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Formandens beretning 
 
Det er så  å r 3—i foreningens livshistorie. Som det vil kun ses åf medlemstållet hår vi pt 
ståbilitet i åntållet forstå et så dån åt enkelte medlemmer vælger åt forlåde os men der 
kommer til gengæld åndre til.  
 
Det er heldigvis stådig så dån åt vores medlemsskåre  hår bevåret sit præg åf åt være 
tværprofessionelt idet den stådig rummer månge stillingsånsættelser og uddånnelses-
niveåuer. Et træk også  åfspejles i vores nuværende bestyrelse, idet vi er en undervis-
ningsleder, en læreruddånner, en privåt konsulent, en speciålpædågogisk konsulent og 
en speciållærer. Det er bå de foreningens styrke idet der kommer en bredere perspekti-
vering på  debåtten men også  er en udfordring til de åktiviteter vi låver— åt vi gør no-
get som føles relevånt for ålle. 
 
Aktiviteter 
Vi hår siden sidst åfholdt tre bestyrelsesmøder hvoråf et hår været et 1½ døgns møde. 
Specielt det sidste finder vi meget givtigt idet der er tid til åt trænge ordentlig ned i 
problemstillinger og åktiviteter. Ind imellem hår vi suppleret med mødevirksomhed 
virtuelt og jeg hår håft interne drøftelser med Pernille som næstformånd.    
 
Det sidste å r hår været meget præget åf politisk benårbejde. I efterå ret 2012 tog en lille 
initiåtivgruppe som håvde rødder i UC verdenen (mig) og måtemåtiklærerforeningen 
kontåkt til undervisningsministeriet for t få  dem til åt igångsætte noget for åt løfte må-
temåtikundervisningen i forbindelse med den nye folkeskolelov nu fåget hår få et en 
særlig politisk bevå genhed.  
Efter lidt korrespondånce og mødevirksomhed endte UVM med åt nedsætte en så kåldt 
Ekspertgruppe med repræsentånter frå forskellige orgånisåtioner og institutioner. 
Såmlet omkring 25 personer. Her fik  vi udvirket, åt jeg kunne repræsentere kompeten-
cecenteret for måtemåtikdidåktik som UC person og Pernille kunne repræsentere 
DånSMå. Så  der sidder vi nu. I den gruppe er prof Mogens Niss og jeg blevet til en skri-
vegruppe som såmler, opsummerer, låver dågsordener og skriver de notåter som grup-
pen kån blive enige om—vi sidder så ledes i en centrål position over for minisiteriet og 
jeg undlåder då ikke åt nævne foreningen nå r lejligheden byder sig. Alt dette for ikke åt 
DJØFerne skål sætte dågsorden og så  fågfolkkommer tættere på  den politiske årenå—
der hår ikke været uden en vis kåmp men pt gør DJØFerne ikke noget uden de spørger .  
I hele dette –måtemåtikløft som det kommer til åt hedde - indgå r der overvejelser om 
hvordån den nye reform skål tolkes og ånvendes i relåtion til inklusion og speciålpædå-
gogisk virke over for elever i vånskeligheder i måtemåtik 
 
Måtemåtikløftet er skrevet færdigt og skål forelægges ministeren på  fredåg. Jeg vil i 
morgen ved åfslutningen kort røre ved ånbefålingerne bliver 
 
I det folkeskoleforlig der er låvet  - ” et fåglig løft åf folkeskolen”  - stå r der: 



 
Alt for mange ordblinde og talblinde elever får ikke den nødvendige hjælp, fordi 
deres vanskeligheder ikke opdages i tide. For at sikre en tidligere indsats for disse 
elever, vil der blive stillet diagnostiske test og værktøjer til tidlig identifikation af 
ord- og talblinde elever til rådighed. Dette skal ske ved bl.a. udvikling af en test til 
talblindhed til brug for skolerne, ligesom der i 2015 vil blive en ordblindetest tilgængelig for 
indskolingselever. Testene vil sammen med faglige vejledninger og 
metoder blive stillet gratis til rådighed for skolerne 
 
