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Den almene indsats i undervisningen 

Hvordan sikrer vi, at der arbejdes med elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling i alle fag og på alle klassetrin? (jf. Fælles Mål og det tværgående tema ”Skriftsproglig udvikling”) 

Lundagerskolen arbejder i Professionelle læringsfællesskaber, der er defineret i Den faglige standard for PLF. Nedenfor ses A3 for PLF på Lundagerskolen, hvori elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling også indgår. 

HVORFOR? SITUATIONEN PT. MÅLSÆTNINGER METODER/HVORDAN NÅR VI 
MÅLENE? 

UDFORDRINGER 

Hvorfor PLF? 

 PLF er en del af Uddannelse og 
arbejdsmarkeds strategi: Fælles 
Læring – Stærkere resultater. 

 PLF er grundprincippet for en 
læringskultur, der har til hensigt 
fortsat at udvikle og kvalificere den 
professionelle læringskultur 
gennem udvikling af ledere, 
lærere, pædagoger og 
medhjælperes arbejde. 

 Det er også for, fortsat at styrke 
systematikken med 
Lundagerskolens arbejde med at 
indsamle viden og data om 
elevernes læring, trivsel og 
personlige mestring, reflektere 
over det og planlægge pædagogisk 
og didaktisk indsatser på baggrund 
heraf. 

 Ligeledes er det for at udvikle en 
stærk, ambitiøs og fælles 
læringskultur på leder og 
medarbejderniveau, der tager 
udgangspunkt i elevernes 
forudsætninger og som har effekt 
for eleverne. 

 Vi arbejder i tværfaglige 
Professionelle læringsfællesskaber 

 Pædagogiske ledere har været i 
klasser for at observere på aftalt 
fokuspunkt med efterfølgende 
data behandling på PLF 
teammøde, hvor Data 
Analysecirkel og PLF dagsorden er 
blevet anvendt. 

 PLF teams arbejder hen i mod en 
systematisering og en 
implementering af 
DataAnalyseCirklen og PLF 
dagsorden. 

 Afholdelse af 
afdelingskoordinatormøder, hvor 
der er udarbejdet opgaveliste med 
konkrete koordinatoropgaver 

 På pædagogisk dag i august 2018 
har PLF teams genbesøgt og 
revideret deres samarbejdsaftale 
med særligt fokus på skole/hjem 
samarbejdet 

 Link til faglig standard for 
professionelle læringsfællesskaber 
og dennes arbejdsredskaber ligger 
på Personaleintra under 
Arkiv/Dokumenter/PLF og hedder 
link til faglig standard for PLF 

 At team PLF har en fælles 
forståelse for værdier og visioner 
for deres elever/klasse 

 At team PLF tager kollektivt ansvar 
for elevernes læring, trivsel, 
personlige mestring og 
læringsudbytte. 

 At team PLF arbejder med 
reflekterende og professionelt 
undersøgende metoder. 

 At team PLF samarbejder på et 
praktisk plan med fælles 
planlægning, læringsaktiviteter, 
kollegafeedback og evaluering. 

 At team PLF fremmer læring og 
kompetenceudvikling i 
fællesskabet. 

 At team PLF ved hvad eleverne 
skal lære (læringsmål) 

 At team PLF sammen har defineret 
hvad tegnene på læring er for 
elevernes læringsmål. 

 At team PLF laver pædagogiske og 
didaktiske justeringer, hvis 
eleverne ikke lærer det ønskede. 

 At team PLF opstiller nye 
læringsmål, når de ønskede er 
opnået. 

 Konvertere indskoling/skoleskifter, 
sundhedsfaglig og 
udskolingskonference til PLF team 
samarbejde med specialister 

 At team PLF genbesøger og 
reviderer samarbejdsaftale 

 At team PLF samarbejder om 
processuel data i 1 time ugentligt 
fra 15.00-16.00. 

 At team PLF laver konkrete aftaler 
ift. at have processuel data med på 
et PLF teammøde. 

