
Handleplan for sprog og skriftsprog Nim skole 2018_19  

Mål for udarbejdelse af plan: 

● En plan for arbejdet med elevernes skriftsproglige udvikling på Nim skole fra børnehaveklasse til 6.klasse 

● Indsatser og tiltag i arbejdet med elevernes skriftsproglige udvikling 

● Et arbejdsredskab til leder, vejledere og lærere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mål/Indsats Tiltag Tegn Evaluering 

Fælles indsatsområder på 
tværs af klasser/afdelinger 

 
  
  

 
  

 

Læringssamtaler 
med afsæt i data; 
testresultater samt data fra 
den daglige undervisning. 
 

Hele teamet deltager 
 
 

Målet er en tydelig progression 
og kontinuitet i arbejdet med 
elevernes skriftsproglig 
udvikling. 
 
Målet er, at den enkelte lærer, 
det enkelte team og vejlederne l 
sikrer en tydelig og målrettet 
indsats for de enkelte årgange 
samt for den enkelte elev. 
 
Data drøftes med årgangsteam 
og læsevejleder 
 
 - handleplaner udarbejdes af 
teamets lærere evt. med 
vejledning. 
 

At der i det enkelte team 
arbejdes målrettet med at 
udvikle og evaluere 
elevernes skriftsproglige 
udvikling. 
 
At der udarbejdes 
handleplaner med 
målsætninger for klassen 
som helhed, samt for 
grupperinger i klassen samt, 
specifikke mål for enkelt 
elever. 

Skoleleder indkalder lærere 
samt vejledere. 
 
Skoleleder følger op på 
handleplaner. 
 
Vejledere giver 
sparring/vejledning i 
udarbejdelse, udførelse samt 
implementering af tiltag. 
 
 
 
 



Faglig læsning 
 
- Opbygge et fælles sprog i 
arbejdet med faglig læsning 
 
-At lærerne arbejde med 
udvalgte fælles strategier, som 
herved understøtter børnenes 
læsning 
 
-At alle lærere har kendskab til 
og kan benytte 
læseforståelsesstrategier i eget 
fag 
 

Matematikvejleder og 
læsevejleder udarbejder en 
ramme med målsætninger og 
strategier for en 
læsebåndsperiode med fafglig 
læsning. 
 
Periodens varighed: 6 uger 
 
Fokus på før- under- og efter 
læsningsstrategier.  
 
  

Alle lærere på en årgang 
arbejder med faglig læsning 
og læseforståelsesstrategier, 
som passer netop til deres 
fag. 
 
Alle lærere arbejder med 
læsning, som en komponent 
i deres fag og med fokus på 
de sproglige læringsmål i 
ALLE FAG. 
 
Eleverne og lærere opbygger 
et fælles sprog om 
læseforståelse. 
 
 

Den enkelte årgang evaluerer 
på læringsmål i Min 
uddannelse. 
 
Matematik- og læsevejleder 
laver en afsluttende evaluering 
med kolleger. 

Fortsat fokus på 
implementering af Into 
Words i 
almenundervisningen samt 
som kompenserende it for 
elever i skriftsproglige 
vanskeligheder 
 
 
 
 

Alle undervisere tager afsæt i 
Nim skole version af 
kompetencemål for 
kompenserende it.  
 
Læsevejleder understøtter 
implementeringen. 

Alle lærere benytter Into 
words i almenundervisningen 
samt som kompenserende it. 
 
 
 
 
 

Vejlederteam samt skoleleder 
følger op på implementeringen 
ved besøg i de enkelte klasser. 

Kontinuitet i danskfaget 
  
Nim skole ønsker at skabe mål 
for et kontinuerligt 
læringsforløb fra 0.klasse til 
6.klasse i danskfaget 
 

 Fælles fokus drøftes på 
fagudvalgsmøder samt 
personalemøder. 

Såvel elever som forældre 
oplever en fælles tilgang 

Årlig revidering af årsplaner. 
  
Drøftelse af materialer og 
anvendelse af disse. 



