
 
   

  
HØRING - Omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen

 
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 11. januar 2023 behandlet 
indstillingen ” Omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen - før høring”. 
Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med
 
høringsfrist den 28. februar 2023.
 
Udover den skriftlige høring kan bemærkninger afgives på et åbent høringsmøde, 
der afholdes særligt med henblik på, at personer med læse- og skrivevanskeligheder 
og ordblindhed får mulighed for aktiv deltagelse i høringsprocessen. Mødet afholdes 
tirsdag den 7. februar, kl. 17.00-18.30, Gyldenløvesgades 15, 1600 København K.
 
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
møde den 11. januar 2023 kan ses på www.kk.dk: Politik/Politiske Udvalg/Børne- og 
Ungdomsudvalg/Udvalgets dagsordener og referater/11-01-2023 – Referat/punkt 6.
 
På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle bemærkninger til 
forslaget.
 
Skriftlige bemærkninger bedes indsendt via høringsportalen – Blivhoert: 
www.blivhoert.kk.dk. Denne høringsportal sørger automatisk for at fremsende 
kvittering for modtagelsen af høringssvar, lige som det umiddelbart efter 
fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se svaret på portalen. I vil finde 
høringen under ”Høringstyper” og ”Dagtilbud og Skole”.
 
Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen 
og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for udvalget. Der vil ikke 
blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der 
rejses i høringssvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens hjemmeside 
www.kk.dk under ”Politik/Politiske Udvalg/Børne- og Ungdomsudvalg/ Udvalgets 
dagsordener og referater”.
 
Venlig hilsen
Jurgita Versiackaite-Pedersen
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