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Retningslinjer for ad hoc-grupper i ROAL 

 

 

Mandat 

Medlemmerne i styregruppen er ikke nødvendigvis eksperter ift. de henstillinger, der 

udarbejdes af ROAL's ad hoc-grupper, og styregruppen kan have forskellige holdninger og 

forskellige muligheder eller begrænsninger politisk set.  

 

Uanset hvilken mulighed de enkelte medlemmer har for at agere politisk, er det muligt i 

samrådet at inspirere andre og lade sig inspirere i samrådet/netværket ROAL. 

 

ROAL er et netværk, og det skal være muligt for ROAL's ad hoc-grupper at fremsende deres 

færdigudarbejdede henstilling til alle i ROAL med en svarfrist på 7 dage. Her vil alle 

medlemmer i ROAL have mulighed for at melde sig til koret af underskrivere, og de, som ikke 

har mulighed for det, undlader.  

 

De fleste medlemmer af ROAL repræsenterer selvstændige organisationer, så det er et 

stærkt mandat at kunne sende noget ud med ROAL i ryggen, til trods for at det måske ikke er 

alle medlemmer eller alle fra styregruppen der har mulighed for at sætte deres underskrift. 

 

 

Kommissorium  
ROAL’s ad hoc-grupper er en bærende del af ROAL’s funktion. Det er udvalg, som oprettes 

efter interessefællesskaber indenfor eksempelvis målgruppe, faglighed eller emne, og som 

kan skabe tværgående dialog og initiativ indenfor særskilte dele af det brede område 

omkring læsevanskeligheder. 

 

Målsætning 

Ad hoc-gruppernes arbejde sigter mod at øge indsigt og skabe forståelse for udfordringer og 

muligheder indenfor specifikke områder samt at tage initiativ til aktiviteter som på forskellig 

måde kan understøtte den målsætning. 

 

Ad hoc-gruppe arbejdet 

Det kan eksempelvis være i form af undersøgelser, litteraturgennemgange eller konkrete 

formidlingsaktiviteter. Det kan også være tværgående aktiviteter indenfor et bestemt 

fagområde eller institution.  

 

Det er ad hoc-gruppernes arbejde og potentiale selv at beskrive og opstille aktiviteter, som er 

meningsfulde i den konkrete kontekst.  
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Formidling af arbejdet 

ROAL er ikke afsender eller ansvarlig for ad hoc-gruppernes arbejde (jf. ROAL's mandat). 

Når ad hoc-grupper producerer undersøgelser, rapporter eller lignende, som ønskes 

formidlet udadtil, kan følgende procedure imidlertid anvendes for at sikre, at så mange som 

muligt er orienterede og har mulighed for at bidrage: 

 

1. Materialet sendes til ROAL's sekretariat, som distribuerer det blandt medlemmerne. 

 

2. Alle medlemmer skal indenfor en svarfrist på 7 dage angive, om man som 

organisation eller enkeltperson ønsker at stille sig som medafsender på materialet.  

 

På den måde har ad hoc-grupperne mulighed for at bruge ROAL-samrådet både til 

inspiration og kritik, men også til at styrke en sags vægt og formidling. 