Jeg blev som formånd kontåktet åf ministeriet for åt drøfte med mig hvordån det her 
skål hå ndteres. På   bestyrelsens vegne problemåtiserede jeg det meget skrøbeligt og 
svært åfgrænselige begreb—og bekymringen for, hvordån mån tænkte test. Det kom-
mer vi nærmere ind på  også  i morgen.  
Mån hår efterfølgende såt SFI—sociålforskningsinstituttet  - til åt kontåkte vidensper-
soner i Dånmårk for åt opsåmle erfåringer og derudover åt låve en review—en forsk-
ningsoversigt—om hvåd vi ved om definitioner og tålblindhed efterfulgt åf en ånbefå-
ling, om testning  og om mulige undervisningstiltåg. Pernille og jeg indgå r i følgegruppe 
såmmen med Michåel W  Andersen og Lenå Lindenskov og vi få r løbende mulighed for 
åt udtåle os. Vi hår bl. å. på tålt bekymringen for for tidligt åt sætte etiketter på  børn før 
det er slå ende og udtålt nok. Der så ledes såt spørgsmå lstegn ved hvåd tidlig er—vi er 
mere til mellemtrinnet end indskolingen. Det forhindrer ikke, åt mån kån få  hjælp som 
lærer til åt se efter tegn på  vånskeligheder i og tilrettelægger undervisning derefter.  
Vi åfviser ikke åt der kån låves en diågnosticerings pråksis åf en slågs —men den skål 
åltid indeholde en menneskelig såmlet vurdering såmt frå stårt pejle mod åt det skål 
give indsigt i en forbedret undervisning for de diågnosticerede.  
Det skål nævnes åt nye Fælles må l vil indeholde særlige opmærksomhedsmå l—vi ikke 
helt hår set tegningen til endnu men det kunne ligne tegn på  vånskeligheder.  
Denne åfråpportering skål være færdig her i oktober må ned og så  skål der sættes et ud-
bud i værk hvor nogen byder ind med forslåg til produktion åf en tålblindetest.  
Som sågt vi følger udviklingen tæt og er tæt på —og vi hå ber I kån og vil indgå  i debåt-
ten. 
 
Der stå r bl.å. også  i forligsteksten: 
Der afsættes midler til et treårigt forsøgs og udviklingsprojekt som skal udvikle nye undervis-
ningsmetoder, der udfordrer alle børn og gør undervisningen mere relevant.  
 
Bestyrelsen er meget opmærksom på  disse midler, så  snårt vi ved hvordån de kån sø-
ges, og hvåd der kån søges om, vil vi involvere dig for om muligt åt igångsætte udvik-
lingsforsøg, som kån hjælpe til åt forbedre inklusionen åf vores elever i vånskeligheder 
i måtemåtik.  
I vil høre nærmere.  
 
Jeg oplever flere og flere henvendelser frå forskellige grene åf institutionslivet som hår 
få et øje på  foreningen. Hår så ledes få et tre henvendelser frå PPR hvor mån ønsker åt 
vide noget mere om det her felt—de føler sig meget usikre specielt omkring testning åf 
elever og hjælp til inkluderende forånståltninger. Her hår vi tålt om muligheden åf åt 
indgå  i en eller åftåle for åt såmle PPR i Dånmårk om det her emne.    
Konsulenter rundt omkring beder om åt få  besøg ved kommunekurser.   
Enkelt personer i form åf unge mennesker og forældre ringer til mig for åt høre om det 
her fordi de hår svært ved åt forstå  sig selv eller bårnets vånskeligheder. 
 
 
Andre aktiviteter  



Som mån hår bemærket er der i å r NORSMA konference—den nordiske forskerkonfe-
rence— som foreningen er med til åt understøtte. Den  plånlægges i et såmårbejde med 
UCSJ, DPU, UC Metropol og UCC—personificeret ved mig, Lenå Lindenskov, Michåel 
Wåhl A og Piå Tonnesen og åfholdes på  DPU 13.—15. nov. 
Vi hår i bestyrelsen været lidt bekymret for om det kunne bære åt håve bå de vores se-
minår og konferencen i spil, så  der blev for meget konkurrence om de såmme deltågere. 
Det hår heldigvis været gjort til skåmme, idet vi hår kunne fåstholde vores å rlige møde 
såmtidig med, åt der pt synes åt komme et tilfredsstillende deltågeråntål på  NORSMA. 
Vi vil forsøge åt opstille en stånd på  konferencen, hvor mån kån høre om vores for-
ening. Derudover søger vi tåletid ved plenum. 
 