 DataAnalyseCirklen og elektronisk 
PLF dagsorden skal anvendes som 
refleksionsredskab i hvert team 
PLF. (Bilag 1 og 2 i Faglig standard 
for PLF) 

 Den reflekterende samtale (Bilag 4 
i Faglig standard for PLF) kan 
anvendes for de PLF teams, der er 
fortrolige med Data Analyse 
Cirklen 

 Pædagogisk ledelse med feedback 
i team PLF. Den pædagogiske 
ledelse deltager som observatør i 
december 2018 – juni 2019 i hvert 
PLF team. Det pædagogiske 
personale får feedback på 
målsætninger på PLF ud fra 
observationsskema. Pædagogiske 
ledere koordinerer sammen med 
teamkoordinatorer 

 Temaeftermiddage med fokus på 
mødeledelse i samarbejde med 
Winnie fra TefL – 2 timer per 
afdeling 

 Co-learning kapacitetsopbygning i 
perioden januar – marts 2019, 
hvor co-learnere fra Videnscenter 
kører aktionslæringsforløb med 
PLF teams (Særskilt detailprogram) 

 Kollegial supervision via 
observation, sparring og refleksion 
på tværs af PLF teams – Dette 
aftales selvstændigt 

 Sprogteamet deltager i PLF møder. 

 Line og Annette laver konvertering 
af konferencer sammen med 
Mette og Harry 

 

 Planlægning af systematiske 
klasseobservationer, 
databehandling i team PLF og 
opfølgning. At tidsplanen skrider 
pga. uforudsete 
opgaver/ændringer. Obs på at lave 
nye aftaler 

 Hvis medarbejdere/ledelse 
nedprioriterer øvelse af Data 
Analyse Cirkel og Den 
Reflekterende Samtale 
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Hvilke tværgående indsatser har vi fokus på i forhold til at udvikle elevernes skriftsprog (f.eks. læsebånd, makkerlæsning og lign.)? 

På Lundagerskolen har vi etableret en læsecafé for de elever, som er på vej i eller allerede er i læseudvikling. Læsecaféen er en sikring af, at alle elever får tilbud om et årligt læseløft, samt eleverne mødes på 

tværs af klasser og afdelinger i et fællesskab med udgangspunkt i at arbejde sammen med andre på samme læseniveau. 

Læsecaféen er også en sikring af at klassens lærere og læsespeciallæreren har mulighed for sparring omkring læringsmål og planlægning samt udførelse af undervisningen – ud fra co-learningsmetoden. Det er 

læsespeciallærerens ansvar at varetage procesledelsen af læsecafé-forløbene med tilhørende evalueringsplan. Det er et fælles ansvar at planlægge, undervise og evaluere læsecafé-forløbene.  

Se A3`en på næste side for læsecaféen omkring målsætning, tidsramme. 

 

HVORFOR? SITUATIONEN PT. MÅLSÆTNINGER METODER/HVORDAN NÅR VI 
MÅLENE? 

UDFORDRINGER 

 
 

Læsecaféen er oprettet for at 
give elever i læseudvikling 
mulighed for et læseløft én gang 
årligt. 
 
Læsecaféen er et supplement til 
den daglige læseundervisning. 
 
Alle elever skal have systematisk 
læsetræning, både i klasseregi og 
sammen med andre elever på 
samme læringsniveau. 
 
Alle elever skal ligeledes have 
systematisk træning i valg af 
læse- og forståelsesstrategier 
samt træning af læseteknik, 
både i klasseregi og sammen 
med andre elever på samme 
læringsniveau. 
 
Læsecaféen skal skabe mulighed 
for at styrke elevernes tekniske 
færdigheder til at kunne læse 
fag- og skønlitteratur. 
  
 

 
 

Vi er i gang med læsecafé forløb 
for 5. år. 
 
Læsecaféen skal være en del af 
skolens evalueringsplan for 
skriftsproglig udvikling. 
 
For at indkredse elevernes 
læringsmål systematisk har vi 
været nysgerrige på relevante 
evalueringsmaterialer tilpasset 
vores elevgruppe. 
 
Vi har haft etableret en 
aktionslæringsgruppe for 
evalueringsmaterialet 
”skriftsproglig udvikling”. 
 
Vi har testet forskellige niveauer 
i materialet. 
 
Vi har udarbejdet et 
evalueringsmateriale til de 
yngste med Hop om Bord 
bogstaver og dyr, samt en 
vejledning til brugen af dette. 
 
 
 

 

Lundagerskolen skal have fortsat 
fokus på udvikling af elevernes 
skriftsproglige læring samt sikre 
progression igennem hele 
skoleforløbet. Dette sikres 
gennem systematisk evaluering 
med materialet ”Skriftsproglig 
udvikling” samt ”Hop om Bord” 
evalueringsarket. 
Sammenhængen mellem 
evalueringsplanen og 
læsecaféperioderne skal sikre at 
vi kan opfylde målsætningen. 
  

