
 

   

Netværksmøde for kommunale læsekonsulenter   

Torsdag den 30. september, kl. 9.30-16.00 i DGI-byen. 

 
Program 
Kl. 09.30-10.00   Ankomst 

  Morgenmad og netværk 
 
Kl. 10.00-10.15   Velkommen 
  STUK og KL 
 
Kl. 10.15-11.45 Sprogforståelsens delfærdigheder: Hvad indebærer det at kunne forstå en tekst, 

og hvordan kan det gå galt?  
Mads Poulsen, lektor, Center for Læseforskning, Københavns Universitet 
At forstå en tekst kræver ud over afkodning af skriften, at læseren løser en række 
andre opgaver: genkender ordbetydninger, genkender bøjninger, etablerer 
sætningsbetydning, indtolker sætningsbetydningen i den nære tekstlige kontekst 
og den brede baggrundsviden. Oplægget gennemgår disse delopgaver og 
eksemplificerer, hvornår de bliver udfordrende, og opsummerer forskningen i, 
hvem der oplever problemer med at løse opgaverne. Der vil være et vist fokus på 
sætningsniveauet, som ellers ofte overses. 

 
Kl. 11.45-12.00   Nyt fra STUK og KL 
 
KL. 12.00-13.00  Frokost og netværk 
 
Kl. 13.00-13.45  Hvordan tænker kommunalpolitikere?  

Ulrik Kjær, professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 
Samspillet mellem kommunalpolitikere og de kommunale forvaltninger er en af de 
helt centrale relationer i kommunernes virke. Men hvordan er rollefordelingen 
egentlig mellem de to grupper, hvordan udvikler den sig, og hvordan bør den 
være? Og hvad tænker kommunalpolitikerne om samspillet – i den kommunale 
hverdag, og når der er valgkamp?  

 
Kl. 13.45-14.15  Drøftelse med afsæt i refleksionsspørgsmål 
   
Kl. 14.15-14.30  Pause 
 
Kl. 14.30-15.15 Kommunal ordblindeindsats – erfaringer fra Holbæk Kommune 

Julie Fredsø-Rauer, læse- og teknologikonsulent, cand.mag.audiologopæd, 
LæseTek, Center for Specialundervisning (CSU), Holbæk Kommune, og Vibeke 
Pürschel Christensen, læsekonsulent, cand.mag.audiologopæd, Fagcenter for 
Læring og Trivsel, Holbæk Kommune 
Ordblindeindsatsen med fokus på LST startede i 2008 som en aftale mellem 
LæseTek og skoleforvaltningen og med ca. 11 ordblinde elever indskrevet. Her 
finansierede den enkelte skole tilbuddet til sine egne ordblinde elever. Nu 13 år 
senere har Holbæk Kommune en central skoleaftale med 369 ordblinde elever 
indskrevet hos LæseTek, og hvor aftalen bl.a. indeholder kurser for lærere og 
forældre, netværk for ressourcepersoner såvel som indsatser for eleverne på 
mellemtrin og i udskoling ude på de enkelte skoler. Men hvordan lykkedes denne 
udvikling? Hvordan har den politiske, forvaltningsmæssige og skolemæssige 
involvering været? Og hvilke udfordringer står vi overfor nu?  

 
Kl. 15.15-15.45 Drøftelse med afsæt i refleksionsspørgsmål 
 
Kl. 15.45-16.00 Tak for i dag 


