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Introduktion

Skriftsproglige vanskeligheder kan have
alvorlige konsekvenser for børns
❑
❑

Sociale- og emotionelle udvikling
Læring og trivsel i skolen

Formål
Værktøjet er tænkt som et redskab til dialog
med henblik på samarbejde mellem
- elev

- forældre
- skole
Handleplanen er fremadrettet og har fokus på:
- elevens potentialer
- positivt samarbejde

Handleplanens opbygning
Elevens evaluering

1.

Forældres evaluering

2.

Kvalificerende it

3.

Læringsmiljø

4.

Læsefærdigheder

5.

Skr. Formulering og stavefærdigheder

6.

To do-liste

7.

x

Jeg bliver nervøs, når
jeg skal læse højt for
klassen. Bange for at
sige ordene forkert.

Diktater

Når jeg kan få læst
mine ting op.
Min madpakke

x

Ekstra hjælp i timerne, så hun bedre kan følge med.
At lærere og os forældre får kursus i hjælpemidlerne.

At støtte op omkring hende når hun syntes det er svært.
Jeg hjælper i det omfang det kan lade sig gøre, i forhold til at
jeg ikke har den store viden om hjælpemidler for ordblinde

Når lærerne skanner
tekster ind og hun
bruger sine
hjælpemidler.

Xx bruger LST flittigt; men
kan stadig blive frustreret
ved svære tekststykker
trods et godt ordforråd.

Ved diktater er Xx på
niveau 3 og anvender ikke
LST.

Lære forståelsesstrategier
ved svære tekststykker.

Anvende LST ved diktater
og stige til niveau 2.

1) Se teksten an
2) Afsnittets emnesætning
3) Lave overskrifter til afsnit

1) Indstille LST i.f.t.
staveudviklingstrin
2) Skrive 3 første sætninger
af diktaten (øges derpå)

Hun er undervist i brugen
af LST, men bruger det
ikke i klassen.

Der skal arbejdes på at Xx
bliver motiveret for at
anvende LST ved læsning af
fagenes tekster.

Det er svært for xx at holde
sig væk fra spil og
underholdning i
undervisningen.

At Xx føler sig inkluderet i
klassens læringsfællesskab
og dermed motiveres for
fagenes opgaver.

1) Synliggøre forskellen
med og uden LST læsetest med/uden LST.
2) Tydelige krav i.f.t. LST.

1) Hurtig adgang til støtte
2) Guidning ved opstart og
under arbejdsopgaver
3) Makkerarbejde med Yy

Xx læser lydrette ord på 2
bogstaver med rigtigheden
96 %.

Ordlæsning af lydrette ord
på 3-4 bogstaver.

Prøven i læsning er en
udfordring. Yy opnår
karakteren 02 trods brug af
LST.

Yy skal opnå karakteren 4
ved folkeskolens prøve i
læsning.

1) Lyd for lyd-strategi
2) Fokus på korrekt brug
af strategi
3) Præcision før hastighed

1) Yy optræner lyttelæsning
med højere læsehastighed
2) Strategi ved prøven: Start
med sidste opgave

Xx er sikker i
staveudviklingstrin 2 og
staver lange lydrette ord
med stor sikkerhed.

Lære enkle lydfølgeregler:
Stumt d efter l, n og r
og før s

1)
2)
3)

1)

Yy har 12 % rigtige i ST8.
Med LST har Yy 67 %
rigtige.

Vænne sig til at bruge LST
ved skrivning og blive sikker i:
• forstavelsen /af-/
• endelserne –ene og -ende

2)

Zz skriver argumenterende
tekst med LST forståeligt og
overbevisende. Kender
genrens struktur.

Få styr på tegnsætning.

1)
2)

3)

Træningsopgaver
LST indstilles i. f. t. mål
Læreren korrigerer kun:
- fejl i lydrette ord
- fejl i stumme bogstaver

Bruge LST ved skriveopgaver
såvel ordforslag som lyttelæse-tjek
Lyden /au/ og /av/ staves altid
/af-/ når det er en forstavelse
Navneord -> -ene
Udsagnsord -> ende

Læsetjek – punktum
Lære kommasætning med
udgangspunkt i begreberne
deltagere og processer (SFG)

1) Klassens lærere skal være tydelige i
forventninger om Xx`s anvendelse af LST i
undervisningen
2) Lærerne skal huske at skanne fagenes tekster

1) Være nysgerrig og bakke op omkring brugen
af LST ved læse- og skriveopgaver
2) Sørge for daglig læsetræning i 15 minutter

Handleplanen evalueres september 2018.
Sanne, læsevejleder er ansvarlig.

1) Xx medbringer pc dagligt – fuldt opladt
2) Gør pc klar til undervisningen
3) Søger hjælp når it-værktøjerne ikke virker
som ønsket

1) LV følger Xx`s skriftsproglige udvikling
2) LV tager initiativ til evaluering af
handleplanen om ca. et halvt år
3) Skoleleder etablerer CD-ord kursus for
forældre og lærerteam

Klasselærer sørger for at anmode ledelsen
om at Xx kan gennemføre folkeskolens prøve
i 9. klasse på særlige vilkår

Gratis download af
- Handleplan
- Guide til handleplan

www.roal.dk
www.nota.dk

BREAK-OUT
- gruppedrøftelse

Udvidet meddelelsesbog for udfordrede elever indføres august
kommende skoleår.

• På hvilken måde har oplægget inspireret jer i. f. m.
den udvidede meddelelsesbog?
Den udvidede meddelelsesbog er skriftlig og didital, men de
nærmere rammer fastlægges lokalt.

• Hvordan sikres elevers og forældres stemmer i
samarbejdet omkring den udvidede meddelelsesbog?

