August 2019

Medlemsnyt fra ROAL
Kære medlem
ROAL er stærkt tilbage. Hjemmesiden er kørende og helt revideret, og ROAL er nu repræsenteret på både
Facebook og LinkedIn. På hjemmesiden finder du også den efterspurgte handleplansskabelon.
Desuden inviterer ROAL til en tværgående temadag og generalforsamling tirsdag d. 12. november 2019 i
samarbejde med og på Nislevgård Efterskole. Temaet er Ordblindevenlig undervisning på tværs af
grundskole, FGU og OBU. Dagen indledes med eksempler på, hvordan kommuner i fællesskab kan udvikle
og implementere en ordblindevenlig undervisning, hvor der er fokus på kollegacoaching. Erfaringer fra
Fredensborg og Solrød Kommune deles. Herefter vælger du, om du vil deltage i workshoppen målrettet
grundskolen, FGU eller voksenundervisning. Dagen byder på oplæg og workshops fra praktikere,
uddannelseskonsulenter og embedsfolk om, hvad en ordblindevenlig undervisning indeholder. På
temadagen uddeles NOTA’s læsevejlederpris også.
Indimellem afholdes ROAL’s generalforsamling. Vi har forsøgt at lære af erfaringerne fra sidste
generalforsamling, som var lidt forvirrende. Samtidig har vi valgt ikke at sætte lang tid af til
generalforsamlingen, da vi tænker, at det er temadagens faglige indhold, som er væsentligt for skolerne.
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes 3 uger før til ROAL’s styregruppe (info@roal.dk), og den
endelige dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. mail 2 uger før, at generalforsamlingen afholdes.
Temadagen og generalforsamlingen afholdes tirsdag den 12. november 2019 kl. 09.30 – 15.15 på
Nislevgård Efterskole, Nislevvej 11, 5450 Otterup. Programmet for dagen annonceres på hjemmesiden, og
hurtig tilmelding tilrådes. Prisen er 600 kr. ekskl. moms. Tilmelding snarest og inden den 18. oktober 2019.
Generalforsamlingen er selvfølgelig åben for alle ROAL’s medlemmer, men send os gerne en mail
(info@roal.dk ), hvis du kun deltager i generalforsamlingen.
Husk også ROAL’s ad hoc-grupper. Du kan læse mere om de eksisterende på ROAL’s hjemmeside. Du er
også altid velkommen til at være med til at starte en ny ad hoc-gruppe om et område, hvor du fx synes, at
der skal være ekstra fokus, eller hvor der trænger til udvikling af nye indsatser. Det kan måske være om
ordblindevenlig undervisning? I grundskolen, FGU eller voksenundervisningen?
Vi glæder os til at se dig i november.
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