
Handleplanen skal ses i relation til de mål for sprog og skriftsprog (læsning), som er opstillet i skolens kvalitetsaftale. 

Mål og 
indsatsområder
Skoleåret 2015/2016

Tiltag Tegn Evaluering

Læsekonference Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
Lærerne bruger data til at planlægge en målrettet undervisning 
for hele klassen.
Lærerne laver individuelle handleplaner med udgangspunkt i 
resultaterne fra Nationale test og STprøver.

Andelen af elever der er gode til at læse i Nationale Test er min. 
87%
Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år, og skal i 
2015 ligge på mindst 12%
Andelen  af  elever  med  de  dårligste  resultater,  uanset  social 
baggrund, skal falde år for år, og skal i 2015 ligge på højst 1%. 

Hvad består indsatsen af?
● Læsekonference på 2., 4., 6. og 8. årgang i 

november/december. Frivillige Nat.test og STprøverne 
er en del af de data der danner grundlag for konferencen. 

● Udarbejdelse af handleplaner/indsatser/årsplan frem 
mod obligatorisk nat. test i marts/april.

● Støtte fordeles efterfølgende til de klasser der vurderes 
at have størst behov. 

● Opfølgende konference i april/maj på udvalgte elever 
og/eller årgange, med fokus på om eleverne har rykket 
sig og en fremadrettet indsats. 

Bilag 1: Procedure  Nationale Test

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?
Lærerne 
udarbejder 
individuelle 
handleplaner  evt. 
med sparring og 
vejledning fra 
læsevejleder og 
PLF (dansk 
fagudvalg)

Eleverne klarer sig 
år for år bedre i 
nat.test 
(individuelt)

Skolen som 
helhed lever op til 
kvalitetsmålene
 

Hvilke data indsamler vi i 
evalueringen af indsatsen?
Resultater fra Nationale Test  både 
frivillig og obligatorisk.
 
Hvordan og hvornår evaluerer vi 
elevernes kompetencer og 
progression i forhold til de opstillede 
mål?
November/december  
læsekonference
April/maj  opfølgende 
læsekonference på udvalgte elever 
og/eller årgange.

Hvem er ansvarlige for 
evalueringen?
Ledelse, læsevejleder, lærer

Hvordan inddrager vi elever og 
forældre i evalueringen?
Læreren udarbejder sammen med 
den enkelte elev en handleplan. 
Forældre informeres via elevplanen 
og evt.ved skole/hjem samtale. 



Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
 2.  8. klasse

Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Procedure under udarbejdelse

Tidlig læsehjælp Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
 at styrke elevens afkodning
 at øge elevens fonologiske opmærksomhed
 at udvide elevens ord og begrebskendskab
 at opnå større læseforståelse
 at elevens læseinteresse vækkes

Hvad består indsatsen af?
  4 ugentlige individuelle lektioner a` 25 min., hvor der 

anvendes en særlig metodik inspireret af “reading 
recovery”

Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
 fra januar til juni tilbydes elever fra 1. klasse
 fra august til januar er det de elever fra 2. klasse, som 

ikke har knækket koden.

Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Dansklæreren, læsevejlederen og skolens læselærer, som er 
den aktive i forhold til Tidlig Læsehjælp.

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?
-  Eleverne kan 
læse lydrette og 
almindelige ikke
lydrette ord på én 
og to stavelser
  Eleverne kan 
formulere 
sammenhængen
de tekster på 
mindst 2 3 linjer i 
en kendt teksttype  
Eleverne kan 
stave til lydrette og 
almindelige ikke
lydrette ord.
 

Inden udvælgelse til Tidlig 
Læsehjælp har læselæreren testet 
de elever, som har 
afkodningsproblemer mv.
Herefter vurderer dansklæreren og 
læselæreren, hvilke elever som skal 
tilbydes TL.
Læsetestens resultater indskrives i 
et evalueringsskema ved start og 
slut.
Eleven måles her på 
begrebskendskab, antal bogstaver, 
antal læste og skrevne ord og antal 
fornemer.

