Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og
Kristendemokraterne om Ordblindepakke III
Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne har den
5. november 2021 indgået aftale om Ordblindepakke III.
Aftalepartierne er enige om, at der med Ordblindepakke III sættes særligt fokus
på voksne med ordblindhed samt en forbedring af undervisningsmiljøet for ordblinde på FGU. For voksne med ordblindhed halter bl.a. den systematiske screening. Et større fokus på screening for ordblindhed blandt voksne kan både styrke
livskvaliteten hos den enkelte og være til gavn for arbejdsmarkedet.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om at igangsætte nedenstående initiativer til styrkelse af indsatsen for ordblinde. Initiativ 5 er aftalt i regi af aftalekredsen
om erhvervsuddannelsesreformen.
1. Etablering af Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder
2. Dialog med arbejdsmarkedets parter om styrket indsats for afklaring af
voksnes ordblindhed
3. Forbedring af FGU-institutionernes udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer
4. Kortlægning af indsatsen over ordblinde og svage læsere på eud
5. Anvendelse af eud-kvalitetsudviklingsmidler til styrket indsats for ordblinde elever
Initiativ 1. Etablering af Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder
Regeringen og aftalepartierne er enige om at oprette et videnscenter med fokus på
ordblindhed og andre læsevanskeligheder hos børn, unge og voksne i regi af Nationalt Videncenter for Læsning. Videnscentret skal være et knudepunkt for anvendelsesorienteret formidling, god praksis samt viden og vidensdeling for undervisere og vejledere, så børn, unge og voksne kan få den bedst mulige undervisning
og støtte. Initiativet skal bl.a. sikre, at ordblindeundervisningen udvikles kontinuerligt, formidling af forskningsbaseret viden til praksis, samt at vidensmiljøer i hele
landet i større grad koordinerer deres vidensarbejde. Der afsættes 0,5 mio. i 2022
og 2,5 mio. kr. årligt i 2023-2026. Midlerne finansieres af Børne- og Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsmidler.
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Initiativ 2. Dialog med arbejdsmarkedets parter om styrket indsats for afklaring af voksnes ordblindhed
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at børne- og undervisningsministeren
indkalder arbejdsmarkedets parter til dialog om at forbedre indsatsen med at afklare voksnes eventuelle ordblindhed og øget anvendelse af de eksisterende redskaber til afhjælpning her. Formålet er at synliggøre mulighederne for medarbejderne for at blive testet for ordblindhed samt adgangen til ordblindeundervisning
(OBU).
Initiativ 3: Forbedring af FGU-institutionernes udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer
Regeringen og aftalepartierne er enige om at forøge den allerede eksisterende pulje
til FGU-institutionerne om udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer
med 2,8 mio. kr. En forøgelse af puljen vil understøtte FGU-aftalens intentioner
om, at ”alle ordblinde elever tilbydes et ordblindevenligt undervisningsmiljø”. Der afsættes 1,8
mio. kr. til forslaget, som finansieres af bevilling afsat til Handicappuljen på Finansloven og 1 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets forsøg- og udviklingsmidler. Modtagerinstitutioner forpligter sig til at formidle og udveksle erfaringer med andre i sektoren ved møder og skriftligt.
Initiativ 4. Kortlægning af indsatsen over for ordblinde og svage læsere på eud
Regeringen og aftalepartierne er enige om at igangsætte en kortlægning af erhvervsskolernes anvendelse af læsevejlederfunktionen, herunder læsevejledernes
arbejde i praksis med særligt fokus på deres samarbejde med skolens forskellige
lærergrupper, og hvordan eleverne i praktiktiden har brug for støtte, og om der er
tilstrækkelig ledelsesfokus på opgaven. Kortlægningen skal inddrage elevperspektiver. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til forslaget. Midlerne finansieres af Børne- og
Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsmidler.
Initiativ 5. Anvendelse af eud-kvalitetsudviklingsmidler til styrket indsats for ordblinde elever
Regeringen og eud-aftalekredsen (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkepart og Liberal Alliance) er enige
om at afsætte de uforbrugte kvalitetsudviklingsmidler i 2021 til en styrkelse af den
anvendelsesorienterede indsats og tekniske vejledning til ordblinde på erhvervsuddannelserne. Midlerne gives til, at erhvervsskolerne med udgangspunkt i bl.a.
EVAs evaluering om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne kan forstærke deres nuværende anvendelsesorienterede ordblindeindsats og tekniske vejledning herom til erhvervsuddannelseselever, fx.:
• Styrke kendskabet til læse-skriveteknologi blandt elever og lærere
• Oprette elevnetværk for ordblinde elever, for eksempel ordblindepatruljer
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•

Etablere retningslinjer og samarbejder med virksomhederne for både faglig og personlig støtte i praktikperioderne

Der afsættes 18,9 mio. kr. til indsatsen. Midlerne skal supplere allerede eksisterende tilbud og indsatser målrettet erhvervsuddannelseselever. Midlerne vil blive
fordelt mellem erhvervsskolerne på baggrund af institutionernes relative andel af
det samlede tilskud til erhvervsuddannelserne på baggrund af regnskabstal for
2020.

