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Pressemeddelelse i forbindelse med foretræde i Børne- og undervisningsudvalget 

den 5. maj 2015: 

  
Lydhørhed og løfter fra politikerne var resultatet af foretrædet i Børne- og undervisningsudvalget. Sådan 
oplevede Per Stig Andersen, uddannelseschef på Erhvervsuddannelserne Aars og Lone Primdahl, forstander 
på Farsø Efterskole det, da de havde fremført deres bekymringer for karakterkravet på 02 i forhold til 
optagelse på erhvervsuddannelserne. 
 
Over for udvalget gjorde Lone Primdahl rede for de erfaringer Ordblinde efterskolerne har med unge 
ordblinde. Nemlig at de unge til trods for vanskeligheder med at stave, læse eller regne klarer sig rigtig godt 
- både til folkeskolens prøver og i deres videre ungdomsuddannelser. 
Lone kunne eksempelvis fortælle at samtlige elever i 9. kl. på Farsø Efterskole sidste år var til mundtlig prøve 
i fysik, og fik et karaktergennemsnittet på 9,6.  
 
Denne erfaring kunne Per Stig Andersen bekræfte og forklarede udvalget, at frafaldet på 
erhvervsuddannelsen efter hans oplevelse ikke skyldes dårlige karaktere i dansk eller matematik, men først 
og fremmest personlige og sociale problemer. 
 
Lone Primdahl medbragte dugfriske erfaringer fra retskrivnings- og læseprøven, som blev afviklet dagen før 
foretrædet. Ordblinde elever har papirer på at de er ordblinde, - alligevel skal de slæbes igennem en 
retskrivningsprøve i håb om at få 02. I den efterfølgende læseprøve var der store fejl i det udsendte 
materiale, hvilket gjorde at eleverne ikke kunne bruge deres it-hjælpemidler. Endnu en hindring på vejen 
imod uddannelse. 
 
Det gjorde indtryk på de fremmødte politikere - ligesom informationen om, at en af de prøver, der er 
adgangsgivende til erhvervsuddannelsen, er en times prøve i færdighedsregning uden brug af lommeregner. 
 
Et par af de fremmødte politikkere understregede, at der med reformen er mulighed for at blive optaget på 
baggrund af en samtale, hvis man er ordblind eller talblind. Desværre er denne mulighed ikke tilstrækkeligt 
tydeligt beskrevet, hvilket Per Stig Andersen gjorde udvalget opmærksom på. Som det er nu forventes kun 
2-3 elever i Nordjylland at blive optaget på baggrund af denne samtale! 
 
Politikernes konklusionen var, at der skal ses grundigt på optagelseskravet, at muligheden for optagelse på 
baggrund af en samtale skal forbedres samt at Folkeskolens Prøver skal kigges efter i sømmene.  
 
”Intet er endnu støbt i beton, og vi er blevet klar over at adgangskravet kan forhindre dygtige og motiverede 
elever i at komme i gang med deres uddannelse, og det var ikke hensigten”, sagde en af de fremmødte 
politikere fra Venstre. 
 
Den samme melding kom fra undervisningsminister Christine Antorini, som Lone og Per traf på gangen på 
Christiansborg. ”Jeres henvendelser har gjort indtryk, og vi vil gøre, hvad vi kan for, at ordblinde kan komme 
ind på den uddannelse de har evner og interesse for”, sagde Antorini. Det håber vi får et konkret udtryk, 
gerne i form af en snarlig præcisering fra Undervisningsministeriet side til erhvervsuddannelserne. En 
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præcisering som udvider muligheden for at optage flere elever herunder de ordblinde via den individuelle 
samtale, selvom karakterkravet ikke er opfyldt i dansk eller matematik. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@f-e.dk