VAKS  Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
At styrke elever der i slutningen af 2. klasse 

●  stadig er svage læsere
●  ikke kan bruge de almindelige afkodningsstrategier
●  ikke er kommet i gang efter Tidlig Læsehjælp
● efter en DVO test viser evt. tegn på ordblindhed

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

 hurtigere og 

Hvordan og hvornår undersøger vi, 
hvor langt vi er i forhold til at nå 
målene og styrke indsatsområderne 
(effekt af tiltag)?
Efter kurset retestes eleverne 



Hvad består indsatsen af?
Et stramt, struktureret og lærebogsstyret læsekursus på 70 
lektioner, der gives med 4 lektioner pr. uge.
Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
3. klasse
Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Dansklæreren, læsevejlederen og VAKSlæreren

mere sikker 
afkodning
 hurtigere 
læsehastighed

enkeltvis igen med en DVO test 
og/eller Elbros lister. 
Resultaterne ses af tallene eleverne 
scorer i testen før og efter.

Testen laves af skolens læsevejleder

Tidlig indsats i 
børnehaveklassen

Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
At elever i fokuseret og særlig indsats (Obl. sprogvurdering) får 
en tidlig og målrettet undervisning der skal forebygge senere 
læsevanskeligheder. 
Hvad består indsatsen af?
Med udgangspunkt i den Obligatoriske sprogvurdering arbejdes 
der i klassen målrettet med:

● Lydlige kompetencer (bogstav/lyd)
● Sproglige kompetencer (ordkendskab)

ud fra den enkelte elevs forudsætninger. 
Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
0. klasse
Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Ledelsen, i samarbejde med børnehaveklasselederne samt 
læsevejlederne. 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Eleverne i 
fokuseret og 
særlig indsats i 
sprogvurderingen i  
0. klasse 
(Aug./sept.) klarer 
sig bedre i den 
individuelle 
afdækning i 
januar. 

Hvordan og hvornår undersøger vi, 
hvor langt vi er i forhold til at nå 
målene og styrke indsatsområderne 
(effekt af tiltag)?

I januar retestes eleverne individuelt 
(jf evalueringsplanen).
Alle elever Lus´es og herefter 
planlægges den fremadrettede 
indsats i samarbejde med 
kommende 1. klasses lærere. 

Læring & 
Multimodalitet

Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
Udvikling af en multimodal tilgang til undervisning og læring der 
bl.a: (LINK)

● understøtter den enkeltes oplevelse af at være i læring, 
samt udvikler en tydelig bevidsthed hos den enkelte elev 
om hvad der skal læres og hvorfor.

● gennem brug af teknologi, motiverer og kvalificerer, med 
henblik på at fastholde og udvikle lyst og fortsat læring 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Hvordan og hvornår undersøger vi, 
hvor langt vi er i forhold til at nå 
målene og styrke indsatsområderne 
(effekt af tiltag)



hos alle elever
Hvad består indsatsen af?
Alle elever på mellemtrinnet har egen bærbar computer. 
Deltagelse i forskellige projekter med samarbejdsskolerne, 
Hatting og Torsted. 
Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
4.6. klasse
Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Ledelsen samt lærerne på mellemtrinnet. 

Læs&Lær ver. 3.0 Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
Projektets mål er overordnet at styrke elevernes funktionelle, 
skriftsproglige færdigheder i fagene gennem 
kompetenceudvikling af faglærere og vejledere.
Hvad består indsatsen af?
Se link
Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
3.9. klasse
Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Ledelsen, læsevejlederne og lærere på de udvalgte årgange. 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Hvordan og hvornår undersøger vi, 
hvor langt vi er i forhold til at nå 
målene og styrke indsatsområderne 
(effekt af tiltag)?