Målet er, at elever, forældre 
og personale oplever 
sammenhæng og kontinuitet 
i arbejdet med sprog og 
skriftsprog i danskfaget 
gennem skoleforløbet på 
Nim Skole. 
 
 

Ordkendskab 
Mål 

Tiltag Tegn Evaluering 

Videreudvikle 
elevernes ordforråd og 
begrebsdannelse  
 
Den enkelte lærer skal 
arbejde systematisk og 
målrettet med ordkendskab 
i alle fag 
 
 

KRAI 
- Vi arbejder med fokusord 
indenfor de forskellige 
overordnede temaer. 
- tegn og beskriv ordet 
- benyt ordet i skriveopgave 
 
Dialogisk oplæsning/interaktiv 
højtlæsning 

- fremhæve ord 
- dvæle ved ord 

 
 
Mellemtrinnet 

 
Dagens ord og ugens ord 
 
Arbejde med både mellem- og 
lavfrekvente ord. 

 
Andet ordarbejde så som 
synonymer, antonymer ect. 

At eleverne aktivt kan 
benytte 

ordtilegnelsesstrategier 

Disse strategier har til formål 

at gøre eleverne dygtigere til 

at tilegne sig ords betydning 

på egen hånd ved at benytte 

de sproglige ledetråde, som 

benytte sproglige ledetråde: 

- morfemanalyse  

- kontekstanalyse.  

 

Eleverne kan finde og 

benytte synonymer og 

antonymer 

 

At eleverne kan benytte og 

I dansk og matematik 
fagudvalgene arbejdes der 
med videndeling samt 
evaluering af de enkelte 
læreres indsats i arbejdet 
med ordkendskab. 
 
 
I elevens daglige arbejde 
 
Nationale test 
  
 
  
 
 



  
Ordkendskabskort i 
forbindelse med de 
betydningsbærende ord i 
læseteksten. 

 
Arbejde med ordlæsestrategier 

-morfem- og kontekstanalyse af 

ord. 

forklare valgte fokusord. 

 

 

 

Den almene indsats i  
indskolingen (0-2.klasse) 
 
Mål 

   

Mål for alle elever: 
 
Arbejde med sprog og 
skriftsprog 
 
Udvikling af ordkendskab og 
begrebsdannelse 
 
Tilegne sig sikre 
afkodningsstrategier 
 
Tilegne sig enkle 
læseforståelsesstrategier 
 
Mestre lydret stavning 
 
 

Fokus på: 
 
Oplæsning 
 
Højtlæsning 
 
Lydering 
 
Afkodningsstrategier 
vha. strategi-uglerne 
 
Ordforråd/ordkendskab 
 
Lydstavning/børnestavning 
 
Sproglege 
 
Læseforståelsesstrategier: 
Før-under-efter læsning 
-at forudsige 
-at stille spørgsmål til teksten 
- at genfortælle 

Eleverne er bevidste om 
hvilke afkodningsstrategier 
de behersker og kan benytte. 
 

Eleverne kan benytte flere 
læseforståelsesstrategier 
 

Eleverne kan læse på eget 
læseniveau 
 

Eleverne behersker korrekt 
stavemåde ved de 120 mest 
hyppige ord 
 
 
 
 

Se evalueringsplan. 
 
Læseudviklingsskema/ 
trappe - LUS 
Dansklærere i indskolingen 
benytter LUS som et 
evalueringsredskab med 
individuelle læsemål for den 
enkelte elev 
 
 
 



 
Beherskelse af lydret stavning 
 
De 120 mest hyppige ord 
 
Elevernes motivation og 
kendskab til eget læseniveau. 

Den almene indsats 
mellemtrin (3.-6.klasse) 

   

 
Mål for alle elever: 
 

Fastholde lyst, glæde og 
motivation i arbejdet med sprog 
og skriftsprog 
 
Videreudvikle 
ordforråd/ordkendskab 
og begrebsdannelse 
 
Fokus på faglig læsning 
 
Mestre flydende læsning 
 
Opnå en læsehastighed 
svarende til det pågældende 
klassetrin. 
 