 
Målet er: 

- Konsolidere kendte læse- og 
forståelsesstrategier 

- Lære nye læse- og 
forståelsesstrategier 

Ud fra elevernes læringsmål (sættes 
ved læsesamtalerne) 
 

- At få udbygget transferværdien 
på flere niveauer, ift. :  

- læseforståelse 
- strategier 
- samarbejdspartnere 
- lokation/kontekst 

 

 
 

Læsecaféen er co-learning mellem 
elevernes dansklærer og skolens 
læsespeciallærer 
 
Læsecaféens indhold vil hovedsageligt 
koncentrere sig om den læsetekniske 
del men kan også indeholde f.eks. 
arbejde med læseforståelse og 
genreundervisning. 
 
Hovedfokus er: 

- Valg af og arbejde med 
læsestrategier. 

- Valg af og arbejde med 
forståelsesstrategier  

- Bevægelsesaktivitet 
- Makkerlæsning 

 
 
Omfang 

- De ældste elever: 6 ugers 
forløb 

- Mellemgruppen: 7 ugers forløb 
- De yngste elever: 8 ugers 

forløb 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Læsecaféforløb: 
 
Hvordan får alle elever deres 
danskundervisere med i forløbene? 
 
Hvordan planlægger vi tidspunkterne 
for læsecaféen mest muligt 
hensigtsmæssigt? 
 
Hvordan lægger vi information om 
læsecaféforløbene ud og får feedback 
med det samme? 
 
Hvordan sikrer vi os at eleverne bliver 
placeret på hold, hvor elevernes 
læseniveau så vidt muligt matcher 
hinandens, så det er muligt at arbejde 
med fælles læsestrategier og –
materiale? 
 
Hvordan får vi skabt mest mulig 
transferværdi, så eleverne kan bruge 
strategierne i andre sammenhænge? 
 
Evalueringsplan for skriftsproglig 
udvikling: 
 
Hvordan inviterer vi til læsesamtaler 
og evalueringsmøder? (Pt. Sendes 
invitationerne ud på mail) 
 
Hvordan sikrer vi os, at alle lærere får 
systematisk og relevant læsefaglig 
sparring? 
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Hvordan og hvornår evaluerer vi elevernes kompetencer og progression indenfor skriftsprog? 

Da vi på Lundagerskolen ikke anvender nationale test pga. elevernes kognitive funktionsniveau, har vi valgt at etablere evalueringsplanen for skriftsprog i forbindelse med læsecafé-forløbene. Derved får 
dansklærere, personalet i læsecaféen, skolens læsespeciallærer og ledelse mulighed en årlig for sparring omkring elevernes læseudvikling i sammenhæng med læseløftet. Som et led i evalueringsplanen 
afholdes læsesamtaler (se Evalueringsplan for skriftsprog på Lundager på næste side).  

 Evalueringsform: Læsesamtalerne er individuelle, og der afsættes 10 min. pr. elev  

 Dokumentation: Der oprettes en dagsorden pr. elev, hvor elevens læsestrategier, læseforståelse, genreforståelse mm. beskrives, evalueringsmaterialet analyseres og fortolkes, og der sættes nye mål for 
eleven. Dagsordenen lægges i elevernes individuelle mapper på intra  

 
Hvordan er rammen for evalueringsplanen med udgangspunkt i læsecafé-forløbene? 
Evalueringsplanen indeholder både en læsesamtale forud for læsecafé-forløbene samt en mundtlig (med deltagelse af elevernes dansk-/kontaktlærere) og skriftlig evaluering (se evalueringsplanen på næste 
side). I skemaet nedenfor ses deltagere i læsesamtalen og ansvarsfordeling: 

 

 
 
Hvad skal der komme ud af læsesamtalen? 
Overordnet set er formålet at identificere elevernes læseudviklingstrin og særlige udfordringer samt udarbejde en individuel plan for læsemål. Helt konkret arbejdes der med at: 

 identificere elevens individuelle læseudviklingstrin via ”LUS” og ”Skriftsproglig udvikling” 

 identificere elevernes potentialer og mestringsstrategier samt særlige udfordringer 

 vælge mål for den fortsatte læseudvikling 

 vælge støttestrategier (læseugler, læseforståelsesormen eller andet relevant støttemateriale) 
 

Forældreinddragelse og information: 

For at inddrage forældrene i elevernes læring i læsecaféforløbet lægges læringsmål i form af det Interaktive læringsark på MinUddannelse. Her kan forældrene orientere om, hvad eleverne lærer (se de 

konkrete læseugle-strategier, som der anvendes med eleverne) og arbejder med i form af forskellig aktiviteter og værktøjer f.eks. skriveskabeloner. På den måde kan forældrene følge elevernes 

læringsprogression og får mulighed for hjemme at understøtte læringsaktiviteterne. 

