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Tilbud til læsevejledere, læsekonsulenter og skoleledere om at deltage i 
regionale møder om praksisudvikling i skolens faglige læseundervis-
ning  
 
I efteråret 2014 afholder Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening i fællesskab fire 
regionale møder med overskriften  
 

”Fra forskning til praksis i skolens faglige læseundervisning”. 
 
 
Målgruppe 
Målgruppen for møderne er:   

• Læsevejledere i grundskolen 
• Læsekonsulenter (eller konsulenter med lign. funktioner) 
• Skoleledere 

 
 
Formål og indhold 
Læsevejledere, læsekonsulenter og skoleledere er nøglepersoner i den fortsatte udvikling af skolens 
faglige læseundervisning. Formålet med møderne er at formidle ny viden og inspiration til disse 
væsentlige nøglepersoner.  
 
På mødet kan I høre et inspirerende fagligt oplæg fra læseforsker Elisabeth Arnbak, der formidler 
viden og erfaringer fra forskningsprojektet VIS og sætter fokus på læsevejlederens centrale rolle i 
samarbejdet med faglæreren om udvikling af elevernes faglige læsning.  
 
Der vil også være oplæg fra læsevejleder, skoleleder og læsekonsulent fra Hvidovre Kommune, som 
bidrager med praksisnære erfaringer og refleksioner.  
 
I løbet af dagen får I mulighed for i grupper at reflektere over oplæggene og bliver inspireret til fort-
sat udvikling af indsatsen ift. faglig læsning og sproglig udvikling på jeres egen skole/kommune.  
 
 
Datoer, tid og sted 
Den 30. oktober 2014   kl. 12.00 - 16.00  Kolding, First Hotel 
Den 13. november 2014 kl. 12.00 - 16.00  København, Radisson  
Den 18. november 2014  kl. 12.00 - 16.00 Aalborg Kultur og kongrescenter 
Den 27. november 2014 kl. 12.00 - 16.00 Nyborg, Hotel Storebælt 
 
 
Det er gratis at deltage i møderne.  
 
Vi håber, at I vil sætte kryds i kalenderen og deltage i mødet, for at være med til at sætte fokus på 
den fortsatte udvikling af elevernes faglige læsekompetencer på skole- og kommuneniveau.  
 

 



  

Tilmelding 
 
Tilmelding til mødet sker via dette link: tilmeldingslink 
 
Der er et begrænset antal pladser på møderne, så tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”. 
Tilmelding skal ske senest den 10. oktober 2014. 
 
Efter tilmelding udsendes et program for mødet med yderligere praktiske information. 
 
Spørgsmål til tilmeldingen kan rettes til Lotte Nielsen på tlf. 33 69 64 33 eller lni@dlf..org 
Øvrige spørgsmål kan rettes til Åse Bonde på tlf. 33 69 62 22 eller via e-mail abo@dlf.org 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
Kort om VIS projektet 
 
Møderne er en del af formidlingen af forskningsresultater fra Undervisningsministeriets og Dan-
marks Lærerforenings fælles læseprojekt VIS (Viden, Instruktion og Strategier).  
 
Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet lancerede i 2012 VIS projektet, som er et 
fælles læseprojekt med DPU som fagligt projektansvarlige.  
 
Målet med VIS projektet er at bidrage til at færre elever forlader folkeskolen som dårlige læsere.  
 
Projektet har fokus på elevernes faglige læsning og på samarbejdsstrukturer på skoleniveau ift. 
undervisning i faglig læsning.  

 
Læsevejlederprojektet i VIS har flg. formål:   

• at afgrænse og beskrive de involverede faggruppers særlige ansvarsområder i forbindelse 
med elevernes undervisning i faglig læsning i historie på 7. klassetrin 

• at tydeliggøre grænsefladerne mellem disse faggruppers arbejdsfunktioner  
• at udvikle og afprøve dels en model (struktur) for det tværkollegiale samarbejde på skolen 

om udviklingen af gode faglige læsevaner blandt eleverne 
• at udvikle og afprøve et planlægnings- og undervisningsværktøj til brug for faglæreren, der 

har fokus på elevernes arbejde med fagets tekster.  
• at formidle viden om projektets resultater  

 
 

 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=1&titleid=533
mailto:lni@dlf..org
mailto:abo@dlf.org

