
 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 4/2018 

Kære medlem 

Hermed årets 4. og sidste nyhedsbrev.  

Når vi ser tilbage på 2018, har det været endnu et år med store ændringer og nye tiltag. OBU- 
og FVU-Sammenslutningen har haft et travlt år, men vi har nået meget af det, vi ønskede at 
nå. Specielt var det dejligt at se jer til vores kursus og generalforsamling. Vi fik mange nye 
input og ideer at gå videre med.  

Konstituering af bestyrelsen 
Så blev bestyrelsen konstitueret. Eva Jahnsen (VUC Lyngby) er formand, Gitte Boe (VUF) er 
næstformand, Mette Bjerge (AOF Aarhus Midt) er kasserer og Charlotte Rye (Holbæk 
Sprogcenter) er sekretær. Der er ikke sket nogle ændringer fra sidste gang.  

Derfor er vi glade for at have fået to nye suppleanter, der kommer med ny energi og nye 
ideer.  

Vores nye 1. suppleant er Tina Lind fra Nordvestsjællands HF og VUC. 2. suppleant er Mie 
Christensen fra AOF-Nordsjælland. Vi glæder os til det nye samarbejde, særligt fordi der ved 
sidste generalforsamling var enighed om, at de nye suppleanter skal inddrages mere i 
bestyrelsesarbejdet end vanligt. Derfor inviterer vi suppleanterne til ideudveksling på 
bestyrelsesmødet d. 29.04.18.  

Lange svartider på FVU-prøver 
En sprogcenterlærer har spurgt, om den lange ventetid på at få svar på afholdte trinprøver 
kunne mindskes ved, at man som censor, når man har rettet opgaverne, tager et foto af 
bedømmelseslisten/eller scanner den, og så mailer listen til den prøveafholdende institution. Vi 
fik en positiv tilbagemelding fra fagkonsulent Anita Møller. Hun skriver: ”Jeg har tidligere vendt 
dette med Prøvekontoret, som skriver, at der ikke er noget til hinder for, at censor scanner og 
sender bedømmelseslisten tilbage til institutionen, så længe der ikke fremgår cpr. på listen”. 
Sprogcenterlæreren har spurgt om vi vil sende en forespørgsel til ministeret, således at 
ovenstående kan gøres obligatorisk. Det vil vi gerne, og vi fremlægger sagen for Anita Møller, 
som kommer til vores bestyrelsesmøde d. 18. januar i Aarhus.  

Høringssvar  
I november 2018 var der høring over udkastet til den nye FVU-bekendtgørelse. Vi har sendt 
vores bemærkning til Tina Bøgehave fra Uddannelsesforbundet, der vil gå videre med dem. Vi 
har taget udgangspunkt i kommentarerne fra Generalforsamlingen. Så vi mener, at vi er 
kommet med nuancerede og relevante bemærkninger.  

Ordblindeforeningen 
Til bestyrelsesmødet i november havde vi besøg af Mogens Schmidt, formanden for 
ordblindeforeningen. Vi talte om fælles snitflader og om muligheden for et fremtidigt 
samarbejde, og vi er nu indmeldt i Ordblindeforeningen.  

Mogens Schmidt fortalte, at guldsmed Mads Heindorf i samarbejde med kunstmaler Ken 
Denning har lavet støttearmbåndet ordblid. I kan læse mere og se armbåndet på: 



https://www.madsheindorf.com/blogs/news/jeg-er-ordblid. Overskuddet fra armbåndet går til 
Ordblindeforeningen.  

Medlemsmøder i 2019 
Mange af vores medlemmer har foreslået, at vi laver et medlemsmøde omhandlende FGU. Det, 
synes vi, er en god ide, og vi vil eventuelt i samarbejde med Uddannelsesforbundet planlægge 
et sådant arrangement i foråret 2019.  Derudover har der også været et forslag til et 
medlemsmøde om de nye fag i FVU´en.  

Mange medlemmer 
Vores facebookadministrator Mette Faber Frølich har ændret opsætning af vores 
facebookgruppe, så den nye er en lukket gruppe. Det har den fordel, at vi kan skrive sammen, 
uden at andre kan se indholdet. Søg på OBU- og FVU-sammenslutningen og anmod om 
medlemskab. Indlæg modtages med kyshånd.  

Kurser og konferencer i Uddannelsesforbundet 
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? Uddannelsesforbundet 
afholder Temadag: Brug af smartphone/tablet i OBU den 9. april 2019 i Uddannelsesforbundets 
sekretariat. 

Har du som sprogunderviser udfordringer med tilrettelæggelse af undervisning for ordblinde 
kursister med dansk som andetsprog? - Så deltag i denne temadag, som er en gentagelse af 
temadagen som blev afholdt i oktober. 
Uddannelsesforbundet afholder Temadag: Ordblindekursister med dansk som andetsprog den 
9. maj 2019 i Uddannelsesforbundets sekretariat. 

Næste nyhedsbrev kommer i februar 2019.                       

Rigtig glædelig jul til alle.     

På bestyrelsens vegne af bestyrelsen, 

Eva Jahnsen  
E-mail: eja@vuclyngby.dk    
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