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Nej, ordblinde er ikke dumme, men dumt er det, når vi ikke hjælper ordblinde i tide.  
 
Vi sidder i Næstved Kommunes Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg, og vi er mødre til børn 
med lange ordblindeproblematikker. Det udfordrer politisk og privat. Ordblindhed er den mest 
udbredte indlæringsvanskelighed blandt børn. I indskolingen starter ordblinde bagud på point. 
Ordblinde kan ikke det samme som vennerne. Pres og pointtab fortsætter ofte helt op i voksenlivet. 
62 pct af ordblinde mener, at deres ordblindhed er opdaget alt for sent. Mange ordblinde føler sig 
dumme. De udvikler dårligt selvværd og trækker sig socialt i situationer, hvor de skal bruge tekst og 
sprog. Ikke kun eleven udfordres, det gør familie, venner og undervisere også. 0.klasses ordblinde 
elever skal vente 4 år, før de har retskrav på en egentlig ordblindetest, før de måske kan modtage 
egentlig ordblindehjælp, IT-rygsæk, og evt. mentorstøtte. Ordblindehjælpen følger så bare IKKE 
naturligt eleven op igennem resten af uddannelsessystemet. Det afleveres og ansøges på ny ved hver 
overgang - det, selvom det er i IT-rygsækken, at værktøjer, programmer, løste opgaver og alt det 
voksende selvværd ligger gemt. Politisk findes så mange fine ord og visioner om børn i vores 
uddannelsessystem:  “understøttende undervisning, sammenhængende indsats og livslang læring”. 
Det ser rigtig godt og gennemtænkt ud på papiret, men er ofte ikke den virkelighed ordblinde børn 
møder.  Ved hvert skole/studie skift, måske 3-4 gange, kan der være måneders ventetid på at få ny 
hjælp godkendt, selvom der ved elevoptag til uddannelsesinstitution ER meddelt, at nu modtages en 
ny ordblindeelev.  Det nye sted starter eleven altså ikke bare som ordblind, men er igen hægtet af en 
klasses læringsrum. Det ødelægger trivslen hos et ungt menneske. Kunne stat, kommuner og 
regioner ikke skabe en bedre reel og sammenhængende ordblindeindsats? Kunne ordblinde ikke 
visiteres til en uddannelses-lang, gerne livslang ordblindelicens ? Vil det koste mere end visitering 
igen og igen? Vi drømmer om en regional ordblindecentral med et servicecenter, hvorfra 
ordblindehjælp koordineres, udleveres, indleveres og opdateres. Det kunne hjælpe vores ordblinde. 
Med dette indlæg indbyder vi politikere og fagpersoner til at bidrage med løsningsforslag til en fair 
og bedre national ordblindeindsats.  
 
Anette Brix, Næstved Byråd – Konservative. 
Charlotte Roest, Næstved Byråd - Socialdemokratiet. 
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