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Undervisningsudvalget 
Christiansborg 

Svar på spørgsmål 21 (Alm. del): 
I brev af 23. oktober 2018 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 21:  
”Vil ministeren med henvisning til ministerens svar af 5. februar 2018 til 
leder af Kompetencecenter for Læsning i Århus og formanden for Dys-
leksiforeningen m.fl. om adgang til tekster i Nota for elever, der er i risi-
ko for at udvikle ordblindhed, jf. UNU alm. del – bilag 64, folketingsåret 
2017-18, oplyse, hvad der skal til for at give de pågældende elever adgang 
til Notas materiale, og hvad det vil koste at give en sådan adgang?” 

Svar: 
Som det fremgår af mit svar af 5. februar 2018 til leder af Kompetence-
center for Læsning i Århus og formanden for Dysleksiforeningen m.fl. 
(UNU alm. del – bilag 64) hører Nota under Kulturministeriets ressort.  
 
Jeg har derfor indhentet følgende bidrag fra Kulturministeriet for at 
kunne besvare spørgsmålet:  
”Adgangen til Notas materialer hviler på samarbejdsaftaler med rettig-
hedshaverne og en eventuel udvidelse af adgang til nye brugergrupper, fx 
elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed, forudsætter, at der ind-
gås samarbejdsaftaler med rettighedshaverne herom.  
 
Det er ikke på forhånd givet, at de forskellige rettighedshavere vil indgå 
aftaler med Nota om, at der kan stilles materialer til rådighed for en så-
dan ny brugergruppe, ligesom der kan være begrænsninger i visse aftaler, 
der betyder, at ikke alt materiale kan stilles til rådighed.  
 
En evt. adgang til Notas materiale for de pågældende elever vil medføre 
omkostninger til vederlag til rettighedshaverne samt til Notas systemom-
lægning til nye brugergrupper. Da samarbejdsaftaler med rettighedsha-
verne beror på forhandlinger, er det imidlertid ikke muligt på forhånd at 
oplyse, hvad det vil koste at give de pågældende elever adgang til Notas 
materialer”. 
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Det er fortsat Undervisningsministeriets vurdering, at Ordblinderisikote-
sten ikke er egnet som indmeldelsesgrundlag af de grunde, der fremgår af 
mit svar af 5. februar 2018. 
 
Jeg vil afslutningsvis bemærke, at adgangen til Notas tekster for elever og 
studerende med diagnosticeret ordblindhed bliver styrket fra og med 1. 
august 2019, hvor Notas’s forpligtelse til produktion af digitale tekster 
udvides til også at omfatte elever og studerende med ordblindhed i 
grundskolen, på den forberedende grunduddannelse og på voksen- og 
efteruddannelse.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Merete Riisager 
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