
 

 

 

 

Læsevejledernetværk – Informationsbrev 1, 2017 
 

Kære læsevejleder 

Dette informationsbrev præsenterer nogle af Nationalt Videncenter for Læsnings arrangemen-

ter, som alle er slået op på centeret hjemmeside for nylig. Der er her i foråret mange temadage 

og konferencer vedr. læsning og skrivning, så jeg kan ikke nævne dem alle, men henviser til 

centerets kalender. Desuden omtaler centeret også løbende sådanne arrangementer på cente-

rets facebookside. Er vi også ’venner’ her?  

 

Dette informationsbrev sætter fokus på disse emner: 

- Åbent for tilmelding til Veje til Literacy og Status for Literacy 

- Temadage om undervisning af elever i læse-skrivevanskeligheder  

- Ordblindenetværket  

- Nationale test - nye vejledninger og webinarer 

- Læringskonsulenternes temaforløb om ordblindhed i grundskolen 

Åbent for tilmelding til Veje til Literacy og Status for Literacy 
Programmerne for Nationalt Videncenter for Læsnings læsevejledernetværksmøde Veje til 

Literacy og centerets store årlige konference Status for Literacy foreligger nu, og der er 

åbent for tilmelding. Læsevejledernetværksmødet afholdes d. 18. maj 2017 på UCL Cam-

pus, Vestre Engvej 51C, Vejle, og her formidles primært nyt fra nogle centerets mange 

projekter, ligesom HOT 2017 offentliggøres. Læs programmet, og tilmeld dig her.  

 

Temaet for den årlige STATUS-konference er Når ord sætter spor, for der er ord allevegne 

- i mails, breve, bøger, aviser og blade. Selv om de samme ord går igen, er tekst ikke bare 

tekst. Ord er nøje udvalgt af den person, der bruger dem, de er præget af den situation, 

det samfund og den kultur, de skrives i, og de tager form af det medie, de er skrevet til. 

Ord bærer med andre ord spor, og de sætter sig spor – og disse spor kan (for)følges. Læs 

hvordan i programmet, og tilmeld dig samme sted. Konferencen afholdes d. 8. september 

2017 i Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, København K  

Temadage om undervisning af elever i læse-skrivevanskelighe-

der  
I samarbejde med VIA UC afholder centeret to temadage om undervisning af elever i 

læse-skrivevanskeligheder. Her gives konkrete idéer og inspiration til, hvordan man som 

http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/kalender/interne/temadag-elever-i-laese-og-skrivevanskeligheder-aarhus/
https://www.facebook.com/videnomlaesning
http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/kalender/interne/veje-til-literacy-2017/
http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/kalender/interne/status-for-literacy-2017/


 

 

lærer kan skræddersy et målrettet undervisningstilbud til elever, som i Ordblinderisikote-

sten eller i Den Tværgående Ordblindetest er blevet kategoriseret som grønne, gule eller 

røde elever. Temadagen afholdes i København d. 28. august 2017 og i Aarhus d. 15. sep-

tember 2017. Der er åbent for tilmelding – og du kan læse programmet for temadagen via 

de indsatte link. 

Ordblindenetværket  
I forrige informationsbrev skrev jeg om Tekstnetværket og de forandringer, der ville ske 

med dette. Der er desuden sket den forandring, at netværket har skiftet navn til Ordblin-

denetværket. Herved markeres det, at netværket har fokus på ordblindhed. Netværket er 

stadig et lukket netværk for fagpersoner og ikke et netværk for personer med ordblindhed. 

Netværket er også åbent for fagpersoner, som arbejder med andre former for læse-skrive-

vanskeligheder, da viden om fx læse-skrive-teknologier (LST) og didaktik målrettet ord-

blind også kan sættes i spil i forhold til elever og studerende i andre læse-skrivevanske-

ligheder. 

 

Ordblindenetværkets formål kan derfor præciseres således: Ordblindenetværket er et net-

værk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ord-

blinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersoner 

mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en 

række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre.  

 

Det er gratis at være medlem af Ordblindenetværket, og du tilmelder dig her. Det er Stina 

Kjær Madsen, Christina Staalgaard og Trine Nobelius fra Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet, som er redaktører af Ordblindenetværket, og som sikrer, at det kun er fagperso-

ner, som deltager i netværket. Du kan læse mere om de formelle rammer bag Ordblin-

denetværket her. 

 

Hjemmesiden er stadig under revision – og vil være det over tid, idet der sorteres i de tidli-

gere indlæg, så de alle vil være aktuelle, og der lægges nye funktioner ind blandt andet i 

forum. Som medlem vil du fx let kunne stille spørgsmål, fortælle om dine erfaringer med 

LST, dele undervisningsforløb og få kvalificeret svar og feed back fra de øvrige medlem-

mer. Desuden efterstræbes det, at hjemmesidens søgefunktionen er ’effektiv’, så du let 

finder, hvad du søger – også i de ældre indlæg. Er der nogle funktioner på hjemmesiden, 

som du savner, så skriv gerne til mig, og jeg vil tage det med, når referencegruppen bag 

Ordblindenetværket mødes. 

Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for den tekniske del af Ordblindenetværket.  

 

Du kan også møde Ordblindenetværket på Danmarks Læringsfestival torsdag den 2. marts 

2017, hvor du har mulighed for at følge Tekstnetværkssporet. Bliv ikke forvirret, men det 

det har ikke været muligt at få ændret navn på dette. Her er det muligt at høre udvalgte 

faglige oplæg og se udstillinger fra klokken 8.30 til klokken 16.00 til en særpris af 550 kr. 

Det kræver, at du er medlem af Ordblindenetværket, men så kan billetter også købes frem  

 

http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/kalender/interne/temadag-elever-i-laese-og-skrivevanskeligheder-koebenhavn/
http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/kalender/interne/temadag-elever-i-laese-og-skrivevanskeligheder-aarhus/
http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/kalender/interne/temadag-elever-i-laese-og-skrivevanskeligheder-aarhus/
http://www.videnomlaesning.dk/media/2075/informationsbrev-2-2016.pdf
http://www.ordblindenetvaerket.dk/page1008.aspx
http://www.ordblindenetvaerket.dk/page1088.aspx?q=referencegruppen
http://www.ordblindenetvaerket.dk/page1007.aspx?validating=1&orgpageid=1090
http://danmarkslaeringsfestival.dk/konferencen/saerarrangementer/tekstnetvaerket-2-marts/


 

 

til dagen. Du tilmelder dig ved at gå ind under Køb billet til særarrangement på denne side; 

på første side udfylder du deltageroplysninger, og på næste side under Billettype vælger 

du ”Tekstnetværket” (550 kr.).  

 

Ordblindenetværket vil desuden afholde to webinarer årligt. Så snart tema og dato for det 

første webinar (foråret 2017) kendes, meldes det selvfølgelig ud på Ordblindenetværkets 

hjemmeside. Du skal ikke stresse for at tjekke op på dette, for er du medlem af netværket, 

så får du en mail, hver gang der postes et nyt indlæg – og du kan her let se, om indlægget 

har din interesse. 

 

Nationale test - nye vejledninger og webinarer 
På baggrund af erfaringer med de nationale test har Undervisningsministeriet udarbejdet 

nye vejledninger om nationale test til lærere, skoleledere, kommuner og forældre. Der er 

desuden lavet en film målrettet elever i indskolingen, så lærerne kan vise den i klassen, før 

der testes. Find og læs mere om materialerne her. 

 

I februar 2017 inviterer ministeriet desuden til webinarer om de nationale test. Baggrunden 

for testene vil blive præsenteret, ligesom der vil være fokus på forberedelse og gennemfø-

relse af testene og aflæsning af testresultater. Webinaret giver mulighed for dialog, så der 

kan også stilles spørgsmål. Der bliver/er udsendt invitationer direkte til alle grundskoler – 

så kontakt evt. din skoleleder for at høre til ’jeres’ invitation.  

Læringskonsulenternes temaforløb om ordblindhed i grund-

skolen 
I efteråret 2017 afholder Undervisningsministeriets læringskonsulenter temaforløb om ord-

blindhed. Et temaforløb består af tre kursusdage, hvor det er et must at deltage i alle tre 

kursusdage. Temadagene henvender sig til læsevejledere og læsekonsulenter, og det vil 

være en fordel, hvis der deltager flere personer fra samme kommune. Så grib fat i din kol-

lega. 

 

Efter et gennemført temaforløb vil du have viden om ordblindhed og andre læsevanske-

ligheder, om hvordan ordblindhed afdækkes, og om nogle undervisningsindsatser for ord-

blinde elever i grundskolen. Du vil desuden have kendskab til kommunale strategier og 

handleplaner i forhold til ordblinde elever i grundskolen og have udarbejdet en lokal hand-

leplan for din egen skole med fokus på afdæknings- og undervisningsindsatser - herunder 

brug af læse-skrive-teknologier og i et tværkollegialt samarbejde. 

 

Temaforløbet afholdes i Fredericia, i København, i Ringsted og i Aalborg. Har et temafor-
løb din interesse, så følg linket til dit foretrukne kursussted. Her kan du læse mere og til-
melde dig. Prisen for et forløb er 900 kr. pr. deltager. Eventuelle spørgsmål kan stilles til 
Trine Nobelius trine.nobelius@stukuvm.dk. 
 

 

 

http://danmarkslaeringsfestival.dk/konferencen/billetter/#c1278
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test/Vejledninger
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedfredericia
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedkbh
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedringsted
http://www.conferencemanager.dk/ordblindhedaalborg
mailto:trine.nobelius@stukuvm.dk


 

 

Jeg håber i øvrigt, at du enten har haft en dejlig vinterferie, eller at du vil nyde den i fulde 

drag  

De bedste hilsner fra alle i Nationalt Videncenter for Læsning 

 

Kirsten 


