
 

 

 

 
 
Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 1/2021  

 

Kære medlem 

Et helt år er gået siden generalforsamlingen 1/10 2020. En generalforsamling, der hang i en tynd tråd, idet 

det netop var de dage, hvor landet lukkede ned til endnu en Coronanedlukning. Generalforsamlingen blev 

afholdt sammen med foreningens landsmøde, og dette arrangement blev da også delvist aflyst, idet 

fredagens arrangement med Henrik Skovhus om dyskalkuli/talblindhed ikke kunne gennemføres.  Men 

generalforsamlingen og arrangementet med Svend Brinkmann blev gennemført.  

 

Generalforsamlingen 2020: 

Ved generalforsamlingen blev valgt en bestyrelse, der dog fik en lidt hård medfart i sin spæde start. Af de 4 

valgte medlemmer var kun én fra den forrige bestyrelse, og vedkommende trak sig efter ganske få uger. 

Begge suppleanter blev trukket ind, men den ene trak sig efter sommer, idet han ændrede 

beskæftigelsesområde. Vi er heldigvis nu fuldtallige med 4 medlemmer, og som det fremgår af vores 

hjemmeside, ser vores bestyrelse nu således ud: 

Gitte Mølbæk: Formand 

Lise-Lotte Fischer Andersen: Næstformand 

Louise Maria Andreasen: Sekretær 

Nina Klint Knudsen: Suppleant. 

Hjemmesiden er ikke helt opdateret, men det er på vej.  

 

Mødeaktivitet i bestyrelsen: 

En del af den nuværende bestyrelse har haft 3 bestyrelsesmøder online i dette år. Vi har brugt en del tid på 

at konstituere os, og som det ses mangler en kasserer. Mette Bjerge fra den forrige bestyrelse har været så 

hjælpsom at tilbyde sin assistance, hvilket vi gør brug af. 

Endelig i september kunne vi mødes i den virkelige verden, og det gjorde vi så i Uddannelsesforbundets 

reminiscens på Nørre Farimagsgade 15 i København. Noget af tiden brugte vi sammen med Stig Borberg for 

at drøfte et spørgsmål, som vi også drøftede på generalforsamlingen: nemlig om FGU kan komme under  

OBU-FVU sammenslutningen. Vi fik besøg af Stig Borberg fra Uddannelsesforbundet og sammen kom vi til 

denne afgørelse: Alle medlemmer af Uddannelsesforbundet med interesse for FVU og/eller OBU kan være 

medlem. Derfor arbejder vi også på at få rettet i den pjece, der ligger på hjemmesiden. Her står, at 

sammenslutningen er for alle, som arbejder under FVU- og OBU-lovgivningen i Uddannelsesforbundet. Så 

snæver skal vores medlemskrav ikke være. 

 



 

 

 

 

 

FGU og OBU-FVU-sammenslutningen: 

Netop FGU fylder meget på vores bestyrelsesmøder. Det lykkedes den forrige bestyrelse at være med til at  

opbygge et landsdækkende netværk af OBU-lærere i FGU. Dette nationale netværk: FGU-ordblinde- og SPS-

netværk er faciliteret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ( STUK) og har været afgørende i arbejdet 

med at gøre FGU til en ordblindevenlig skole. Der er ingen tvivl om, at ansatte ved FGU, der arbejder med 

ordblinde, finder inspiration her. Vi arbejder på, at OBU-FVU sammenslutningen fortsat kan gøre en forskel 

også for FGU. 

 

Forårets Webinar: 

Torsdag d. 20. maj afholdt OBU-FVU-sammenslutningen et online arrangement med Michael Svendsen som 

oplægsholder om kultur, humor og arbejdsglæde. Efterfølgende blev sendt en mail ud med et link til 

webinaret, som derfor stadig kan ses.  

 

Ord22 - en konference om ordblindhed og andre læsevanskeligheder 

Onsdag den 14. og torsdag den 15. september 2022 afholder Uddannelsesforbundet og Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet konferencen Ord22. 

 

Ord22 har til formål at formidle aktuel viden fra forskning og praksis om ordblindhed og andre 

læsevanskeligheder. 

 

Målgruppen for Ord22 er fagpersoner, som arbejder med personer med ordblindhed eller andre 

læsevanskeligheder. Ord22 retter sig mod både grundskole, ungdomsuddannelser, videregående 

uddannelser og voksenuddannelser. 

 

Se program og tilmeld dig her: www.ord22.dk 

 

Den Internationale Ordblindeuge: 

Vi har i år ikke været aktive i forbindelse med den internationale ordblindeuge her i uge 40, men vi glæder 

os over, at den i år har kastet et helt fantastisk program fra DR af sig: Vi er ordbildne. Her møder vi den 

ordblinde forfatter Sara Blædel, som sammen med Marie Berthelsen laver et forløb for 4 ordblinde. 4 halve 

timer med forrygende godt TV. Se den på DR. DK! 

 Vi mødes i bestyrelsen igen i november. Vi arbejder på at lave en ny aftale med Henrik Skovhus, som vi jo 

blev snydt for i 2020. 

 

Vi ønsker alle et dejligt efterår og en rigtig god efterårsferie 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen for OBU-og FVU-SAMMENSLUTNINGEN 

http://www.ord22.dk/