Videreudvikling af  
forståelsesstrategier 
med fokus på faglig læsning 
 
Gradvis mestring af korrekt 
ortografisk stavning 
 
Læse og skrive aktivt og 
meningssøgende 

Højtlæsning 
 

Oplæsning 
 

Dialogisk læsning 
 
Individuel læsning på eget 
niveau 
 
Sikre gode læsevaner 
 
Arbejde med: 
- ordforråd 
- visualiseringsteknikker 
- betydningskort 
- begrebskort 
 
Undervisning og træning i 
læseteknikker 
- punktlæsning 
- skimming 
- orienteringslæsning 
- nærlæsning 
 
Træne læsehastighed ex. med 
fartkort og 5-5-5 læsning 

Forståelsesstrategier 
Undervisning og træning i 

Eleverne er bevidste om 
hvilke læsestrategier de 
behersker og kan benytte 
 
Eleverne er bevidste om 
hvilke notatteknikker de 
behersker og kan benytte 

Se evalueringsplan. 
 
 



 
Sikre fortsat læseudvikling 
 

hukommelsesstrategier 
- genlæse 
- notere  
- nøgleord 
- tage noter 
- genfortælle 
- referat 

Undervisning og træning i 
organiseringsstrategier 
-begrebskort 
-tankekort 
- fortælleansigter 
 
Undervisning og træning i 
elaboreringsstrategier 

- før-under -efter læsning 
 

Undervisning og træning i 
overvågningsstrategier 
-at stille spørgsmål til teksten 
-at søge hjælp i ordbøger eller 
andre kilder 
 
Korrekt stavning 
 
Undervisning og træning i 
genrekendskab 
-læse og skrive i forskellige 
genre 
-give/modtage respons 
 
Der arbejdes med følgende 
tekst genrer: Berettende, 
instruerende, beskrivende, 
forklarende, diskuterende 

Den særlige indsats i  
undervisningen 
(foregribende og 

  
 

 
 



indgribende) 

FIF 
 
Målet er at understøtte 
implementeringen af den 
kompenserende it. 
 
Målet er at styrke eleverne i 
brugen af kompenserende it. 
 
 
 
 

Elever i skriftsproglige 
vanskeligheder tilbydes 
fokuseret indsats med brug af : 
 
-IntoWords - skrive og 
oplæsningsstøtte 
 
-OCR-behandling af PDF-filer 
 
-Tale til tekst 
 
-Smart phone- hvad kan den? 
(Erfaringsudveksling med andre 
elever) 
 
-Mappestruktur i Google Drev 
 
-Fortrolighed med E17 
 
 
 
 

Eleverne bliver mere sikre i 
brugen af IntoWords. 
 
Eleverne får et indgående 
kendskab til hjælpefunktioner 
i IntoWords. 
 
Eleverne bliver mere sikre og 
selvhjulpne ved brug af 
Smart phone 
 
Eleverne opnår kendskab til 
brug af E17 
 
 
 
 

Evaluering af læringsmål for 
det enkelte FIF-forløb. 
 
 
(på sigt i Min uddannelse) 

Elever i dyslektiske 
vanskeligheder 
 
At det pædagogiske 
personale tidligt bliver 
opmærksomme på børn i 
dyslektiske vanskeligheder 
 
At det pædagogiske 
personale igangsætter en 
tidlig fokuseret indsats i 
arbejdet med elevens 
skriftsproglige udvikling 
 

Alle elever testes med Risiko 
ordblindetesten fra 0.klasse - 
1.klasse 
 
Eleverne i 2.klasse screenes 
med dvo gruppetest. 
ultimo 2.klasse. 
 
Elever der kategoriseres med 
dyslektiske vanskeligheder 
testes med individuel dvo inden 
udgang af 2-klasse. 
 
Teamet omkring eleven 

Elever med diagnosen 
dyslektiker tildeles pc på 
skolen. 
 
 
Eleven følges tæt med en 
tydelig målrettet indsats fra 
teamets undervisere. 
 
