
 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 1/2019 

Kære medlem 

Hermed årets første nyhedsbrev. 

Besøg af FVU-fagkonsulenterne 
Den 18. januar 2019 afholdte vi årets første bestyrelsesmøde i Aarhus. Og her fik vi besøg af 
FVU konsulenterne Anita Møller og Bettina Dam Oliver fra Ministeriet. Det var et positivt og 
godt møde. 

Sidste år på generalforsamlingen var der mange spørgsmål vedrørende FVU og alle de nye 
tiltag. Det var de spørgsmål, der dannede udgangspunkt for mødet. 

Læreplaner og vejledninger 
I denne måned begynder arbejdet med at lave nye læreplaner og vejledninger til FVU-læsning 
og FVU-matematik. Arbejdet vil pågå hele 2019. De nye læreplaner og vejledninger skal træde 
i kraft primo 2020. Der vil i løbet af efteråret blive inviteret til et dialogmøde, hvor undervisere 
får lejlighed til at kommentere på læreplanerne inden de færdiggøres. 

Censorer og svartid 
Vi spurgte også ind til lange ventetider i forhold til at få svar på trinprøverne. Censor har otte 
dage til at rette prøverne. Resultaterne kan scannes og sendes til VUC, hvorfra de også kan 
rekvireres. 

FVU-engelsk 
Bettina Dam Oliver er fagkonsulent for FVU-engelsk. Hun fortæller, at der til FVU-engelsk stort 
set ikke kræves nogen forkundskaber, men at det vil være en fordel, hvis man kender nogle 
engelske ord og udtryk. Der er 4 trin på FVU-engelsk, og på de første tre trin bedømmes 
kursisten med en standpunktsbedømmelse. Trin 4 afsluttes med en lokal stillet mundtlig prøve. 

Lidt til OBU-underviserne 
OBU-området dækkes i STUK af Line Knudsen og Marie Mortensøn. Derudover er John 
Henriksen Ansat som fagkonsulent for FVU-digital og OBU. 

ORD18 
Bestyrelsen var repræsenteret på ORD18 den 5. – 6. december i DGI-byen i København. Vi 
deltog med Mette Bjerge fra AOF Midt, Mie Christensen fra AOF Nordsjælland samt Gitte Boe 
fra Frederiksberg VUC: 

Det er altid fint at deltage i den slags fagfokuserede konferencer, og endnu bedre, at det var 
over et par dage. Vi var dog flere, der synes, at der var temmelig meget fokus på 
børneområdet. Det er den eneste konference for vores område, og så afholdes den ovenikøbet 
kun hvert kun hvert tredje år, men i år var der mange læsevejledere med fra grundskolen, og 
flere af oplæggene handlede næsten udelukkende om børneområdet. Overførselseffekten 
mellem børne- og voksenområdet ligger ikke altid ligefor. Måske er problemet, at der 
tilsyneladende ikke er tilstrækkelig med forskning inden for OBU-voksenområdet, til at det kan 
oppebære en todages-konference? Vi har gjort Uddannelsesforbundet opmærksomme på 
problematikken. 



Bortset fra denne kritik, så var det spændende at møde ”kollegaer” fra nær og fjern, og det 
var interessant både at lære nyt og blive bekræftet i, hvad man kan gå at spekulere over i 
dagligdagen, fx at det bøde d og konsonatklynger er virkelig svære for ordblinde at få styr på. 
Faktisk er schwa-vokalen nemmere at arbejde med end det bløde d (oplæg af Dorte Klint 
Petersen og Holger Juul). Eller man kunne høre Noemi Katznelson fortælle om, at unge i dag er 
mere udsatte og sårbare, og fx er ordblinde unge en af de marginaliserede grupper. 
Oplæggene spændte vidt. Carsten Elbro holdt traditionen tro det afsluttende oplæg, hvor han 
bl.a. fortalte om, at ordblinde er 2-4 gange længere tid om at indlære lydkombinationer, men 
det kan lykkes! Elbro overvejede, om man skulle satse på at arbejde meget med stavelser, 
fordi konsonanterne er forskellige, alt efter om man siger SY eller SI. Prøv selv” 

Vi glæder os til ORD21 

Kurser 
Uddannelsesforbundet afholder en temadag om emotionelle følger ved ordblindhed den 31. 
oktober. Læs mere her: Temadag om emotionelle følger ved ordblindhed 

Medlemsmøder i 2019 og en overraskelse 
Vi er i gang med at planlægge et medlemskursus i Aarhus i september 2019. Vi ved endnu 
ikke, om det bliver et et- eller todags-kursus. Men I skal glæde jer og allerede nu sætte kryds i 
kalenderen den 12. september – for Svend Brinkmann kommer og holder et oplæg. 

Det sidste nyhedsbrev fra mig 
Jeg har den 1. marts 2019 fået nyt job hos 3F, som læse-skrive-regne-ambassadør. Derfor 
bliver dette nyhedsbrev det sidste, jeg kommer til at skrive, da jeg desværre skal meldes ud af 
Uddannelsesforbundet, og dermed ikke kan fortsætte som formand for OBU- og FVU-
Sammenslutningen. 

Det har været en fornøjelse at være formand og jeg takker for et godt samarbejde. Det har 
været berigende at være formand i netop denne sammenslutning. 

Det bliver Gitte Boe, der komme til at skrive det næste nyhedsbrev. Og det skal I glæde jer til 
 
Næste nyhedsbrev kommer i maj 2019. 
Gitte Boes E-mail: gi@vuf.nu 

 

 

På vegne af bestyrelsen, 

Eva Jahnsen  
E-mail: eja@vuclyngby.dk    
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