Læsemotivation Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?
At alle elever oplever glæde ved at læse
At alle elever oplever at de bliver bedre til at læse
At alle elever inddrager deres viden om verden i læseteksterne. 
(baggrundsviden)
Hvad består indsatsen af?
Læsekontrakt, læselog
Læseevents, fx: “mørkelæsedag”, “skovturslæsedag”, “Danmark 
læser  Lundskolen læser”
Samarbejde med klassevenner omkring læsningen.
Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen?
Alle årgange

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Alle elever oplever 
glæde ved at 
læse, og udvikler 
sig år for år til 
bedre læsere. 

Hvordan og hvornår undersøger vi, 
hvor langt vi er i forhold til at nå 
målene og styrke indsatsområderne 
(effekt af tiltag)?



Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen?
Bibliotekarer, læsevejledere, lærere

Den almene indsats 
i undervisningen 
(forebyggende)

Skolen arbejder inden for rammerne af Fælles Forenklede Mål Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Eleverne kender, 
og er med til at 
udarbejde 
læringsmål for de 
enkelte forløb 
samt læringsmål 
for enkelte 
aktiviteter. Elever 
arbejder fokuseret 
med at nå deres 
læringsmål. 

Hvordan og hvornår evaluerer vi 
elevernes kompetencer og 
progression i forhold til de opstillede 
mål?
Løbende i undervisningen med 
forskellige dataopsamlingsmetoder. 
 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet?
Kvantitative:Test, spørgeskema, 
undersøgelser, målskemaer mm.
Kvalitiative: Elevsamtaler, 
observationer, logbog mm.

Hvem er ansvarlige for 
evalueringen?
Den enkelte lærer i samarbejde med 
fx ledelse, teams, PLF´er, vejledere, 
Læringscentret.
 
Hvordan inddrager vi elever og 
forældre i evalueringen?
Anvendelse af dynamisk elevplan. 
Elevsamtaler
Skolehjem samtaler 

Hvilke prøver og test, som afdækker 
elevernes skriftsproglige 



kompetencer, indgår i skolens 
evalueringsplan?
Se bilag 2: Evalueringsplan
 
Hvordan er proceduren for 
opfølgning på test, herunder 
vejledning fra læsevejleder og 
afholdelse af 
klasselæsekonferencer?
Det er op til den enkelte lærer at 
vurdere om man har brug for 
vejledning til analyse af resultater 
samt fremadrettet indsats. 
Ved ønske om vejledning udfyldes 
“Handleplan for vejledning” 
Se bilag 4

På fagudvalgsmøder vil der løbende 
være mulighed for at debattere 
resultater og indgå i en fælles 
analyse. 

Der foreligger en procedure for 
arbejdet med Nationale Test  se 
bilag 1. 

Den særlige indsats 
i undervisningen 
(foregribende og 
indgribende)

Hvordan afdækker vi elevernes skriftsproglige færdigheder, så 
elever i (risiko for) vanskeligheder sikres en tidlig indsats?
Se bilag 2 (evalueringsplan)
 
Hvordan organiserer vi den foregribende indsats for elever i 
risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder, herunder 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Antallet af elever i 
risiko for udvikling 

Hvordan undersøger vi elevens 
progression, herunder hvilke 
redskaber/materialer bruger vi til den 
individuelle afdækning?
Elevernes faglige progression følges 
op på bl.a. via Nationale Test samt 



inddragelse af elever og forældre?
Sproggrupper i 0. klasse på baggrund af resultaterne i den 
obligatoriske sprogvurdering. 

Støttetimerne vil hovedsalig ligge i studietiden, hvor der ydes 
støtte som aftalt på læsekonferencen. 

Hvordan organiserer vi en fortsat indgribende indsats 
(specialundervisning) for elever i skriftsproglige vanskeligheder, 
herunder inddragelse af elever og forældre?
Tidlig læsehjælp i 1. og 2. klasse   individuelt…
VAKS på små hold i 3. klasse…
Støttetimerne vil hovedsalig ligge i studietiden, hvor der ydes 
støtte som aftalt på læsekonferencen. 