 
Samtlige lærere omkring 
eleven arbejder med fælles 
målstyret indsats på 
baggrund af handleplan. 

Der evalueres løbende på 
elevernes individuelle mål. 
 
Data fra undervisningen. 
 
Individuelle test. 
 
 
 
 



At det pædagogiske 
personale er beknedt med 
samt følger skolens 
procedure i arbejdet med 
 

indkaldes til et møde, hvor 
vurdering af testresultater, 
målsætninger og tiltag drøftes.  
Herefter udarbejdes SMART 
handleplan af elevens lærere. 
vejleder kan være behjælpelig 
hermed. 
 
Forældre orienteres om 
handleplan. 
 
Elever testes ultimo 3.klasse 
med ordblindetesten.dk - 
afhængig af tiltag samt 
vurderinger herpå. 
 
 
Teamet omkring eleven 
indkaldes til et møde, hvor 
vurdering af testresultater, 
målsætninger og tiltag drøftes. 

 
Opmærksomhed på 
mulighed for indstilling til 
Fine Readers-forløb. 
 
 
Eleven tilbydes FIF-forløb.  
Eleven tilbydes særlige 
tilrettelagte forløb ex.VAKS 

Fine Readers  
 

Elever i dyslektiske 
vanskeligheder indstilles til 
forløb på Fine Readers. 
 
Indstillingstidspunkter : 
 
Forår 4.klasse 
Efterår 5-klasse 
Forår 5.klasse 
Efterår 6. klasse 
 
Elever kan deltage i forløbet i 
5.klasse eller i 6.klasse 

8 ugers undervisningsforløb på 
Østbirk Skole samt 
efterfølgende konsulentbistand i 
elevernes hjemklasser. 
 
Undervisningens primære mål 
er at gøre eleverne fortrolige 
med IT-støttende undervisning 
og IT-kompenserende 
værktøjer med henblik på at 
øge deres selvhjulpenhed i 
skrivning og læsning.  
 
Det enkelte team indstiller 
eleven. 
 
Læsevejleder vejleder og 

Teamets lærere er 
ansvarlige for at 
indstillingen er mulig. 
 
Teamets lærere kender 
elevens kompetencer og 
udfordringer. 
 
Teamets lærere udviser 
motivation for at understøtte 
den enkelte elevs 
skriftsproglige udvikling. 
 
 
 
 

Teamet omkring eleven 
afholder et “opstartsmøde.” 
 
Kontaktperson på Fine 
Readers fremlægger 
handleplan for den enkelte 
elevs status samt fokus/mål 
fremadrettet. 
 
Læsevejleder deltager 
Læsevejleder følger op på 
handleplanen/tiltag. 
 
 
 



understøtter 
indstillingsprocessen- kan være 
behjælpelig med test m.v. 
 
Teamets lærere formulerer selv 
lærermotivationsskema samt 
elevmotivationsskema. 
 
Teamet sikrer at handleplaner 
samt relevante test ligger klar 
min. en uge før 
indstillingsdato. 
 
Læsevejleder fremlægger 
indstillingerne ved indkaldt 
møde TEFL, læsekonsulenten 
samt en rep. fra Fine Readers. 

 
 

Kontinuitet i arbejdet med 
elever i skriftsproglige- 
vanskeligheder 
 

   

Fokus på overlevering af 
elever i skriftsproglige 
-vanskeligheder  
 

Møde mellem afgivende og 
modtagende teams med skriftlig 
dokumentation og handleplaner 
på elever i skriftsproglige 
vanskeligheder. 

Eleven udviser progression i 
sin skriftsproglige udvikling. 
 
Teamets lærere har 
kendskab til mål og tiltag for 
den enkelte elev. 

Ved læringssamtalen i første 
del af skoleåret samles der op 
på handleplaner. 