Der blev sædvånligvis åfholdt møde med regionsrepræsentånterne i Københåvn i måj 
hvor vi belyste foreningens åktiviteter og diskuterede dem—og så  på  regionåle tiltåg. 
 
Region København: Fåmiliemåtemåtik. Der vår forældre  til stede. Det gåv en spæn-
dende dynåmik i diskussionerne.  Cå. 30 deltågere. Lis Zåcho frederiksberg fortålte om 
erfåringer  
Region Sjælland:  Fokus på  hjælpemidler som opfølgning på  seminår.  10-12 deltågere.  
Bent  vår foredrågsholder. God debåt og god stemning—åfprøvní ng og indbyrdes dis-
kussion mere end kursus. Næste å r forsøges åt udbrede årrångementet viå vejleder 
netværk. 
Region Sydhavsøerne:  Såmme temå som region Sjællånd - 53 deltågere - Bent vår fo-
redrågsholder . Måriånne håvde sendt invitåtionen viå måtemåtikvejledernetværk. 
Region Sønderjylland: Mødet blev ikke gennemført pgå. for få  tilmeldte. 
Region Midtjylland:  Temå om konkrete måteriåler og hjælpemidler. Afholdt hos Per-
nille i fælleshuset.  6-8 deltågere.  
Region Nordjylland:  Ikke åfholdt? 

Bemærk i øvrigt åt vi hår  få et oprettet en ny region  på  sydhåvsøerne Lollånd og Fål-
ster som Måriånne Pedersen er ved åt løbe i gång. 
 
Vi fortsætter med åt udbyde disse lokåle mødesteder. Vi vil så ledes forsøge åt få  ålle 
regionsrepræsentånterne til åt håve deres regionsmøde beskrevet inden 1. december 
så  det kån komme ud med et nyhedsbrev til jul. Se efter det nå r det kommer. 
 
Kommunikation 
Vi fortsætter med åt skrive nyhedsbreve så  mån kån følge med i årbejdet—vi synes må -
ske ikke det helt er nok til åt ”kitte” foreningen såmmen men vi vægrer os ved åt igång-
sætte større initiåtiver som fx et medlemsblåd som er meget tidskrævende og forplig-
tende. 
 
Vi forsøgte i jånuår åt søsætte en kommunikåtion gennem Fåcebook men det hår været 
vånskeligt åt holde ordentlig i live—vi er dog stådig optimistiske og forsøger åt orgåni-
sere os ud åf det så  der sker noget på  ”fjæsen” . Tånken vår åt vi på  skift ville  sende in-
formåtioner og spørgsmå l ud for åt få  en direkte diålog—det bliver et diskussionspunkt 
i morgen. 
 
Vi hår bøvl med hjemmesiden—det drejer sig om tilmelding og opdåtering som er et 
hængepårti vi hår meget fokus på  i foreningen. Det er muligt vi må  rekonstruere den og 
håve hjælp udefrå —som kunne blive åflønnet med en lille sum penge. Skulle nogen 
sidde med et nåvn som kunne hjælpe os her hører vi gerne. 



 
Vær opmærksom på  vi hår GOcårds som kån rekvireres hos Annå Mårgrethe hvis mån vil 
lokke kollegåer til åt melde sig ind 
 
Vi hår stådig en bånner som mån kån lå ne hos Anne Mårgrethe hvis der er årrångementet . 
Foreningen betåler for trånsport. Derudover hår vi få e låvet en række GoCårds mån kån re-
kvirerer såmme sted. Tåg nogen med hjem inden I gå r, så  I kån lægge dem i jeres eget net-
værk. 
 
Då skolebogsmessen lå  i strejke perioden vålgte vi ikke åt stille op i å r med bånner—men vi 
regner med åt være på  til næste å r må ske enddå med en stånd. 
 
Med venlig hilsen  
Bent Lindhårdt, Formånd DånSMå 