Hvordan sikrer vi, at elever i skriftsproglige vanskeligheder har 
adgang til læseteknologi i alle fag?
Alle elever på mellemtrinnet har en personlig bærbar til rådighed 
gennem hele mellemtrinsforløbet. 
Elever i 3. klasse og i overbygningen får stillet en bærbar til 
rådighed i løbet af skoledagen. 

Hvis eleven bedømmes til at være i dyslektiske vanskeligheder 
ud fra Ordblindetesten sker følgende:

 der laves en mål og handleplan i samarbejde mellem   
skole og hjem. 

 eleven tilmeldes NOTA http://www.nota.nu/blivmedlem

Alle klassens lærere skal være opmærksom på, at eleverne 
bruger CDORD som oplæsning og skrivestøtte.
De elever, som er tilmeldt NOTA, skal mindes om at bruge dette 
i alle fag. 

af læsevanskelig
heder minimeres. 

Elever med en 
forsinket 
læseudvikling 
opnår en 
alderssvarende 
læsekompetence.

STprøver. 
Elever i læsevanskeligheder udredes 
individuelt vha bl.a: 
ILprøver
DVO
Testbatteriet
STprøver
Elbros ordlister

Ved mistanke om orblindhed testes 
eleven med “Ordblindetesten”.
 
Hvordan bruger vi elevplanen i 
forhold til at målsætte og evaluere 
den særlige indsats?
Mål, indsats og evaluering bliver 
løbende justeret i den dynamiske 
elevplan i Minuddannelse.dk

Hvordan inddrager vi elever og 
forældre i evalueringen?
Dynamisk elevplan
Skolehjem samtaler
Forældre informeres om resultat af 
evaluering efter indgribende indsats. 



Fine Readers

Læreren skal forinden et nyt undervisningsforløb i gangsættes 
have undersøgt, om materialet/bøgerne findes på NOTA. Hvis 
ikke, skal materialet scannes til eleven. 

s
     I slutningen af 2.klasse laves DVOgruppetest, som afdækker           

tegn på dyslektiske vanskeligheder. Elever, som indplaceres i 
risikogruppen for dyslektiske vanskeligheder, afdækkes 
yderligere med individuel test mhp deltagelse på VAKSkursus.
 
Læsevejleder er ansvarlig for at tilmelde elever med dyslektiske 
eller andre skriftsproglige vanskeligheder NOTA og at elevens 
lærere i samarbejde med læsevejlederen  får lært at bruge 
hjemmesiden.

 
tek

     Elever i dyslektiske vanskeligheder kan indstilles til forløb på 
Fine Readers i 6. eller 7. klasse.

 
LæLæse/skrivevanskeligheder skal være primær vanskelighed og 

eleven skal være klart motiveret for deltagelse.
 
8 u 8 ugers undervisningsforløb på Østbirk Skole samt efterfølgende 

konsulentbistand i elevernes hjemklasser.
Un Underrvisningens primære mål er at gøre eleverne fortrolige 

med ITstøttende undervisning og ITkompenserende værktøjer 
med henblik på at øge deres selvhjulpenhed i skrivning og 
læsning.

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?
Elever i 
vedvarende 
skriftsproglige 
vanskeligheder 
opnår fortrolighed 
med brugen af 
kompenserende 
hjælpemidler. 

Eleven tilegner sig 
en fortrolighed i 
brug af 
kompenserende IT

Efter VAKSforløbet retestes 
eleverne mhp yderligere udredning 
med ordblindetesten. 

Teamet omkring eleven afholder et 
“opstartsmøde” på Lundskolen  og 
efter endt forløb.
Kontaktperson på Fine Readers 
fremlægger handleplan for den 
enkelte elevs status samt fokus/mål 
fremadrettet.
 



