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I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i 
almenundervisningen. 

I Egedal Kommune er det overordnede 
mål for elever med læsevanskeligheder, 
at de: 

• identificeres tidligt i skoleforløbet 
• har lige muligheder for en kvalifice-

ret indsats, uanset hvilken skole 
eleven går på 

• i løbet af skoleforløbet har mulighed 
for at opkvalificere deres læsning 
og skrivning via it-kompenserende 
programmer 

Der er fokus på tidlig indsats; hvilket 
betyder, at: 

• almenundervisningen tilrettelæg-
ges, så færrest mulige elever udvik-
ler læsevanskeligheder, hvor det er 
vigtigt med en tidlig og differentie-
ret indsats 

• elever, der har behov, tilbydes en 
målrettet og kvalificeret foregriben-
de og indgribende undervisning 

• den foregribende og indgribende 
undervisning gives af lærere, der er 
uddannet til at varetage en sådan 
undervisning 

• indsatsen sker på elevernes hjem-
skole. Den kan suppleres med et 
ophold på kommunens læsekompe-
tencecenter (LKC) for elever med 
svære læse- og skrivevanskelighe-
der 

• elevernes læsning og stavning eva-
lueres én til to gange årligt – jf. 
handleplaner for indskolingsområ-
det, hvor der henvises til Ingvar 
Lundbergs Det gode læseforløb og 
Det gode skriveforløb 

• viden om elevernes læse- og skri-
veudvikling systematiseres og føl-
ges i en læselog 

• elever i alvorlige læse- og skrive-
vanskeligheder, der ikke kan opnå 
læsning af alderssvarende tekster, 

skal tidligt i løbet af skoleforløbet 
have mulighed for at anvende digi-
tale hjælpemidler – fx have adgang 
til elektroniske tekster 

Elever i svære læse- og skrivevan-
skeligheder 
Elever i svære læse– og skrivevanske-
ligheder har afkodningsvanskeligheder, 
men ofte en god forståelse, hvis tek-
sten bliver læst op for dem. I handle-
planen skal der være anvisninger på, 
hvordan man på skolen tilrettelægger 
en forebyggende almenundervisning og 
iværksætter en foregribende og indgri-
bende undervisning for denne gruppe af 
elever. 

Alle elever i 3. klasse screenes for 
læse- og skrivevanskeligheder 
I august måned i 3. klasse screenes alle 
kommunens elever. For elever som er i 
risiko for læse- og skrivevanskeligheder 
suppleres screeningen med en uddy-
bende undersøgelse, og der iværksæt-
tes et intensivt kursusforløb. Hvis ele-
verne kan de fleste bogstaver og selv 
kan lave en simpel lydsyntese, anbefa-
les materialet VAKS. 

I slutningen af 3. klasse evalueres ef-
fekten, og elever i læse- og skrivevan-
skeligheder skal tilbydes adgang til – og 
kursus i – CD-ORD eller et tilsvarende 
program. Programmet er tilgængeligt 
på alle skolernes computere, og alle 
elever kan få programmet installeret på 
deres hjemmecomputere. Eleverne – 
også gerne forældrene – skal have kur-
sus i CD-ORD, inden programmet tages 
i brug.  

Nogle elever i læse- og skrivevanske-
ligheder vil have behov for et ophold i 
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kommunens læsekompetencecenter 
(LKC). 

For at undgå at eleverne mister selv-
værd, er det vigtigt, at den forebyg-
gende og foregribende indsats rettes 
mod den enkelte elev og iværksættes 
allerede i 0. klasse. 

Den foregribende undervisning 
International og dansk forskning har 
givet en række anvisninger på, hvad 
der virker i undervisningen af elever i 
risiko for at komme i læsevanskelighe-
der: 

Undervisningen skal være direkte, 
udpegende og systematisk 

• Der foretages screening i begyndel-
sen af 0. klasse - jf. oversigt i om-
rådehæfte for indskolingen. 

• Med afsæt heri udformes en diffe-
rentieret undervisning inden for 
klassens rammer.  

• Børn i risiko for at komme i læse- 
og skrivevanskeligheder ved ofte 
ikke, hvad de skal lægge mærke til 
i undervisningen. Derfor er det cen-
tralt, at undervisningen er direkte, 
udpegende og systematisk. 