I opstarten af læsecaféforløbene sender teamets lærere information om, at læsecaféen går i gang, og henviser til læringsarket på MinUddannelse. Ved endt forløb lægges en evaluering for holdet på 

forældreintra med billeder af eleverne og en kort fælles evaluering af forløbet. 

Ved de årlige forældresamtaler evalueres elevernes skriftsproglige udvikling også, og der sikres fokus på nye læringsmål. 

Deltagere Dansklæreren samt andet personale (som har kendskab til og arbejder med elevernes læseudvikling), personalet fra læsecaféen, skolens læsespeciallæreren og en 
ledelsesrepræsentant. 
 

Dansklærerens 
forberedelse/opgave til 
læsesamtale 

Dansklærere medbringe LUS-skema for eleverne, relevante test fra ”Skriftsproglig udvikling” samt andet relevant evalueringsmateriale, en liste over de 5 seneste læste bøger og 
fortæller om læseundervisningen (strategivalg mm.) i klassen. 
 

Læsecafépersonalets 
forberedelse/opgave til 
læsesamtalen 

Læsespeciallæreren og personalet fra læsecaféen sørger for, at mødet skrives i aktivitetsplanen, er mødeleder og evt. referent, læser læringsmålene for skriftsproglig uddannelse 
på og medbringer materialer/evaluering fra sidste års læsecafé-forløb og evt. nye screeninger. 
 

Ledelsesrepræsentantens 
forberedelse/opgave til 
læsesamtalen 

Ledelsesrepræsentanten læser læringsmålene for skriftsproglig uddannelse på MinUddannelse og er referent. 
 

Evaluering Læsecafé-personalet udarbejder en skriftlig evaluering (Skabelon foreligger på S-drevet). 
 

Overlevering Læsecafé-personale overleverer skriftligt og mundtligt til klassens personale. 
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Evalueringsplan for skriftsprog på Lundager 2018-2019 
 

Da Lundagerskolen ikke anvender nationale test som udgangspunkt for en evalueringsplan for den skriftsproglige udvikling, er elevernes 
læsecaféforløb i stedet omdrejningspunkt for evalueringsplanen. 
 
I skoleåret 2017-2018 indførte vi læsesamtaler forud for læsecaféforløbene. For skoleåret 2018-2019 skal der indføres et systematisk 
evalueringsmateriale, som led i dataindsamlingen forud for læsesamtalerne. 
I løbet af skoleåret 2017-2018 har en arbejdsgruppe afprøvet materialet ”Skriftsproglig udvikling” fra Hogrefe. Arbejdsgruppen kom frem til, at 
nogle niveauer i materialet er brugbart – med lidt tilpasning i testning (se vores Lundager-vejledning) - på Lundagerskolen. Derfor 
bliver ”Skriftsproglig udvikling” vores primære evalueringsmateriale – som er muligt at supplere med andre relevante materialer. For elever, som 
er i gang med materialet ”Hop om bord i lyd og ord”, er der i arbejdsgruppen udarbejdet et evalueringsark, som kan anvendes forud for 
læsesamtalerne. 
 
Nedenfor vises de faser, som evalueringsplanen indeholder. Der er 5 trin i planen – derefter fortsættes planen i klasserne med ny planlægning, 
forberedelse, udførelse, observationer og justering/evaluering. 

 
 

 

 
Analyser data 
 

 
Trin 1: 
Læsesamtaler 

 
Forud for læsesamtalerne evaluerer dansklærerne elevernes progres-sion 
via ”Skriftsproglig udvikling” og/eller andet relevant materiale. Ved læsesamtaler 
deltager teamets dansklærere, læsespeciallæreren og ledelsesrepræsentanten. Der 
aftales individuelle mål for eleverne med udgangspunkt i MinUddannelse med ”LUS” 
og evalueringsmaterialet. 

 
Planlæg 
 

 
Trin 2: 
Forberedelse 

 
Forberedelsen af læsecaféforløbet laves af skolens læsespeciallærer i samarbejde med 
klassens lærer ud fra de mål, som er sat ved læsesamtalerne. De nye mål skrives i 
MinUddannelse og det interaktive læringsark vedhæftes. 
 

Udfør og 
observer 
 

 
Trin 3: 
Læsecaféforløb 

 
Læsecafé-forløbet gennemføres af læsecafépersonalet, som undervejs observerer og 
justerer mål og tiltag i forløbet. 
 