Hvordan sikrer vi, at der skabes indholdsmæssig sammenhæng 
mellem den almene og den særlige indsats?
Når elever har være ude af undervisningen for at deltage på et 
mindre hold, er der løbende samtaler mellem støttelæreren og 
elevens kontaktlærer. 

Eleven arbejder 
målrettet med sine 
skriftsproglige 
kompetencer.

 
 

Ordkendskab
At børn og unge i 
såvel dagtilbud som 
skole udvikler et 
nuanceret 
ordkendskab som 
forudsætning for 
læring

Hvordan arbejder vi med at udvikle elevernes ordkendskab i alle 
fag og på alle klassetrin?
I 0.2. klasse anvendes materialerne: 
0. klasse: Verden fuld af ord
1. + 2. klasse: En på sproget

Elevernes ordkendskab og begrebsforståelse udvikles primært 
gennem arbejdet med mellemfrekvente fokusord, der har 
relation til de emner, der arbejdes med i fagene. Ordene 
udvælges enten på forhånd eller tages op når eleverne møder 
dem i fagene. Ordene gennemgås og er i fokus i løbet af 
forløbet. Ordene hænger synligt i klasseværelset. Ordnet.dk, 
Wikipedia, Gyldendals skoleordbog, google billedsøgning mm. 
anvendes til at skabe forståelse for ordenes brug og betydning.
Før hver lektion og/eller læsning af tekst aktiveres elevernes for
forståelse bl.a via samtale om lektionens/tekstens fagord.

Se også bilag 3: Idékatalog til arbejdet med ordkendskab 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?

Alle elever ved 
hvordan de kan 
finde betydningen 
af et ord/udtryk. 
Alle kan bruge 
digitale 
opslagsværker. 
Eleverne er 
nysgerrige og 
bevidste om at 
spørge til ord og 
begreber de ikke 
kender.

Eleverne bruger et 

Hvilke data indsamler vi i 
evalueringen af elevernes 
ordkendskab?
Nationale Test

Hvordan og hvornår evaluerer vi 
elevernes kompetencer og 
progression i forhold til de opstillede 
mål?
Nationale Test
 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet?
Nationale Test samt individuelle 
handleplaner
 
Hvem er ansvarlige for 
evalueringen?



Hvordan samarbejder de forskellige aktører (teamet omkring 
eleverne, læringscentret og ledelsen) omkring indsatsen?
I forlængelse af Nationale test diskuterer teamet den enkelte 
elevs resultater, herunder score i sprogforståelse. 
Der udarbejdes en handleplan for hver enkelt elev samt for 
klassen som helhed, med fokus på fremadrettet indsats. 
Læsevejleder og lærer samarbejder om at bringe viden om 
elever i spil blandt alle klassens lærere.  
Hvordan inddrages forældrene i indsatsen?
Handleplanen for elevens videre arbejde med udvikling af 
ordforråd kan sendes hjem til underskrift hos forældrene. Her 
kan ligeledes informeres om forældrenes muligheder for at støtte 
op om udvikling af elevens ordforråd. I særlige tilfælde indkaldes 
forældrene til ekstraordinær skolehjem samtale, hvor den 
fremadrettede indsats drøftes. 

rigt og varieret 
sprog både 
mundtligt og 
skriftligt. 
 

Elevens lærere evt. med vejledning 
fra læsevejledere. 

Kontinuitet

At alle aktører 
(børn, elever, 
forældre, ledelse og 
pædagogisk 
personale) oplever 
sammenhæng og 
kontinuitet i 
arbejdet med sprog 
og skriftsprog 
mellem/i de 
forskellige dagtilbud 
og skoleformer

Vores fælles fokus i forhold til udviklingen af børns og elevers 
sprog og skriftsprog i Lund er Ordkendskab

Der er til stadighed fokus på fonologisk opmærksomhed*

Hvilke tiltag sikrer indholdsmæssig sammenhæng i 
sprogindsatsen i dagtilbud, SFO og skole?
Kommende skolebørn starter i 0.0 1. maj i børnehaveklassens 
lokaler. Indholdet i perioden frem til skolestart planlægges i 
samarbejde mellem personale fra dagtilbud, SFO og skole. 