Undervisningens indhold og pro-
gression 

• Se områdehæfterne og arbejdsmo-
dellen for handleplaner – jf. ind-
holdsfortegnelsen. 

Organisering af den foregribende 
og den indgribende undervisning 

• Undervisning på mindre hold har 
større effekt end klasseundervis-
ning. 

• Holddannelsen skal være fleksibel 
og tilrettelagt efter de opstillede 
mål for den enkelte elev. 

• Indsatsen skal være intensiv og 
målrettet. 

Evaluering 

• En god udvikling for elever i risiko 
kræver en meget specialiseret plan 
for undervisningen. 

• Læreren skal hele tiden forfølge til-
tag og tegn for elevens sproglige 
arbejde.  

• Læreren evaluerer løbende sammen 
med eleven. 

• Evalueringen består både af prøver, 
nationale test og lærerens egne 
evalueringer i forhold til de opstille-
de mål. 

• Evalueringer, prøveresultater og 
iagttagelser noteres i lærerteamets 
logbog over elevens skriftsprogsud-
vikling – jf. om læselogbogen ne-
denfor. 

Lærerens viden og kompetencer 
Det er vigtigt, at den foregribende og 
indgribende undervisning gives af lære-
re, der er uddannet til at varetage en 
sådan undervisning.  
Det betyder, at de har viden om: 

• læsning og forudsætninger for læs-
ning - herunder viden om sammen-
hæng/forskelle mellem skriftsprog 
og talesprog 

• lydret stavning 
• risikofaktorer 
• progressionen i arbejdet med 

sproglig opmærksomhed 
• læse- og forståelsesstrategier 
• kompensatoriske hjælpemidler 

Læreren skal kunne sætte præcise mål 
for den enkelte elev og undervisningen 
samt løbende evaluere målsætningen. 

Anbefalinger vedr. forældresamar-
bejde 

• På årets første forældremøde for-
tælles om arbejdet med skriftsprog 
og udviklingen heraf. 
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• Forældrene inddrages i indsatsen 
for at styrke barnets sproglige og 
skriftsproglige udvikling. 

• Forældrene orienteres om Egedal 
Kommunes læsekompetenceplan. 

Sammenhæng 
Det anbefales, at klassens kommende 
dansklærer deltager i undervisningen i 
et fornødent antal lektioner i 0. klasse. 

I forbindelse med lærer- og skoleskifte 
indenfor den kommunale grænse skal 
en beskrivelse af elevens læseudvikling 
følge eleven. Derfor udarbejder dansk-
læreren en læselogbog for alle elever i 
risiko for at få læsevanskeligheder. 

Læselogbogen 
Med udgangspunkt i SMTTE-modellen 
skal logbogen fungere som et redskab 
til en handleplan, der skal indeholde 
evalueringsresultater, prøveresultater 
og resultater fra individuelle evaluerin-
ger samt en beskrivelse af undervisnin-
gens indhold, mål, tiltag, tegn og eva-
luering. Læseloggen kan oprettes på 
skolens lærerintra som et redskab til at 
samle viden om elevernes skriftsprogs-
udvikling. 

 

Læselogbogen skal følge eleven gen-
nem skoleforløbet. 

Se eksempler på læselogbøger på EMU. 
Endvidere kan skabelon til læselogbog 
på skolernes lærerintra benyttes i en 
eventuel aftalt form.  

Den indgribende undervisning 
Elever med alvorlige læse- og stave-
vanskeligheder, der ikke kan opnå selv-
stændig læsning af alderssvarende tek-
ster, skal tidligt i skoleforløbet have 
mulighed for ved hjælp af it og særlig 
didaktik at kunne deltage i den almene 
undervisning.  

Skolens leder er ansvarlig for, at der er 
kompetence og viden på skolerne til, at 
eleverne kan tilbydes dette. Ligeledes 
er skolens leder ansvarlig for, at ele-
verne har adgang til computere i un-
dervisningen. 

Der er adgang til det it-kompenserende 
program CD-ORD på alle kommunens 
computere. På iPad er det hensigts-
mæssigt at anvende apps med læse- og 
skrivestøttende funktioner – fx IntoW-
ords og AppWriter. 

