
 

 

Netværksmøde for kommunale læsekonsulenter  
Onsdag den 7. december 2022, kl. 9.30-16.00, Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 
Aarhus.   
 
Tema: Ordblindeindsatser, herunder evaluering af indsatserne. 
  

Program 
Kl. 9.30-10.00 Ankomst 

  Morgenmad og netværk 

 

Kl. 10.00-10.30 Velkommen og nyt fra KL og STUK  

  Oplæg, spørgsmål og dialog v. KL og STUK  

 

Kl. 10.30-11.45 Evaluering af indsatser over for elevermed ordblindhed  

Hanne Katrine Krogstrup vil give et overblik over forskellige tilgange til 

evaluering af indsatser over for ordblinde elever. Udgangspunktet for 

oplægget er, at det er afgørende, at evalueringen giver mening i forhold til 

opgaven og for de kompetente medarbejdere, der skal løfte den. Det betyder, 

at evalueringen skal vise, om indsatsen har den forventede effekt, men også 

bidrage med læring om, hvordan læsekonsulenter og andre kan opnå endnu 

større succes med indsatsen. Under oplægget vurderes en række 

evalueringsmodeller med henblik på at diskutere deres egnethed i forbindelse 

med evaluering af indsatsen over for elever med ordblindhed.  

Oplæg v.  Hanne Kathrine Krogstrup, Professor i evaluering og 

organisationsudvikling.  

 

Kl. 11.45-12.00 Pause 

 

Kl. 12.00-12.30  Aarhus Kommunes arbejde med  elever i skriftsprogsvanskeligheder 

herunder ordblindhed med særligt fokus på understøttelse i læringsmiljøet 

(del 1) 

                                                 Søren Albeck Nielsen vil præsentere forskningsresultaterne fra Ph.d. 

afhandlingen ”Essays on educational interventions for disadvantaged children, 

kap. 3”, som undersøger et intensivt læringsprogram i Aarhus Kommune med 

tæt opfølgning i læringsmiljøet for elever med svær ordblindhed. 

Læringsprogrammet har sit udspring på Kompetencecenter for Læsning, 

Aarhus Kommune.  

Oplæg v. Søren Albeck Nielsen, Postdoc, Institut for Økonomi, Aarhus 

Universitet 

 

Kl. 12.30-13.30 Frokost og netværk  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kl. 13.30-14.30 Aarhus Kommunes arbejde med  elever i skriftsprogsvanskeligheder 

herunder ordblindhed med særligt fokus på understøttelse i læringsmiljøet 

(del 2) 

  Med oplægget får I indblik i Aarhus kommunes arbejde med den 

specialiserede læse- og ordblindeindsats, herunder et stærkt fokus på 

understøttelsen i læringsmiljøet for herigennem at skabe lige 

deltagelsesmuligheder for elevgruppen. Oplægget vil være en vekselvirkning 

mellem præsentation af udvalgte indsatser og små drøftelser og dialoger 

deltagerne imellem.  

Oplæg v.  Læsekonsulenter fra Kompetencecenter for Læsning (KCL), Aarhus 

Kommune. 

 

Kl. 14.30-14.50 Pause  

 

Kl. 14.50-15.50 Ordblindeindsats og sammenhæng med almenundervisning – styrker og 

udfordringer  

I oplægget vil Esbjerg fortælle om deres intensive læringsforløb for elever med 

ordblindhed, og hvordan de forsøger at koble det med den almene 

undervisning i elevens egen klasse med baggrund i evaluering af indsatsen. 

Oplæg v. Carina Vesti Madsen, ordblinderådgiver, Esbjerg Kommune og 

Kristina Junker Stengaard, programleder, Esbjerg Kommune. 

 

Kl. 15.50-16.00 Tak for i dag 

 

 


