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Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 4/2019 

Kære medlem 

Her får du årets sidste medlemsbrev, bl.a. med nyheden om at vi nu har 435 medlemmer, og 
det forpligter og giver øget arbejdsbyrde for os i bestyrelsen. Derfor har vi valgt at holde 
mindst ét ekstra bestyrelsesmøde om året ud over de fire møder, som vi sædvanligvis har 
afholdt. 

Spørgsmål fra medlemmerne 
Vi har modtaget nogle henvendelser fra medlemmer. Der er flere, som gerne vil have på skrift, 
at der ikke må være loft på visiteringer til OBU. Derfor henvendte vi os til UVM, og Line 
Knudsen har svaret: 

Der er ikke i reglerne på ordblindeområdet fastsat loft for genvisiteringer. 
  
Der kan genvisiteres, når det vurderes i den individuelle undervisningsplan og ved 
evalueringen af det forudgående undervisningsforløb, at deltageren fortsat vil have et 
væsentligt udbytte af undervisningen. Det bør desuden indgå i vurderingen, om deltageren er 
motiveret for at påbegynde et nyt undervisningsforløb. 
  
Det er i vejledningen til OBU (VEJ nr. 9600 af 22. oktober 2013) uddybet, at det er afgørende, 
at deltageren må forventes at få et væsentligt skriftsprogligt udbytte af endnu et 
undervisningsforløb. I afgørelsen skal indgå en afvejning af, om deltagerens og samfundets 
ressourceforbrug står mål med det forventede udbytte, og muligheden for deltagelse i et andet 
relevant undervisningstilbud i stedet for OBU skal altid overvejes i forbindelse med 
genvisitering. 
  

Med venlig hilsen 
Line Knudsen 
Chefkonsulent 
  

  
Vi har også fået henvendelse fra nogle medlemmer, der er ansat på sprogskoler, og som 
undrer sig over, at DU3-kursister ikke kan gå på FVU trin 4. Marie Mortensøn fra UVM har 
svaret, at man har tænkt sådan, at hvis man er DU3-kursist, vil man typisk have 
uddannelseskompetencer, der ligger højere end dette niveau. Der kan naturligvis være 
undtagelser, og i de tilfælde, hvor man finder det relevant, at kursister deltager på trin 4, kan 
det lade sig gøre. UVM medgiver også, at der kan være eksempler på, at deltagere må tage 
det samme trin mere end én gang. Hensigten er dog, at deltageren skal indplaceres på det 
trin, hvor vedkommende formodes at kunne gennemføre inden for det givne timetal. 
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Bestyrelsens deltagelse i konferencer 

OBU og FVU-konferencen d. 14. november i Odense: 
Der var tale om en meget informationsrig konference med mange, men relativt korte oplæg. 
Mie og Gitte deltog.  

Ragna Ea Bensdatter fra Læsetek i Holbæk fortalte om et nyt digitalt materiale for ordblinde, 
som kommer til foråret. Det hedder Obudobu og er rettet mod personer med middelsvær 
ordblindhed. Opgaverne forudsætter, at deltagerne anvender læse-/skrivestøtte til at løse 
dem. Obudobu er ikke gratis. 

Der var i alt tre oplæg fra Ministeriet, som indbefattede mange tal og informationer. 
Aktivitetsniveauet for OBU er faldet grundet ændring i målgruppen. Inden for FVU er FVU Start 
stærkt stigende, og FVU er da også størst på sprogskolerne. Der er til gængæld tilbagegang for 
FVU Matematik uden at dette kan forklares.  

På STUKs hjemmeside kan man se en grafisk oversigt over FVU-niveauernes indplacering i det 
danske uddannelsessystem.  

Fra tilhørerne var der spørgsmål til og frustration over det nye pointsystem i FVU, som 
betyder, at de tosprogede har meget svært ved at bestå prøverne. Det er især staveprøven, 
som udfordrer deltagerne.  

Det kom desuden frem blandt tilhørerne, at nogle uddannelsessteder giver forlænget tid til 
prøverne for de tosprogede (og ordblinde), mens andre er uvidende om, at denne mulighed 
findes.  

Det er nu muligt for ordblinde FVU-deltagere at få SPS. Denne kan fx gives som hjælp til at 
optimere brugen af it-støtte i forbindelse med prøveopgaverne. 

På baggrund af et oplevet behov kommer STUK med en opdateret tilsynsvejledning, men også 
en FVU vejledning, som vil være færdig sidst på året (2019). 

Der kommer desuden nye vejledende prøvesæt ud til foråret samt en ny 
bedømmelsesvejledning med nyt pointsystem. Dog kun med få ændringer fra det nuværende. 

Inden for matematikområdet blev der talt om, at det er vigtigt at undervise med en funktionel 
tilgang, altså et udgangspunkt i ”hverdagsmatematik”.  