Kontinuitet 
-overgangen mellem Lille 
KRAI og Store KRAI 
 
  
Mål 

 
 
 
 
 
 Tiltag 

  
  
 
 
 
Tegn  

 
 
 
 
 
Evaluering 



At elevens faglige 
progression følges tæt 
 
At eleven oplever en rød tråd 
i det faglige indhold 
 
At eleven oplever at træde 
kompetent ind i Store KRAI 

I dansk og matematik møder 
eleven den samme lærer.  
Vi har to undervisere i begge 
danskhold og på begge 
matematikhold. 
 
 

At eleven oplever 
overgangen/klasseskiftet 
som en fortsættelse af det 
faglige udgangspunkt i LIK.  

Samtale med elev (STK 
lærere) 

Kontinuitet 
-overgangen mellem 
dagtilbud og skole  
  
Mål 

 
 
 
 
 
 Tiltag 

  
  
 
 
 
Tegn  

 
 
 
 
 
Evaluering 

At sikre progression i den 
skriftsproglige udvikling 
 
 
 

 
Børnehaven sikrer deling af evt. 
handleplaner og noter i 
sprogvurderingssystemet. 
 
 
Koordinator for indskoling samt 
underviser i Lille KRAI deltager 
ved overleveringsmøde med 
BH og sikrer fokus på den 
skriftsproglige dimension. 
 
BH benytter lydmaterialet: “Hit 
med lyden” i arbejdet med 
før-skole-børnene. 
 
I Lille KRAI benytter vi Hop om 
bord. Disse to materialer er 
lignende i metode og bør give 

Skolen er velforberedt på at 
modtage nye børn/elever. 
 
Der udarbejdes handleplaner 
for børn i særlige 
udfordringer. 
 
 
Børnene kan genkende 
metoder/specifikke 
sprogindsatser fra 
børnehaven i skolen. 
 
Personalet bliver mere kendt 
med hvilke 
metoder/materialer der bliver 
brugt i henholdsvis skole og 
børnehave. 
 
Viden om børnenes 
sproglige 

Børnene følges i 
sprogvurderingen. Her kan vi 
se, om der sker en 
progression i forhold til barnets 
sproglige udfordringer. 
 
 
 
Sprogvejleder og læsevejleder 
evt.ledelse  gennemgår årligt 
data fra 5 års 
sprogvurderingerne og data fra 
sprogvurderingen i 
børnehaveklassen( 3 mdr. 
efter skolestart i Lille KRAI)  



børnene genkendelighed. Vi 
har særlig fokus på 
håndfonemer.  
 
Institutionskanon.Sange, rim, 
historier der arbejdes med i 
vuggestuen arbejdes der videre 
med i børnehaven og ligeledes 
er der sange, rim, historier og 
lege fra børnehaven der 
arbejder videres med i skolen.  
 
Vi afholder overleveringsmøder 
med primærpædagog og 
pædagog eller lære fra 
indskolingen ved hvert rul. Vi 
tager udgangspunkt i 
kompetencehjul fra Hjernen og 
Hjertet.  
 
Alle handleplaner i børnehaven 
er oprettet i Hjernen og  
Hjertet og er således 
tilgængelige i skolen. Ved rul 
gøres opmærksom på, om et 
barn har en handleplan. 
 
Børns sprog bliver et tema på 
samdriftsmøder. 
 
Der er løbende samarbejde 
mellem skolens læsevejleder 
og børnehavens sprogvejleder. 
Sprogvejleder og læsevejleder 
deltager begge ved 
overleveringsmøder inden rul. 
 

kunnen/udfordringer kommer 
fra vuggestue til børnehave 
og fra børnehave til skole. 
 
Kontaktlærer i skolen har 
kendskab til emne, fokusord 
og metoder i børnehaven. 
 
Kontaktpædagog/sprogvej- 
leder følger børnene tæt.  
 
 



Der laves noter  i Hjernen og 
hjertet ved sproglige 
opmærksomhedspunkter hos 
børnene. 
 
Indskolingspædagog er på 
besøg hos førskolebørnene i 
børnehaven.  
Evt. sikrer genkendelighed i det 
sproglige arbejde- ex. ved brug 
af Kaptajn Karlsen materiale 
målrettet børnehaven samt 
inddrage dyrenes hilsen 

 
 
 
 


