
Information om projekt Almen kvalificering i folkekirken – screening for læse- og skrivevanskeligheder 
 
Kirkeministeriet har i samarbejde med en række af de faglige organisationer og Landsforeningen af 
Menighedsråd sat projekt ”Almen kvalificering i folkekirken” i værk.  
 
Midlerne til projektet kommer fra Kompetencesekretariatet og konsulentvirksomheden 
”Netværkslokomotivet”, som er finansieret af Undervisningsministeriet, står for den praktiske del af 
projektet. 
 
Projektets målgruppe er ansatte ved kirker og på kirkegårde, som har læse- og skrivevanskeligheder, eller 
er ordblinde.  
 
Ministeriet, de faglige organisationer og Landsforeningen ønsker med projektet, at give alle med læse- og 
skrivevanskeligheder mulighed for at blive screenet og deltage i opkvalificeringskurser, samt at få kendskab 
til de hjælperedskaber, som er tilgængelige. 
 
Indsatsområdet er geografisk afgrænset til Herning Søndre Provsti, Herning Nordre Provsti, Viborg 
Domprovsti og Vejle Provsti. Alle kirkefunktionærer – uanset arbejdssted – opfordres imidlertid til at 
deltage.  
 
Projektet går ud på, at kirkefunktionærer tilbydes screening for læse- skrivevanskeligheder, herunder også 
for ordblindhed og efterfølgende tilbydes relevante opkvalificeringskurser.  
 
Til screeningsarrangementerne vil der være oplæg af Christian Boch, som selv er ordblind. Han skal dels 
motivere deltagerne til at tage kampen op mod deres ordblindhed, dels berette om de muligheder og 
redskaber, der findes for ordblinde.  
 
I forbindelse med screeningsarrangementerne vil der være særlige konsulenter, som vil være behjælpelige 
med tilmelding til kurser, der i forbindelse med screeningen har vist sig relevant for de enkelte.  
 
Ordblindhed er ofte forbundet med stigmata og angst for at blive ”testet” og vende tilbage til skolebænken. 
Projektet har derfor netop til hensigt, at gøre op med dette. 
 
Det er gratis at deltage i screeningsarrangementer. Der kan dog ikke søges lønrefusion og 
kørselsgodtgørelse for deltagelse i arrangementerne. 
 
I forhold til de kurser, kirkefunktionærerne efterfølgende tilbydes er der ingen kursusgebyrer. Lønnen kan 
søges refunderet - (SVU) som pt. er 80 % af højeste dagpengesats - pt. ca. 88 kr., og der kan søges 
kørselsgodtgørelse efter de almindelige regler herom. 
 
Til projektet er knyttet 3 konsulenter, hvis opgave er opsøgende arbejde (i perioden maj – august 2014). 
Herunder, at udsende materiale og tage direkte kontakt til kirkefunktionærer og menighedsråd, og 
engagere lokale tillidsrepræsentanter med henblik på at få egnede kandidater til at tilmelde sig 
screeningsarrangementerne. De vil som tidligere nævnt ligeledes deltage i screeningsarrangementerne, 
med henblik på at tilbyde støtte i forbindelse med kirkefunktionærernes tilmelding til relevante kurser. 
 
Herning området varetages af Birgitte Frydensbjerg. 
Viborg området varetages af Anita Madsen 
Vejle området varetages af Helle Simonsen og Jonna Bach (i begrænset omfang) 
 



Deres kontaktoplysninger er som følger: 
 
Birgitte Frydensbjerg, AOF MIDT-VEST 20 25 06 22 – bifr@aof.dk 
Anita Madsen, Horsens HF og VUC 20 81 32 56 – am@horsenshfogvuc.dk 
Helle Simonsen FAKK og Kirketjenerforeningen 29 45 08 09 – helle@fakk.dk 
 
 
Der er aftalt følgende screeningmøder: 
 
Den 23. september kl. 12:00 - Screeningsmøde, Viborg 
Den 30. september kl. 12:00 - Screeningsmøde Herning 
Den 7. oktober kl. 12:00 - Screeningsmøde Vejle 
 
Den eksakte location vil blive oplyst hurtigst muligt. 
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