Som noget helt unikt kommer der en nordisk konference i København d. 20./21. april om 
voksnes matematiklæring. https://nvl.org/content/Nordisk-konference-om-voksnes-
matematiklaering 

De to SPS-konsulenter i UVM understregede, at ordblinde med ”rød score” blot skal søge om 
automatisk tildeling. Det letter sagsbehandlingstiden gevaldigt. Det blev derudover sagt, at der 
godt kan søges SPS til talblinde, men at dette skal begrundes. Giv gerne konkrete eksempler 
på elevens/kursistens udfordringer. Elever fra FGU kan dog ikke få denne støtte via SPS. 

Hvis tosprogede er testet med DOT, kan der ligeledes indsendes dokumentation i tillæg fra 
andre tests samt, som ovennævnt, med begrundelse i observationer om fejltyper og lignende. 

https://nvl.org/content/Nordisk-konference-om-voksnes-matematiklaering
https://nvl.org/content/Nordisk-konference-om-voksnes-matematiklaering
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Hold evt. øje med Uddannelsesforbundets hjemmeside under ”arrangementer”, hvor der er 
slides fra afholdte konferencer. 

På konferencen blev det endvidere formidlet, hvilke uddannelsesmæssige 
forudsætninger/forventninger, der er knyttet til de nye fag, og enkelte områder kræver op til 
fire moduler på diplomuddannelsesniveau eller tilsvarende. Det er et godt signal, at 
fagligheden skal være i orden. Vi er imidlertid i bestyrelsen blevet bekendt med, at kollegaer 
bliver bedt om at løse undervisningsopgaver inden for fag, de ingen forudsætninger har for at 
undervise i, fx FVU-start og engelsk. Måske er det enestående, vi ved det ikke, men det kunne 
være interessant at få indsigt i.   

NOTA-konference d. 18. november i København 
Konferencen var rettet mod udskolingen og ungdomsuddannelserne. Mette og Gitte fra 
bestyrelsen deltog, og vi arbejdede i korridoren sammen med Karen Marie Roesdal fra FGU Øst 
på at danne netværk for OBU-lærere i FGU. Hvis du er interesseret i at være med i sådan et 
netværk, kan du skrive til mette.bje@gmail.com. 

Nogle af informationerne om SPS gentog sig i denne konference. Der var dog tilføjelser, fx at 
man kan teste en elev/kursist for ordblindhed, selvom denne endnu ikke er registreret på 
skolen. Det gør man ved at oprette en fiktiv klasse. 

Det blev understreget, at man ikke kan ombytte sine it-hjælpemidler, når man først har fået 
én type. It-hjælpemidlerne kan bruges hele uddannelsesperioden igennem, så det giver kun 
mening at søge, hvis eleven har hjælpemidler tilbage fra grundskolen. 

På et tidspunkt bliver det sådan, at man særskilt skal søge om C-pen og scanner.  

Det er muligt at søge om headset til Dictusbrugere. 

Det er tænkt sådan, at der på et tidspunkt bliver frit valg i forhold til at søge, hvad man ønsker 
af it-støtte. Sådan er det altså ikke nu, hvor der pt. er CD-ORD og på sigt App-Writer (hvornår 
vides ikke). 

NOTA kan bruges gennem hele uddannelsesforløbet. Der skal blot sættes kryds i 
rammebevillingen, og man skal huske at søge rammebevilling midt i maj og midt i november. 

Ud over disse praktiske oplysninger var der andre spændende oplæg, eksempelvis fra Tietgen 
Business i Odense, hvor Mette Larsen og Pernille Larsen fortalte om best practice. Det er for 
omfattende at fortælle om her, da det har taget 8-9 år at opbygge indsatsen i detaljer. 

 

Kurser og konferencer fra Uddannelsesforbundet 

• Få viden, mod eller værktøjer til at kaste dig over den nyeste læse- og skriveteknologi for ordblinde 
kursister: Kompenserende it i undervisning af ordblinde 
 

• Savner du faglig inspiration til at udarbejde individuelle undervisningsplaner for 
ordblinde voksne? Så kom og deltag i denne temadag:  
Individuelle undervisningsplaner i ordblindeundervisningen for voksne 
 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=752
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=754
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• Er du ordblindeunderviser og mangler teknisk overblik og ideer til at undervise dine kursister i 
brugen af smartphone/tablet som støtte til deres læsning og skrivning? 
Temadag: brug af smartphone/tablet i OBU 

 

År 2020 

Til næste år mødes bestyrelsen allerede i januar for at planlægge resten af året og gøre status. 
Vi satser på mindst ét gå-hjem-møde i foråret, som med al sandsynlighed bliver i Aarhus til 
maj. Indhold og målgruppe er ikke på plads. Dog er det sikkert, at vi holder kursus og 
generalforsamling d. 1. og 2. oktober i Odense. Mere om alt dette i næste nyhedsbrev på 
kanten til februar. 

Et meget tidligt glædelig jul og godt nytår!  

 

På vegne af bestyrelsen, 

Gitte Boe, 
Konstitueret formand  
Email: gitteboe.gb@gmail.com 
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