 
Reflekter 
 

 
Trin 4: 
Dokumentation 

 
Læsecafépersonalet udarbejder skriftlige evalueringer: én med billeder til forældreintra 
og én til det interne evalueringsmøde. 
 

 

Evaluer 
 
Trin 5: 
Evaluerings-møde 

 
Et fælles evalueringsmøde afholdes, hvor læsecafépersonalet, elevernes dansklærere 
og ledelsesrepræsentanten deltager. Forløbet beskrives med udgangspunkt i de 
skriftlige evalueringer, og der sættes nye mål for elevernes skriftsproglige udvikling i 
klasserne. 
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Den særlige og fokuserede indsats: 

 

Elever visiteret til Lundagerskolen er udfordret på kommunikative og skriftsproglige kompetencer. Ved den årlige revisitering evalueres og vurderes elevernes udvikling – herunder også deres kommunikative, 

sproglige og evt. også skriftsproglige udvikling. 

 

Hvordan sikrer vi yderligere afdækning og identifikation af elever i risiko for/i sprog-/skriftsproglige vanskeligheder? 

Da vi på Lundagerskolen ikke anvender nationale test pga. elevernes kognitive funktionsniveau, screener skolens talepædagoger og skolens læsespeciallærer eleverne i forbindelse med indskolingskonferencer 

og skoleskifterkonferencer. Derudover screenes eleverne efter behov f.eks. i forbindelse med sprogbåndsforløb eller ved PLF´ets henvendelse.  

 

Sprog og kommunikation: 

Talepædagogerne vurderer alle elevers sproglige og kommunikative kompetencer når de starter på Lundagerskolen, både skolestartere og -skiftere. Vi afdækker alle sprogets sider: den impressive del 

(sprogforståelse), den ekspressive del og den pragmatiske del. Ud fra denne vurdering giver vi konkrete pædagogiske anvisninger til at arbejde med elevens kommunikative og sproglige udvikling i hverdagen. 

Vurderingen tager ofte udgangspunkt i observationer af eleven i forskellige sociale arenaer (f.eks. videoanalyse) samt screenings- og testmaterialer.  

Vi bruger følgende materialer til vurderingen: 

Screening af sprog og forudsætninger for sprog og tale (John Maul) 

Reynell developmental language scales (Joan Key Reynell) 

CELF 4 

Fonologisk billedtest 

Sproglig test 1 (Bo Ege) 

Articula (Inge Benn Thomsen) 

TRAS (Tidlig registrering af sprogudvikling) 

SVKS (Skema til vurdering af kommunikation og sprog) 

Chris Kiernan og Barbara Reid 

COMFOR 

BAYLEY 

Eva Test (Talescreening) 

S-98 Vurdering af stammen hos børn i førskolealderen 

De´er Ham´ses  

10 muz … for en ti´er 
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Afdækning af skriftsproglig udvikling: 

Læsespeciallæreren medvirker til afdækning af elevernes forudsætninger og færdigheder for at læse, stave og skrive. Screenings- og testmateriale udvælges individuelt, eksempelvis kan anvendes ”Mini-Chips”, 
”Chips”, ”Begrebsforståelse”, ”Screening af læsning og forudsætninger for læsning og stavning”, ”Læsemåleren”, ”IL-basis” og ”IL”. Derudover kan læsespeciallæreren også screene med egne fremstillede 
materialer, som har fokus på evnen til at skelne og matche mellem billeder, ord og bogstaver på række. Disse test foretages som udgangspunkt af skolens læsespeciallærer. Det er teamets ansvar at teste 
eleverne med det systematiske evalueringsmaterialet ”Skriftsproglig udvikling” og evt. ”Hop om bord-evalueringsarket” (udarbejdet af Lundagerskolen), disse tests kan – evt.  sammen med en udtalelse fra 
dansklæreren - indgå som data i en læserapport udarbejdet af skolens læsespeciallærer. 
 

Hvordan organiserer og tilrettelægger vi den særlige indsats? 

Den særlige indsats er på Lundagerskolen organiseret som et sprogbånd, som tager sit afsæt i co-learningsmetoden. Alle klasser indgår i en sprogbåndsforløb i løbet af skoleåret, hvori der kan arbejdes med 

aktuelle emner og udfordringer indenfor kommunikation, sprog, skriftsprog samt IT. Sprogbåndspersonalet består af skolens talepædagoger, læsespeciallærer og It-vejleder. Sprogbåndet er beskrevet i en A3: 

 

Ved skolestart informeres forældrene om, at skolens sprogteam arbejder med skolens elever i et organiseret sprogbånd. Det er personalets opgave at informere forældrene om tiltagene i de enkelte forløb i klasserne. 