Hvilke overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, SFO og 
børnehaveklasse arbejder vi med og hvordan?
Aktiviteter/tema for 0.0børnene planlægges i samarbejde 
mellem børnehavepædagoger,  SFOpædagoger og 

Hvilke synlige 
tegn ønsker og 
forventer vi at se 
som følge af 
indsatsen?

Som følge af 
vores fælles 
fokus forventer vi 
at:

Eleverne i 
børnehave
klassen klarer 
sig år for år 

Hvilke data indsamler vi i 
evalueringen af samarbejdet? 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi 
at benytte, hvordan dokumenterer 
vi resultatet og hvem er ansvarlig?

Formativ evaluering:
Resultater af 5års sprogvurdering 
og vidensdeling af resultater til 
øvrigt børnehavepersonale samt til 
børnehaveklasseledere. 
Denne danner udgangspunkt for 
indsats i perioden maj  oktober.
Ansvarlig: Sprogvejleder



børnehaveklasselederne. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i resultaterne af 5års 
sprogvurderingen. 

Ledelsen er ansvarlig for at skabe kontinuitet i den sproglige 
overgang fra 0.0 til børnehaveklasse/SFO  herunder 
indkaldelse til overleverings og planlægningsmøder i 
marts/april.

Hvordan organiserer vi det fortløbende samarbejde mellem 
dagtilbud, SFO og skole?

Overleveringsmøde i marts. Resultat af sprogvurdering 
gennemgås. “Handleplansbørn” bliver overleveret mhp at sikre 
fremadrettet udvikling for det enkelte barn. 

Deltagere: Sprogvejleder, talepædagog, 
børnehaveklasseledere, læsevejledere samt ledelse fra 
børnehave og skole

Skriftlig dokumentation om børnenes sproglige færdigheder. 
Resultaterne af sprogvurdering overleveres af sprogvejlederen 
på mødet i marts. Resultaterne bruges som udgangspunkt for 
planlægning af det videre forløb. 

Videndeling mellem personalet, herunder formalisering af 
samarbejde med sprog og læsevejleder
0.0pædagogerne besøger børnehaven 23 gange i løbet af 
april.
Pædagogerne fra børnehave og 0.0 samt 

bedre i den 
obligatoriske 
sprogvurdering. 

En større 
procentdel af 
eleverne har 
knækket 
læsekoden 
inden udgangen 
af 0. klasse. 

Eleverne lever i 
den 
obligatoriske 
sprogvurdering 
fremadrettet op 
til skolens 
kvalitetsmål.

Tidspunkt: marts

Summativ evaluering:
Resultater af Sprogvurdering i 
børnehaveklassen ved skolestart 
og vidensdeling af resultater til 
børnehaven danner udgangspunkt 
for børnehavens fremadrettede 
indsats for kommende skolebørn.
Ansvarlig for videregivelse af 
resultater: børnehaveklasseledere

Ansvarlig for opfølgning: 
Sprogvejleder
Tidspunkt: oktober/november

Formativ evaluering:
Resultater af Sprogvurdering i 
børnehaveklassen ved skolestart 
danner udgangspunkt for den 
fremadrettede indsats i 
børnehaveklassen.
Ansvarlig for analyse og fokuseret 
indsats: Børnehaveklasseledere 
med vejledning fra læsevejleder. 
Tidspunkt: oktober/november

Ledelsen er ansvarlig for 
indkaldelse til overleverings, 
planlægnings og 
evalueringsmøder i marts, april og 



børnehaveklasselederne mødes 12 gange i april måned og 
planlægger sommerens tema og aktiviteter  med 
udgangspunkt i lærings og fællesmål. (læreplaner). Sprog og 
læsevejleder(e) deltager for at vejlede, inspirere og sikre 
progression i den sproglige opmærksomhed. 

oktober/november samt for 
afholdelse heraf.  

