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Skolens handleplan for sprog og skrift-

sprog 
  

Skolelederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for læsning og skrivning 

for hele skolen. Handleplanen skal udmønte de nationale mål og kommunale indsatsområder og så-

ledes beskrive, hvilke tiltag man vil sætte i værk for at nå målene, hvilke tegn man forventer at se, 

samt hvordan man vil dokumentere og evaluere indsatsen. Handleplanen skal desuden ses i relation 

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

 

Nedenstående tjekliste er udarbejdet som en hjælp til at sikre, at skolens handleplan er opdateret 

og beskriver et systematisk arbejde med indsatserne på området. Spørgsmålene i tjeklisten er der-

med ikke nødvendigvis fyldestgørende, men vejledende. Især bør man være opmærksom på, at rol-

lefordelingen i forhold til de enkelte opgaver fremstår tydeligt.  

 

Vær opmærksom på, at valg af handleplanens form er op til den enkelte skole og skal tilpasses de 

lokale ønsker. Handleplanen er altså ikke nødvendigvis ét dokument, men kan fx også bestå af en 

samling af links, som henviser til beskrivelserne af indsatser på skolen. 

 

Deadline for opdatering af handleplanen er d. 1. november, 2018. Herefter sender skolen handle-

planen eller link til denne til Christina Tagmose, buct@horsens.dk, hvorefter den offentliggøres på 

hjemmesiden med henblik på videndeling. 

 

 

  

mailto:buct@horsens.dk
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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 ”Sproglig udvikling”)? 

 

Hvilke tværgående indsatser har vi fokus på i forhold til at udvikle elevernes skriftsprog (fx læse-

bånd, makkerlæsning og lign.)? 

- Konkrete mål, tegn på læring, tiltag og evaluering 

- Målgruppe og tidsramme 

- Ansvarsfordeling 

- Forældreinddragelse og information 

 

Hvordan og hvornår evaluerer vi elevernes kompetencer og progression indenfor skriftsprog (jf. 

Fælles Mål og opmærksomhedsområder)?  

 Hvordan sikrer vi en løbende evaluering af elevernes progression inden for læsning, skriv-

ning og stavning, og hvilke materialer/evalueringsformer ønsker vi at benytte? 

 Hvilke prøver og test, som afdækker elevernes skriftsproglige kompetencer, indgår i skolens 

evalueringsplan? 

 Hvordan sikrer vi forældreinddragelse og information? 

 

Hvordan er proceduren for opfølgning på test og øvrig evaluering, herunder vejledning fra læsevej-

leder og afholdelse af læringskonferencer? 

 

Hvordan organiseres og tilrettelægges differentiering af undervisningen? 
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Den særlige og fokuserede indsats 

 
Hvordan sikrer vi yderligere afdækning og identifikation af elever i risiko for/i skriftsproglige van-

skeligheder? 

 Hvad gør vi, når data i evalueringsplanen giver anledning til bekymring? 

 Hvordan sikrer vi forældreinddragelse og information? 

 

Hvordan organiserer vi den særlige indsats? 

 Målrettet differentiering i klassen  

 Mulighed for holdundervisning  

 Mulighed for supplerende undervisning 

 Forældreinddragelse og information 

 

Hvordan tilrettelægger vi indholdet i den særlige indsats/udarbejdelse af handleplan? 

 Hvad er status? 

 Hvad er delmålene? 

 Hvad er de konkrete tiltag? 

 Hvordan evaluerer vi indsatsen? 

 Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? 

 Hvad er sammenhængen mellem almen og særlig indsats? 

 Hvordan informerer og inddrager vi forældre? 

 

Hvordan sikrer vi implementering og anvendelse af LST (læse- og skriveteknologi) i den daglige un-

dervisning i alle fag?  

 Strategier med elevens LST i tilknytning til fagenes opgavetyper og aktiviteter  

 Forældreinddragelse og information 

 

Hvordan organiserer vi skolens ordblindeindsats med afsæt i lovgivning/kommunal forældrefolder? 

 

Hvordan organiserer vi skolens indsats for elever i sprogforståelsesvanskeligheder?  
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Kontinuitet og samarbejde 

 
Dagtilbud, SFO og skole: 

Hvad er vores fælles tiltag i forhold til udvikling af børns og elevers sprog og skriftsprog (fx fonolo-

gisk opmærksomhed, ordkendskab osv.)? 

  

Hvilke tiltag sikrer indholdsmæssig sammenhæng i sprogindsatsen i dagtilbud, SFO og skole? 

  

Hvilke overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, SFO og børnehaveklasse arbejder vi med og hvor-

dan? 

 Fælles aktiviteter for børn/elever 

  

Hvordan organiserer og udvikler vi samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og skole i et 4-8 års per-

spektiv? 

 Samarbejde om overlevering (fx læringssamtaler) med deltagelse af relevante ressourceper-

soner og ledelse 

 Skriftlig dokumentation om børnenes sproglige færdigheder fx Hjernen og Hjertets overleve-

ringsredskab 

 Videndeling mellem personalet, herunder formalisering af samarbejde med sprog- og læse-

vejleder 

 Ansvarsfordeling i samarbejdet 

 

Hvordan og hvornår evaluerer vi kvaliteten af samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og skole? 

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

 

Skole og ungdomsuddannelse: 

Hvilke brobygningsaktiviteter mellem skole og ungdomsuddannelse arbejder vi med og hvordan? 

 

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 

 

Hvordan og hvornår evaluerer vi kvaliteten af samarbejdet mellem skole og ungdomsuddannelse? 

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

 

Kontinuitet mellem klassetrin og pædagogisk personale 

Hvordan sikrer vi sammenhæng på tværs af klassetrin og afdelinger (den røde tråd)? 

 Samarbejde om overlevering med deltagelse af relevant pædagogisk personale 

 Beskrivelse af elevernes skriftsproglige udvikling i elevplanen 

 Skriftlig dokumentation om elever i skriftsproglige vanskeligheder (handleplaner) 

 Ansvarsfordeling i samarbejdet mellem lærings- og ressourcecenter samt det pædagogiske 

personale 
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Kompetenceudvikling af pædagogisk personale 

 

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

 

Hvilke faglige områder/temaer vil vi kompetenceudvikle personalet inden for? 

 Pædagogisk personale 

 Læsevejledere og ressourcepersoner 

  

Hvordan og hvornår tilrettelægger vi kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i forhold til ind-

satsområdet? 

  

Hvilke funktioner varetages af skolens ressourcepersoner (fx læsevejleder, skolebibliotekar og res-

sourcelærer) i forhold til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale? 

 


