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Svar på spørgsmål nr. 534 (Alm. del): 

I brev af 2. oktober 2020 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål nr. 534:  

”Agter ministeren at ensrette kommunernes udredning af ordblinde ele-
ver, jf. mål 1 i aftalen om 30 mio. kr., der skal hjælpe ordblinde børn?”  

Svar: 

Med regeringens Aftale om styrkelse af ordblindeområdet: De næste skridt for at 

styrke ordblindeområdet for børn, unge og voksne af september 2020 lægges der 

ikke op til, at folkeskoleloven ændres i forhold til skolernes og kommu-

nernes ansvar for udredning af elever i risiko for ordblindhed. Det vil 

fortsat være den enkelte kommune og skole, som fastsætter de konkrete 

procedurer for opsporing af elever i risiko for ordblindhed inden for 

folkeskolelovens bestemmelser.  

 

Aftalens mål 1 (Styrke opsporingen og vejledningen af personer med 

læse- og skrivevanskeligheder) indeholder følgende to initiativer:    

 Tidlig målrettet information til forældre og opsporing i forhold til 

ordblindhed 

 Udvikling af tidligere gruppebaseret screening af elever i risiko for 

ordblindhed i folkeskolen 

 

Som en del af tidlig målrettet information udvikles bl.a. informationsma-

teriale til forældre, sundhedsplejen, pædagoger og lærere, som skal styrke 

den tidlige opsporing af elever i risiko for ordblindhed.  

 

Udviklingen af tidligere gruppebaseret screening omfatter et forsknings-

baseret udviklingsarbejde, hvor muligheden for at udvikle et gruppebase-

ret screeningsværktøj til 2. klasse undersøges i de kommende år.    

 

Jf. folkeskolelovens § 3 b skal skolens leder allerede i dag tilbyde, at der 

foretages en ordblindetest til elever med læsevanskeligheder, der kan 

skyldes ordblindhed.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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