Kompetence
anvendelse
At alle pædagoger og 
lærere har den 
fornødne viden til at 
tilrettelægge 
differentierede 
læringssituationer på 
baggrund af 
børnenes/elevernes 
sproglige og 
skriftsproglige 
forudsætninger samt 
at skolens 
ressourcepersoner, 
fx læsevejleder, har 
den fornødne viden til 
at rådgive og vejlede 
det pædagogiske 
personale omkring 
dette
 

Hvilke faglige områder/temaer vil vi kompetenceudvikle 
personalet indenfor?

● Pædagogisk personale
● Læsevejledere og ressourcepersoner

 Vi er i gang med implementering af Målstyret læring. Der har 
været afholdt pædagogiske dage på skolen med teoretisk og 
praksis eksempler. Personalet er i gang med arbejdet omkring 
”Eksemplarisk årsplan”

Hvordan og hvornår tilrettelægger vi kompetenceudvikling for 
lærere og pædagoger i forhold til indsatsområdet?

Lærere og pædagoger er løbende i gang med kompetenceløft i 
forhold til Horsens kommunes plan for kompetenceløft. Skolen 
har løbende personale på modul kurser i Diplom kurser 
omhandlende didaktiske og faglige kompetencer.Udviklingen af 
professionelle læringsfælleskaber.
 
Hvordan og hvornår tilrettelægger vi kompetenceudvikling, så 
skolens ressourcepersoner kan rådgive og vejlede det 
pædagogiske personale i forhold til indsatsområdet?

Vi vil på skolen oprettet professionelle læringsfællesskaber som 
en del af skolens generelle kompetenceløft.

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag?
 
Vi ønsker at se en 
forbedring af 
læseresultaterne i 
Nationale test

Hvilke data indsamler vi i 
evalueringen af læreres, 
pædagogers og ressourcepersoners 
kompetencer i forhold til 
indsatsområdet?

Der bliver hvert år afholdt 
medarbejdersamtale hvor et evt. 
kompetenceløft bliver drøftet.
Ligeledes bliver der afholdt 
teamsamtaler: De nationale test 
bliver gennemgået, og der vejledes 
på, hvad der skal til for at forbedre 
indsatsen i de enkelte klasser.
 
Hvordan og hvornår evaluerer vi 
læreres, pædagogers og 
ressourcepersoners kompetencer og 
progression?

Der evalueres efter de data der 
indsamles ved walk through, samt 
ved aktionslæringsforløet med 
vejledere. De nationale test skal 
forbedres i forhold til 



 
Hvilke funktioner varetages af skolens ressourcepersoner (fx 
læsevejleder, skolebibliotekar og ressourcelærer) i forhold til 
kompetenceudvikling af det pædagogiske personale?

Skolens ressourcepersoner står for afholdelsen af og arbejdet 
med Målstyret læring. Ressourcepersonerne er med i og 
kommer med oplæg omkring det teoretisk arbejde og er også en 
del af det praktiske arbejde på de enkelte årgange. 
Ressourcepersonerne vejleder og støtter praktisk på årgangene 
samt kommer med nye tiltag i forhold til løft af kompetencerne 
hos personalet. Ressourcepersonerne er organiseret i skolens 
læringscenter.
 
Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem det pædagogiske 
personale, ressourcepersoner og ledelse?

Ressourcepersonerne skal have jævnlige møder med skolens 
ledelse. Her skal der laves handleplaner for arbejdet.

kvalitetsmålene.

 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet?

Walk through, nationale test, 
medarbejdersamtaler, vejlednings 
forløb
 
Hvem er ansvarlige for 
evalueringen?

Ledelsen og læsevejledere
 

 