HVORFOR? SITUATIONEN PT. MÅLSÆTNINGER METODER/HVORDAN NÅR VI 

MÅLENE? 

UDFORDRINGER 

 

 Co-learning er et indsatsområde 
for LAS i skoleåret 2018-19 

 
-  Vidensdeling (Herunder kendskab til den 
sproglige og skriftsproglige udvikling, 
metoder, materialer og IT.) Inspiration til 
anvendelse af Sproghulen og dens 
materialer. 
-Alle sætter i en periode elevers sproglige 
og skriftsproglige udvikling på skemaet 
-Vi når bredt ud til alle – alle forholder sig 
til ovenstående 
- Højere grad af implementering ved brug 
af co-learning – personalet får mere 
ejerskab af nye tiltag. 
 
ELEV: 
Opnå højere selvhjulpenhed og livsduelig-
hed indenfor alle aspekter af sprog og 
skriftsprog: 

 Lære at udtrykke behov og ønsker 
også via ASK (Alternativ støttende 
kommunikation), så eleven kan få 
indflydelse på eget liv. 

 Udvikle elevens sprogforståelse og 
begrebsverden. 

 Udvikle elevens kommunikation i 
sociale samspil. 

 Udvikle elevens kendskab til 
skriftsprog. 

 Udvikle Færdigheder indenfor 
anvendelse af IT og forskellige 
portaler. 

 
 Sprogbåndet er allerede etableret 

og har kørt siden 2015 

 I A- afdelingen kører sprogbåndet 
hele året 1 gang om ugen med 
sparring fra talepædagoger og IT 

 Skolens øvrige klasser er i 
Sprogbåndet i 4-ugers forløb som 
består af : Tematisering via 
SMARTE-mål som klassen skriver 
og sender til sprogteamet inden 
første møde, prioriteringssamtale 
på teammøde m. sprogteamet, 
fælles forberedelse, og selve 
forløbet. 

 Vi har arbejdet ud fra SMARTE-mål 
modellen til både prioritering og 
evaluering af forløbet. 

 
Forløbet har indeholdt både vejledning, 
screeninger, undervisning i klasserne og 
co-learningsforløb, hvor vi har været 
sammen om planlægning og 
gennemførelse af undervisning. 

 

 At tiltag der er sat i værk i løbet af 
sprogbåndet fortsætter resten af 
året 

 At klasserne skemalægger moduler 
der hedder Sprogbånd hele året. 

 At udbrede viden om IT og ASK  
 

 

 Vi arbejder ud fra co-
learningsmetoden dvs. Vi 
planlægger, gennemføre og 
evaluere sammen med PLF´erne 

 Vi vidensdeler sammen med 
PLF´erne på teammøder og i 
forberedelsen af sprogbåndet 

 Vi er opmærksomme på om 
forløbene rummer både 
kommunikation, sprog og 
skriftsprog samt IT. 

 Vi er opmærksom på, at vi 
samarbejder ud fra en 
differentieret tilgang. 
 

 

 Manglende tilbagemelding på de 
udsendte smarte-mål inden 
prioriteringsmødet. Dette 
forsinker og vanskeliggør 
tematiseringen af indsatsen i 
sprogbåndsforløbet.  

 Svært at mødes til fælles 
forberedelse 

 Er SMARTE-mål den bedste 
metode til evaluering af 
sprogbåndet ? 

 At finde tiden til at evaluere 
forløbet sammen. 

 At tiltagene fra 
sprogbåndsforløbet ikke altid når 
at blive implementeret i 
dagligdagen muligvis pga. for kort 
tid i forløbet. 
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Hvordan sikrer vi implementering og anvendelse af LST (læse- og skriveteknologi) i den daglige undervisning i alle fag? 

 Strategier med elevens LST i tilknytning til fagenes opgavetyper og sktiviteter 

I skoleåret 2018-2019 arbejdes der med flere forskellige indsatser i forhold til læse- og skriveteknologi. Det er de enkelte PLF´er, som har ansvaret for, at alle elever anvender de tilgængelige digitale 

hjælpemidler. Sprogteamet kan vejlede i forhold til teknik og anvendelse af forskellige strategier. Dette er muliggjort i sprogbåndsforløbet eller vejledning efter ønske af PLF´erne. 

