November 2018

Medlemsnyt fra ROAL
Kære medlem.
ROAL eksisterer stadig, selv om du ikke har hørt fra os længe. Vi har ikke ligget ’på den lade side’, men
arbejdet med ROAL’s struktur og kommunikation til medlemmerne. Mere om dette i dette medlemsnyt,
hvor vi også lancerer to temadage og et ad hoc-gruppe møde.

ROAL’s stuktur fremover
Styregruppens sammensætning er ændret efter generalforsamlingen i november 2017, da NOTA kort tid
efter valgte at trække sig fra ROAL’s arbejde. NOTA skal som bekendt flytte til Nakskov og har dermed fået
nyt – og ekstra – arbejdsfokus. Da Nota varetog både kasserer- og sekretariatsfunktionen i ROAL og dermed
var ’født’ medlem af styregruppen, har vi arbejdet på at få en anden medspiller til at støtte op om ROAL på
samme måde. Suppleanten i ROAL har derfor heller ikke været medvirket i styregruppens arbejde. Dette er
nu faldet på plads 
Vi er meget glade for, at Kompetencecenter for Læsning (KCL) nu vil løfte disse opgaver i ROAL. Stor tak
både KCL og NOTA for deres fremtidige og tidligere arbejde i ROAL.
I praksis betyder det, at styregruppen består af:









Annette Klint, Kalundborg kommune (annette.klint@kalundborg.dk),
Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf (birgit@husetjandorf.dk)
Erik Arendal, Aarhus Universitet (era@au.dk)
Gitte Skipper. Kompetencecenter for Læsning (giski@aarhus.dk)
Karina Elsig Thøgersen, UC Syd (keth@ucsyd.dk)
Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning (kfl@kp.dk)
Marie Wolter Bertelsen, VUC (RMW@vucroskilde.dk)
Visti Søvsø Hansen, Kompetencecenter for Læsning (vistso@aarhus.dk)

Visti afløser Christian Randing, NOTA. Ulla Skyttes arbejde i ROAL varetages fremover af Christina Callesen,
Kompetencecenter for Læsning (chca@aarhus.dk). Christina deltager ikke i samme omfang som Ulla i
ROAL’s arrangementer, og hun vil især varetage alt vedr. tilmeldinger til temadage og økonomi. I er meget

velkomne til at kontakte alle i styregruppen, hvis I har spørgsmål og forslag til andre ting. I skriver bare til
ovennævnte mailadresser. Vi varetager ROAL’s arbejde i fællesskab og har en stærk intern kommunikation.
Da Visti tidligere var revisor i ROAL, så mangler ROAL en ny revisor, da vi ikke har valgt en revisorsuppleant
på sidste generalforsamling. Er det noget for dig? Så kontakt Visti, og hør om, hvad arbejdet indebærer. Det
er en overkommelig opgave – ROAL jonglerer desværre ikke med millioner af kroner …

ROAL’s kommunikation til medlemmerne
ROAL’s hjemmeside er desværre stadig lagt ned, og vi arbejder med design af en ny hjemmeside med
blandt andet stor hjælp fra ROAL-medlemmet Christian Bach Andersen og Praktikværkstedet i Valby.
Ligeledes arbejder vi med, at ROAL kommer på Facebook og LinkedIn.
Der udsendes stadig Medlemsnyt, når vi har stof til et sådant brev. Indtil lanceringen af den nye
hjemmeside og de sociale medier, så er det styregruppens kommunikationsform med dig. VI satser på, at
lanceringen kan ske i januar 2019.

Temadage i januar 2019
Vi har tidligere talt om at afholde to temadage med titlen Sproglig udvikling i fagene - sprogbaseret
undervisning, men har måttet udsætte dem. Nu afholdes temadagene. Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 9.00 –
15.30 afholdes en temadag i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning på Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 København V. Den anden temadag afholdes onsdag d. 23. januar 2019 kl. 9.00-15.30 i
samarbejde med UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding. Der er åbent for tilmelding – brug de indsatte
links i de to vedhæftede programmer. Det er også på disse temadage, at vi håber på at kunne præsentere
ROAL’s nye hjemmeside og vores profil på FB og LinkedIn.
Du må meget gerne dele disse opslag/links med kolleger og andre interesserede, da temadagene er åbne
for alle, og ROAL jo pt. er ’i kommunikationsvanskeligheder’. Vi glæder os til at se dig.

Ad hoc-gruppe arbejdet
Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 13-15 inviteres til ad hoc-gruppemøde på KCL, Rosenvangs Alle 49, 8260 Viby.
Her sættes fokus på blandt andet PC-Makker - Et forløb hvor ældre elever lærer yngre elever op i LST og
Erfaringer med tale-til-tekst, ligesom der som altid er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle. Det er
gratis at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig til Christina. Se mere i den vedhæftede invitation.
Ad hoc-gruppen, som arbejder med problematikken omkring tilmelding af indskolingselever til NOTA’s
bibliotek, har nu fået foretræde for Undervisningsministeriets Undervisningsudvalg. Rigtig godt gået.
Hvis du brænder for en problematik, som du gerne vil samarbejde med andre om, så kontakt en af os i
styregruppen. ROAL har mulighed for at støtte sådant arbejde både med faglig sparring med lidt økonomi.

De bedste hilsner fra alle i styregruppen
Kirsten

