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Årshjul – læsevejlederens arbejde – skoleåret 2018/2019  
 
 6.kl. 7. kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Forældremøder  Lærerne 

Aug.   Test nye 

elever 

Kursus: 2 timer 

med opstart af 
skoleåret 
rutiner og 
struktur 

Kursus: 2 timer 

med opstart af 
skoleåret rutiner 
og struktur 

Hjælpe 10.kl. med 

at teste.  
 
Opgøre nationale 
test 

 
Hele året – JO 
boost-timer 2 
timer om ugen 

10.kl. Intromøde d. 

29.8 JO om 
ordblindhed og om 
indsatsen  

1.kursusgang om før-læse-

strategier uge 32 
 
Tilbud om kursus i LST d. 22.8. kl. 
15.10-17 

 
Kort oplæg for lærere om læsebånd 
onsdag uge 33 
 
Læse-konference 7.kl. 

Sept.    8. Esaa - 
opgøre 

nationale test 
Evt. 
ordblindetest  

Opstart 
handleplaner 
 

 Ordblindetest  
Kontakt til forældre 

 
Opstart 
handleplaner 

 Læsekonference 8. og 10.kl. -
teamet 

 
Læsebånd uge 36-39 (læsetræning) 
Opfølgning på teammøde i uge 39 

Okt.   Kursus 
”Begyndere” 
7. og 8.kl. 
Handleplaner 

Ordblindetest  
Kursus 
”Begyndere” 7. 
og 8.kl. 
Handleplaner 

Kursusdage 
fælles hold 
9.+10. kl. 
 
Handleplaner  

Kursusdage fælles 
hold 9.+10. kl. 
 
Handleplaner 

Forældremøde/netvær
k om ”Ordblindhed og 
LST” + hands-on 

Kort oplæg for lærere om læsebånd 
onsdag uge 41 
 
Kursus om under-læse-
læsestrategier onsdag i uge 43 

Nov.   Kursus 
”Fortsættere” 
 
 

Kursus 
”Fortsættere” 
 

Terminsprøver  Terminsprøver   Læsebånd uge 44-47 (faglig 
læsning) 
 
Opfølgning på teammøde i uge 49 
 

Dec.   Deadline 
handplaner 
Min 
Uddannelse 

Deadline 
handplaner 
Min Uddannelse 
 

Deadline 
handplaner 
Min Uddannelse 
 

Deadline 
handplaner 
Min Uddannelse 
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Jan.    
 
 

   Forældremøde/ 
netværk ”Mit barn er 
ordblind”  

Kort oplæg for lærere om læsebånd 
onsdag uge 5 
 

Feb.        Læsebånd uge 8-11 
(hastighed) 
 

Opfølgning på teammøde i uge 10 

Marts    
 
 

 1 kursusdag 
opfølgning forud 
for FP 

1 kursusdag 
opfølgning forud 
for FP 

  

April    
 
 

 

 Forberede FP  Forældremøde/ 
netværk ”Ordblindhed 
og fremtiden” 

Kort oplæg for lærere om læsebånd 
onsdag uge 17 
 

Maj  Opgørelse af 
nationale test- 
resultater i 

samarbejde 
med dansk-
lærerne + 
opstart af 
handleplaner v 
bekymrings-

elever 

 Opgørelse af 
nationale test- 
resultater i 

samarbejde 
med dansk-
lærerne 
 

Skriftlige prøver 
På særlige vilkår 
 

Evaluering af 
prøver, slut 
handleplan samt 
afslutning 

Skriftlige prøver 
På særlige vilkår 
 

Evaluering af 
prøver, slut 
handleplan samt 
afslutning 

 Læsebånd uge 19-22 (ordforråd) 
 
Planlægge nyt skoleår 

Juni  Evt. 
ordblindetest 

 
 

Kommende 
esaa – samtaler  

 Kommende esaa – 
samtaler 

 Planlægge nyt skoleår 

 
 