 

Indsatsen med læse- og skriveteknologi har fokus på: 

- CD-ord og Intowords (generelt i vejledning/sprogbåndet) 
- Symbolskrivning (generelt i vejledning/sprogbåndet) 
- Margit Gades skriveskabeloner (præsenteret på faggruppemøde) 
- “Læs og sæt ord på plads” (digital meningssøgende læsning med interaktiv ord-matchning til tekst - med brug af Notebook – i sprog- og læseemneugen) 
- Interaktive læringsark i MinUddannelse (oplæg på faggruppemøder) 
- Ereolen.dk (præsenteret på faggruppemøde) 
- Andre læseprotaler: Villeby.dk – Frilæsning.dk – Stavevejen.dk – Clioonline.dk (børnehaveklasse og dansk indskolingen) (sprogbåndet/vejledning) 
- IKT-hjælpemidler (individuelle): Avaz – GoTalk – Tobii (øjenudpegning) – Bitsboard – Podd - Pecs (individuel vejledning/Sprogbåndet) 
- Generelle hjælpemidler: Smartboard – Smarttable – Wizefloor (sprogbåndet/vejledning) 
 
 

Hvordan sikrer vi som specialskole, at elever i skriftsproglige vanskeligheder har adgang til de læseteknologiske hjælpemidler, som vores elever har brug for grundet deres funktionsniveau, i alle fag? 
- Eleverne har let adgang til brug af computere, idet skolen råder over ca. 60 computere og ca. 70 Ipads.  
- Hver computer har installeret IntoWords i Google Chrome. IntoWords er et kommunikations hjælpemiddel til skrivning, oplæsning og skriftsprog.  
- Ipads og de forskellige APPS, som er installeret på dem (AVAZ, GoTalk, Bitsboard mm.) bruges som kommunikations hjælpemidler for eleverne med lidt eller manglende sprog.    
- Der er på alle skolens computere installeret et gratis program Picto Selector, som bruges til hjælp og støtte i kommunikation og struktur.  
- Det er også muligt at installere læsetekniske hjælpemidler som ”CD-ord” og ”Symbolskrivning”, for eleverne med lidt eller manglende sprog. Programmerne findes i software katolaget.  
- Eleverne har adgang til kommunikations hjælpemidler Smartboard, Smarttable og Wizefloor.   
- Skolen råder over en samling af forskellige 0-1 kontakter, anderledes mus og andre tilpassede kommunikations hjælpemidler og betjeningsmuligheder. 
 

 Forældreinddragelse og information 

For at inddrage forældrene i elevernes læring med IT-hjælpemidler oprettes individuelle læringsmålene på MinUddannelse – som kan suppleres af det Interaktive læringsark. Her kan forældrene orientere sig 

om, hvad eleverne lærer og arbejder med i form af forskellig aktiviteter og værktøjer f.eks. skriveskabeloner. På den måde kan forældrene følge elevernes læringsprogression og får mulighed for hjemme at 

understøtte læringsaktiviteterne. 

Ved de årlige forældresamtaler evalueres elevernes udvikling også på det IT-tekniske område, og der sikres fokus på nye læringsmål. 
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Kontinuitet og samarbejde 

Dagtilbud, SFO og skole: 

Aftale mellem Børnehaven Spiren og Lundagerskolen: 

1. I Maj afholdes et overleveringsmøde mellem de modtagende og afgivende personaler, hvor det enkelte barn gennemgås. Dette møde er et arbejdsmøde, hvor fokus er at overlevere fra dagtilbud til skoletilbud. Hensigten 
er at overføre erfaringer og viden fra den afgivende institution til skolen, for at sikre en fortsat god udvikling. 

 Mødet afholdes i børnehaven og børnehaven inviterer, der afsættes 1 time per barn.  
2. Skolens personale kontakter forældrene efter arbejdsmødet og laver aftaler om hjemmebesøg inden skolestart. 
3. Spirens fysioterapeuter overleverer direkte til skoletilbuddets terapeuter.  
4. Børnene kommer på besøg på skolen i juni måned til en "førskoledag" sammen med forældrene.  
5. Både skole og børnehave er velkomne til at komme på besøg hos hinanden og få indblik i hvordan det enkelte barns hverdag ser ud. 
6. Før skolesommerferie og i skoleferien har børnehaven mulighed for at besøge skolen /fritidsordningen. Primærpædagogerne arrangerer besøg efter behov. 

 
Børnehavens personale står, efter skolestart, standby med sparring og supervision om det enkelte barn til det modtagende personale. Det er det modtagende personale i skolen, der er forpligtet til at melde tilbage til 

børnehaven, hvis der er behov. 

