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Indsatsen for vores ordblinde 
elever på Kongevejens Skole 

Gi#e Grabov
Læsevejleder og læringsvejleder
Kongevejens Skole, Virum
Lyngby Taarbæk kommune

gg-ko@ltkedu.dk
Mobil: 20586620
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Hvordan har vi igangsat og 
organiseret arbejdet?

Hvordan forsøger vi- med de 
individuelle handleplaner som 
omdrejningspunkt, at skabe gode 
og s;mulerende rammer 
omkring undervisningen for 
vores ordblinde elever? 
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Hvordan har vi igangsat udviklingen?

Opstart: 
• Udarbejdelse af kort, lokal handleplan, præcise retningslinjer og 

handleanvisninger (lærere/forældrehenvendt).
• Alle lærere skal vide, hvor de kan finde retningslinjerne.
• Alle dansklærere skal have viden om, hvordan ordblindetræk oEest 

ser ud. 
• Alle faglærerne skal vide, hvem de ordblinde elever er i alle deres 

klasser.
• Alle ordblinde elever ;ldeles en kontaktperson.
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• Opstart af handleplansarbejdet 
med afsæt i intromøde med 
forældre, elev og læsevejleder.
• Udlevering af ”Goodiebag” med 

alle prak;ske oplysninger.
• Den nye begrebsverden 

introduceres- LST, NOTA, AW.
• Koder og ;lmeldinger
• Links og webadresser

• EEerfølges af AW- intro-
kursus + forældrekursus               
(+ lærere)

Med ordblindetesten i hånden…
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De individuelle handleplaner
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• Læsevejleder på de enkelte årgangsteammøder 
2-3 x årligt.
• Kombina;on af oplæg (ordblindevenlig 

undervisning, ”5 hur;ge ;l i morgen”) øvelser, 
refleksionsspørgsmål, valg af kommende 
fokusområder, opsamling og evaluering).
• 2 ordblinde elever med på disse møder –

elevperspek;vet.
• Små skridt og overkommelig ”omstrukturering”
• Ordblindevenlig undervisning for alle elever
• Padlet som informa;onskanal

Årgangsteamvejledning
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Kommunal eksperthjælp understøBer skolen

• Kommunalt læsecenter;lbud, 6 - 8 ugers kursus eEerfulgt af 3 ugers 
mentorordning på skolen (hold fra 2.- 6. klasse). På læsecenteret 
stø^es eleverne i deres ;legnelse af læse-, stave- og 
skrivefærdigheder, både med og uden læse- og skriveteknologi.

• Ekspert fra læsecenteret a_older 2 ugers intensivt kursus for 9. kl 
lokalt på skolen med udgangspunkt i prøven i skriElig frems;lling og i 
læse- og retskrivningsprøven. Lærerne inviteres ind i samarbejdet, så 
de er klædt på ;l at guide eleverne videre i det daglige arbejde.

• Hjælper med etablering af ordblindeklub, sparring, kurser, mm.
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UnderstøBelse lokalt på skolen

• ”Help-desk” 2 ;mer hver dag på PLC m. 
it-vejleder (teknik om. AW)

• Ordblindeklub og AW agenter
• Lærerne understø^es i klasserne, fx. 

ekstra ;d (prøver), roller i gruppearb, 
projektarbejdsform, læringsbånd

• Alle lærere ;lbydes AW- kursus hvert år 
(teknisk, læringsstrategier, forstå din 
elevs undvigestrategier)
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For os er dysleksivenlig undervisning:
• Alt materiale er Hlgængeligt digitalt (scan/OCR via 

kopimaskinen, NOTA, plaQorme og portaler)
• Klar struktur i undervisningen : Hvad skal man, 

hvordan, hvorfor og i hvor lang Hd (gerne visuelt) 
• At lærere modellerer og nedbryder opgaver i 

delmål- VIS det.
• SHlladsering af opgaver, fx. via brug af 

skriveskabeloner/læseguides
• Indtænker LST i alle fag ( Hvordan kan mine elever 

løse opgaven)
• Snak med dine elever om deres LST-strategier (lær 

deres behov at kende)
• AlHd ekstra Hd Hl test/prøver, læs aldrig højt, lyt Hl 

elevens behov og ønsker, vær åben og forstående.
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Spørgsmål Dl break- out

• Hvordan vil det kunne lade sig gøre at 
skabe rum for en mere ordblindevenlig 
undervisning på din skole/dit 
uddannelsessted- hvad skal der ;l?

• Hvad tænker du er den største barriere 
for at lykkedes med ordblindevenlig 
undervisning?
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