
Onsdag d. 23/5 kl. 15.10-17.00: Fagteammøde dansk 

 

Mål: At få organiseret og planlagt læsebånd på Rundhøjskolen skoleåret 2018/2019 

 

Ramme: Fire perioder med læsebånd i løbet af 2018/2019 (Tidspunkter er fastlagt) 

 

Opgaven i dag: Planlægning af de overordnede rammer 

 

Dansklærerne er tovholdere på læsebåndet. Det vil sige, at det er dansklærerne på årgangen, som står for organiseringen og rammerne for den 

enkelte klasse, men det er ALLE lærere i teamet, som står for indholdet. Dette planlægges i løbet af skoleåret. 

 

De fire perioder skal have forskellige fokuspunkter: 

a. Læsetræning (0. - 3. klasse: automatisering, 4. - 6. klasse: læseforståelse, 7. - 9: genrekendskab): Dansklærere 

b. Faglig læsning 

c. Hastighed 

d. Ordforråd 

 

Dansklæreren skal planlægge, hvilket fokus, som man vil arbejde med hvornår. Første fokuspunkt for alle er Læsetræning.  

9. klasseslærerne vælger kun to af de resterende tre fokusområder. 

 

Dansklærerne planlægger første fokuspunkt, og der ses på de andre fokusområder, så man kan hjælpe de andre faglærere i løbet af året. 

Det planlægges, hvilke faglærere fra teamet, som står for den enkelte perioder. (Dansk, matematik, naturfag, humanistiske fag)  

 

Der forberedes følgende til præsentation i teamet og inspiration til faglærerne (Vi ved, at faglærerne har svært ved dette, og har brug for hjælp): 

- tre forskellige metoder/vinkler til faglig læsning 

- tre forskellige metoder/vinkler til ordforråd 

- tre forskellige metoder/vinkler til hastighed 

 

Dette præsenteres for det nye team, når dette samles, og året planlægges. 

  



 

Perio
de 

Uger Dage/tidspunkt Årgange Fokuspunkt Ansvarlige 
faglærere 
 

Hvad skal overvejes? 
 
Hvad skal der læses? 

Hvilke materialer skal bestilles? 

Hvordan skal der læses? 

Hvilke stilladseringer/hjælpeark skal 

eleverne have?  

Hvordan introduceres fokuspunktet 

til eleverne og forældre? 

Mål og evaluering? 

1 Uge 36-39 man - ons - fre: 8 - 8.20 

tirs - tors: 10.15 - 10.35 

0. - 9. 

klasse 

Læsetræning   

 

2 Uge 44-47  man - ons - fre: 8 - 8.20 

tirs - tors: 10.15 - 10.35 

0. - 9. 

klasse 

   

3 Uge 8 -11  

 

man - ons - fre: 9 - 9.20 

tirs - tors: 11.45 - 12.05 

0. - 9. 

klasse 

   

4 Uge 19-22  

 

man - ons - fre: 9 - 9.20 

tirs - tors: 11.45 - 12.05 

0. - 8. 

klasse 

   

 

 

Samarbejdspartnere: (skolelederen har på forhånd fordelt lærerne) 

0.klasse:  

1.klasse:  

2.klasse:  

3.klasse:  

4.klasse:  

5.klasse:  

6.klasse:  



7. klasse:  

8. klasse:  

9. klasse:  

10. klasse:  

 

Specialklasser: 

Gå med årgangen () eller gå sammen x, x, x og planlæg fælles for alle specialklasser 

 

 

 


