
 

 

 

 

Tilbudsbeskrivelse 

Dysleksihold tilknyttet normalklasse 

  

 



  

 

Forord 

Hedegårdenes Skole har en god erfaring i at arbejde med elever med dysleksi. Skolen 

har  kompetente undervisere til elever med dysleksi . På Hedegårdenes Skole 

oprettes et dysleksihold i skoleåret 2014/15.  

I skoleåret 2012/2013 blev det første dysleksihold gennemført. Ud fra de erfaringer 

fra dette skoleår vil vi igen i år kun henvende kurset til vores egen elevgruppe. 

Målgruppen  

Normaltbegavede, dyslektiske og læsesvage elever fra 4.- 6. klasse.  

Organisering  

Tilbuddet strækker sig over 20 uger. 16 kursusuger i skolens kompetencecenter og 4 

implementeringsuger.  

Der afholdes således to forløb (2 X 20 uger) i et skoleår.  

 

Kursusforløb i skolens kompetencecenter:  

I de 16 første uger er der 12 ugentlige lektioner fordelt på alle ugens fem dage. I 

ugens øvrige lektioner følger eleverne den tilknyttede normalklasse.  

Et kursushold består af 3-4 elever. 

 

 

Implementeringsforløb: I en periode på 4 uger umiddelbart efter kursusforløbets 

afslutning, følges eleven med støtte i relevante fag i normalklassen af sin kursuslærer 

(5-6 lektioner ugentlig pr. elev). 

 

Der vil efter de 20 uger fortsat være fokus på tidligere elever fra dysleksihold. De 

tilbydes en samtale, hvor det afdækkes om, der er behov for et opfølgningstilbud. 



  

 

Fysiske rammer: 

Undervisningen foregår i skolens kompetencecenter, hvor lokalets indretning er 

tilpasset eleven.  

Personale: 

 Lærere som har kompetence inden for undervisning af dyslektiske børn 

 Normalklassens lærere 

 It-vejleder 

Pædagogik og undervisning  

Mål   

Det overordnede mål for undervisningen på dysleksihold er det samme, som for 

undervisningen i kommunens normalklasser. 

Med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer udarbejdes 

individuelle handleplaner med mål for den enkelte elevs udvikling. 

Der arbejdes specifikt med selvværd, accept og fortrolighed med læsehandicappet, 

motivation og medansvar for egen læring. 

Målene evalueres løbende. 

Mål: 

 Eleven udvikler og bevarer sin læselyst 

 Eleven udbygger og vedligeholder sine læse-stavefærdigheder 

(afkodnings-/læse- og stavestrategier) 

 Eleven får styrket sine kompetenceområder 

 Eleven lærer metoder til at kompensere for sit handicap 

 Eleven profiterer af IT som kompenserende redskab 

 Eleven integreres i normalundervisningen 

Pædagogiske tiltag  

Der arbejdes ud fra en ressource- relationsorienteret tænkning i et 

specialpædagogisk miljø, hvor forudsigelighed og struktur er nødvendigt. Desuden 

arbejdes der med anerkendende og støttende relationer i forhold til eleven. 



  

 

 Der tages udgangspunkt i elevens aktuelle læseniveau 

 Der bygges på elevens kompetencer og interesseområder 

 Eleven gøres fortrolig med anvendelsen af IT som kompenserende redskab 

i alle relevante fag i folkeskolen. 

 Lærer og elev/forældre samarbejder om at lave aftaler og handleplaner 

med mål for kortere perioder. 

 

 Faglige tiltag 

 Afkodnings-/læse-og stavestrategier 

 Skøn-/og faglitteratur med henblik på tekstforståelse. 

 Skriftlige udtryk 

 IT som kompenserende redskab som hjælp for elevens læse/stave-

vanskeligheder 

Handleplan 

Med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, udarbejdes 

individuelle handleplaner med mål for elevens udvikling. Dette gøres i samarbejde 

med elev og forældre. 

 

Samarbejdet mellem skole og hjem: 

Det er vigtigt, at forældrene orienteres om, hvad et læsehandicap er. Skole og hjem 

samarbejder om, hvordan forældrene kan støtte deres barns udvikling. 

Undersøgelser viser, at forældrenes opbakning og interesse har betydning for deres 

barns udbytte af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at forældrene engagerer sig i 

kompetencecenterets tilbud.  

 

Inden opstart af kursusforløb indkaldes til forældremøde, hvor der orienteres om: 

 Overordnet mål for undervisningen. 

 En kort gennemgang af brugen af IT-rygsæk. 

 Forventninger til elev og forældre 

 Gode råd mm. 



  

 

 

Undervejs i de 14 kursusuger arrangeres der: 

Cafe-møde (2-3 uger inde i forløbet). Her har forældrene mulighed for at have fælles 

drøftelser om det at have et barn med omfattende læse-/stavevanskeligheder, samt 

se hvilket materialer og it-udstyr som eleven arbejder med. 

 

Skole-hjemsamtale – med deltagelse af eleven.  

 

Status/evalueringsmøde. 

Evaluering  

Forløbet på skolens dysleksihold evalueres løbende i samarbejde med forældrene. 

Der tages udgangspunkt i : 

 Den individuelle undervisningsplan. 

 Pædagogisk handleplan 

 Elevsamtaler 

 Forældresamtaler  

 Læsetest (Læseudviklingsskema m.m.) 

 Nationale test 

Status/evalueringsmøde afholdes i slutning af kurset. Flg. Deltager: forældre, elev, 

kompetencecenterlærere, klasselærer (normalklassen) evt. læsekonsulent fra 

inklusionscenteret.. 

 

Dysleksiholdkonference med ledelse og ressourcepersoner afholdes efter kursus og 

implementering i normalklassen. 

 

Evaluering af tilbuddet 

Tilbuddet evalueres en gang årligt i samarbejde mellem ledelse og dysleksiklassens 

personale. 

 