Kommunens læsekompetencecen-
ter (LKC) 
For elever i svære læse- og skrivevan-
skeligheder, som ikke i tilstrækkelig 
grad kan hjælpes på deres hjemskole, 
findes der i kommunen et læsekompe-
tencecenter: 

LÆSEKOMPETENCECENTERET, SKOLEVEJ 9, 
3660 STENLØSE 

Centeret har årligt 36 pladser. Eleverne 
deltager på små hold i forløb af otte 
uger.  

Henvisningen til LKC følger de beskre-
vet retningslinjer for visitation i Proce-
durer for ansøgning om elever til Læse-
kompetencecentret. Chefpsykolog, af-
delingsleder i Center for skole og dag-
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tilbud og lærer fra Læsekompetence-
centeret visiterer til Læsekompetence-
centeret. 

Elevernes lærere deltager i kurser og 
møder i forbindelse med elevernes for-
løb på centreret. 

Elever med forståelsesvanskelighe-
der 
En anden type af læsevanskeligheder 
har de elever, der godt kan afkode, 
men som har svært ved at forstå det, 
de afkoder.  

Det kan eksempelvis være tosprogede 
elever, men også nogle af de øvrige 
elever kan have svært ved at forstå 
det, de læser. Disse elever opdages 
ofte først, når de kommer på mel-
lemtrinnet.  

Ved brug af evalueringsredskaberne 
Det gode læseforløb og Det gode skri-
veforløb af Ingvar Lundberg vil man 
kunne identificere disse elever tidligere 
og iværksætte en tidlig forebyggende, 
foregribende og indgribende undervis-
ning. 

Elever med forståelsesvanskeligheder 
har svært ved at skabe mening og 
sammenhæng i de tekster, de læser. 
Det kan hænge sammen med et lille 
ordforråd, og/eller at eleverne ikke er 
aktive, når de læser. 

De kan have svært ved at aktivere de-
res baggrundsviden og skabe sig rele-
vant forforståelse, at foretage følge-
slutninger og at skelne mellem det vig-
tige og det ikke så vigtige i teksten. 

Elever med forståelsesvanskeligheder 
skal have direkte, udpegende og sy-
stematisk undervisning i læsestrategier 
før, under og efter læsningen. Denne 
undervisning starter allerede i 0. klasse 

gennem dialogisk læsning og oplæs-
ning. 

Digitaliserede tekster 
Elever i svære læse- og skrivevanske-
ligheder skal have adgang til alderssva-
rende tekster, så de kan lytte til tek-
sterne. 

Der findes forskellige muligheder – her 
nævnes tre: 

Materialebasen: 

www.emu.dk/gsk/skolebib/materialer/
materialebasen.html. 

Efter aftale med skolelederen og foræl-
dre tilmeldes eleven et år ad gangen og 
har adgang via UNI-login. 

NOTA/E17: 

www.e17.dk/  

Nota er for elever i læsevanskeligheder, 
med synshandicap og/eller andre han-
dicap. Eleven skal oprettes som bruger 
via kontrakt. Som underviser kan man 
bestille fagbøger som e-tekster; desu-
den findes der mange nyere skønlitte-
rære ungdomsbøger som netlydbøger. 
Lærere og elever tilmeldes via adres-
sen: 

www.nota.nu/bliv-medlem 

Debbi: 

www.debbi.dk/DEBBI-login-2.aspx. 

Her er adgang til skønlitterære bøger. 
Skolens bibliotekar har adgang til at 
hente tekster til elever med dokumen-
terede læsevanskeligheder. 

Fravigelser og fritagelser ved test 
og prøver: 
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De nationale test 
Se hæfte: De nationale test for elever i 
læsevanskeligheder. 

Udfordringer, anbefalinger og inspirati-
on: 

www.ktst.dk > nationale test: informa-
tion for skoler > elever med særlige 
behov > læsevanskeligheder.  

De kommunale prøver 
En elev kan fritages, hvis det vurderes, 
at han eller hun ikke vil kunne gennem-
føre prøven med et resultat, der kan 
bidrage til at kvalificere den løbende 
evaluering. Elevens udbytte af under-
visningen evalueres på anden måde. 

Afgangsprøven 
www.ktst.dk > afsluttende prøver i fol-
keskolen: information for skoler > ele-
ver med særlige behov. 
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