Skole og ungdomsuddannelse: 

Hvilke brobygningsaktiviteter mellem skole og ungdomsuddannelse? Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem skole, UU og ungdomsuddannelse? 

 Samarbejde om overlevering med deltagelse af relevante ressourcepersoner og ledelse 

 Skriftlig dokumentation om elever i skriftsproglige vanskeligheder 

 Ansvarsfordeling i samarbejdet 

 UPV 

 UU´s rolle ift. Skolens handleplan 

Der er udarbejdet en årsplan for Lundagerskolen i samarbejde med UU-vejleder. Denne årsplan har sammenhæng med Lundagerskolens samarbejdsaftale med ASV (STU), hvor hovedparten af vores elever 

påbegynder deres ungdomsuddannelse. Årsplanen og samarbejdsaftalen kan rekvireres hos Lundagerskolens skoleleder. 

Hvordan og hvornår evaluerer vi kvaliteten af samarbejdet mellem skole og ungdomsuddannelse? Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan dokumenterer vi resultatet? 

UU-årsplanen evalueres hvert år i juni af UU-vejleder og skoleleder, og samarbejdsaftalen evalueres årligt i august af personale og skoleleder fra Lundagerskolen og afdelingsleder og personale fra ASV. 

 

Kontinuitet mellem klassetrin og pædagogisk personale: 

Lundagerskolens PLF´er er organiseret med udgangspunkt i faste teams, som bygger på kontinuitet. Det vil sige, at klassen som udgangspunkt ikke skifter personale, med mindre der sker ændringer i 

elevsammensætningen eller der af andre mulige årsager er nødt til at ske ændringer på personalesammensætningen. Derfor har vi ikke de naturlige strukturelle skift som i almenskolen mellem indskolingen og 

mellemtrinnet eller mellem mellemtrinnet og udskolingen. Ved eventuelle skift i skoleforløbet etableres et overleveringsmøde mellem afgivende personale og nye personaler. 
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Kompetenceudvikling af pædagogisk personale 

Hvordan og hvornår evaluerer vi læreres, pædagogers og ressourcepersoners kompetencer? 

 Via Lundagerskolens kompetence- og transfer-plan 

 Det er et led i evalueringen af sprogbåndet, at personalet får mulighed for at evaluere egne kompetencer i forhold til forløbene omkring sprog og skriftsprog. 

 Læsesamtalerne er en del af skolens professionelle læringsfællesskaber, hvor viden omkring elever og læseudvikling analyseres, fortolkes og sættes mål for. Der evalueres efterfølgende til 

evalueringssamtalerne efter endt læsecafé-forløb. 

 

Hvilke områder/temaer vil vi kompetenceudvikle personalet inden for? 

 Pædagogisk personale ?  
 It/LST er et indsatsområde i skoleåret 2018-19 

 Her henvises til Lundagerskolens kompetence- og transfer-plan 

 

 Læsevejleder og ressourcepersoner ? 
 Her henvises til Lundagerskolens kompetence- og transfer-plan 

 

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

På Lundagerskolen anvender vi følgende arbejdsformer: aktionslæringsgrupper, co-learning, korte oplæg med tilknyttet respons/praksis og opsamling (også i videnscentergruppen) 

 Aktionslæringsgruppe for sprog og kommunikation  

 PLF ASK (alternativ støttet kommunikation) 

 Sprogbåndsforløb ud fra co-learningsmetoden 

 Læsecafé ud fra co-learningsmetoden  

 Faggruppemøder m. Oplæg i efteråret 2018 f.eks. ”Om pragmatisk sprogkompetencer” v. Talepædagogerne, ”Interaktive læringsark” på MinUddannelse v. It-vejlederen/Læsespeciallæreren, ”Intowords 

og skriveskabeloner” v. It-vejlederen ”Skriftsproglig udvikling i specialundervisning og indskoling” et inspirationsforløb på MinUddannelse v. Læsespeciallæreren 

 

Hvilke funktioner varetages af skolens ressourcepersoner (f.eks. læsevejleder, skolebibliotekar og ressourcelærer) i forhold til kompetenceudvikling af det pædagogiske 

personale? 

 Procesledere i co-learningsforløb gennem sprogbånd og læsecafé  

 Oplægsansvarlige for indsatsområder i forhold til sprog og skriftsprog – faggruppemøder og pædagogiske dage 

 Skolebibliotek (systematik og funktionsbeskrivelse er under udarbejdelse) 

 

 


