg på vores Facebook-side, 

som du kan tilmelde dig her, hvis ikke du allerede har gjort det: 
https://www.facebook.com/obufvu/ 

Aflysning af fyraftensmøde 

Den 19.04.18 skulle vi have afholdt et fyraftensmøde for medlemmer af sammenslutningen. Vi 
var desværre nødt til at aflyse mødet på grund af for få tilmeldinger.  

 



FGU-læreplaner 

D. 29. maj starter arbejdet med de nye læreplaner til FGU. Jeg er med i dansk-gruppen og 

håber at kunne bidrage til at OBU og FVU bliver repræsenteret på en god måde i den nye 
læreplan. 

Kurser 

OBU- og FVU-Sammenslutningen holder kursus og generalforsamling i Odense d. 20. og 21. 

september 2018.  

Læs nærmere og tilmeld jer: OBU- og FVU-sammenslutningens kursus og generalforsamling  

Vi håber på at se rigtig mange af jer.   

 

Næste nyhedsbrev kommer i september 18. 

På vegne af bestyrelsen, 

Eva Jahnsen  

E-mail: eja@vuclyngby.dk 
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