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Vedr.: Høringssvar vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om for-
beredende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeunder-
visning for voksne (OBU) 
 

  
Uddannelsesforbundet finder det positivt, at FVU- og OBU-udbudsinstitutionerne og 

driftsoverenskomstparterne ønske om et nyt styringskoncept med klare retningslinjer for 

samarbejdet, er blevet indfriet. Det kan forhåbentlig bringe ro på området, så fokus er på 

kvalitetsudvikling af begge områder til gavn for såvel kursister som underviserne og an-

det personale på institutionerne. 
  
Uddannelsesforbundet har et par bemærkninger til det nye udkast til obu-bekendtgørel-

sen: 
  
§ 6. Vi foreslår, at der står: It skal inddrages som redskab i undervisningen. 
I dag er det vanskeligt at forestå en kvalificeret undervisning af ordblinde uden brug af 

it-redskaber.  
  
§ 9. Det er vigtigt, at den individuelle eller kollektive uddannelses- og erhvervsvejled-

ning, der skal tilbydes obu-kursisterne, sker i et samarbejde med eller af en obu-undervi-

ser, der kender kursistens faglige niveau, behov for støtte og it-kompensation ift. kursi-

stens videre uddannelse eller arbejde. Denne afklaring er afgørende for, hvordan kursi-

sten klarer sig fremadrettet. 
  
§ 17., 10 stk.3. Det kan være vanskeligt at fastholde det faglige og pædagogiske miljø 

på en institution med en lavere aktivitet end 2 årskursister. Risikoen for at underviseren 

er den eneste obu-lærer, eller at der er mange lærere ansat med et meget lille timetal, 

er en overhængende fare. Vi vil derfor foreslå, at paragraffen udgår. 
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§ 22. Uddannelsesforbundet vil foreslå, at lærerkvalifikationskravet udvides med 1-2 

fagmoduler, hvor fokus er på sammenhæng mellem handicaps og ordblindhed, nye pæ-

dagogiske metoder indenfor området, it i undervisningen, hjælpemidler og metoder til at 

omsætte testresultater i undervisningen. 
  
Med venlig hilsen 
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelsesforbundet 
  
  
  
  
 
 
 
 


