
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleplan for ordblindeindsats på Alslev Skole 

 

Indledning  

Alslev Skoles handleplan for ordblindeområdet er udarbejdet i overensstemmelse med Varde 

Kommunes ordblindestrategi. Ordblindestrategien er lavet med henblik på at styrke og udvikle 

indsatsen for elever i ordblindevanskeligheder på skolerne i Varde Kommune. 

 

Mål 

Målet med indsatsen på Alslev Skole er, at elever med ordblindevanskeligheder bliver så 

dygtige som muligt. Målet forudsætter, at vi arbejder med to underliggende mål:  

At elevernes selvstændige anvendelse af læse- og skriveteknologi (LST) understøttes, så de 

inkluderes i den almene undervisning og tilegner sig alderssvarende kompetencer på lige fod 

med elever uden ordblindevanskeligheder. 

At pædagoger og lærere alle er funktionelle brugere af LST, således de kan støtte eleverne i 

brugen af LST samt have LST med i didaktiske overvejelser i alle skolens fag. 

 

Fokuspunkt 

I skoleåret 2019/2020 har vi særligt fokus på at få skabt en synlig kultur omkring brugen af LST. 

LST til indgå på relevante faglige møder. Læsevejledning og klassekonferencer vil have særligt 

fokus på LST. 

Alle lærere og pædagoger deltager på kurser omkring ordblindhed. 

 

Opsporing og indsatser 

På Alslev Skole tester vi systematisk vores elever i faget dansk. Vi har en testoversigt (se bilag) 

med overblik over test og testtidspunkt. Screening/ordblinderisikotest er en del af vores test. 

Testresultater, den løbende evaluering, læsekonferencer, observationer og samtaler indgår i 

den samlede vurdering af vores elever. Ved mistanke om ordblindhed tages ordblindetesten 

om foråret i 3. klasse. Ved mistanke om ordblindhed senere i forløbet aftales der individuelt 

vedr. tidspunkt for ordblindetest. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert klasseteam har adgang til oversigt over ordblinde elever i klasserne og alle undervisere 

er tilmeldt NOTA. 

Alle elever der testes ordblinde tilbydes kursus i brug af LST. Kurset afholdes af skolens team i 

supplerende undervisning. 

 

Handleplan 

Læsevejlederen er ansvarlig for, at klasseteamet bliver orienteret om elever, der testes 

ordblinde. Der udarbejdes i samarbejde mellem læsevejleder og dansklærer en handleplan for 

den enkelte elev, som deles med eleven, elevens forældre og elevens øvrige lærere. De 

klasseansvarlige lærere og  

læsevejlederen følger i fællesskab op på, om eleven er funktionel bruger af LST, således eleven 

er selvhjulpen i undervisningen. 

 

Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger 

I skoleåret 19/20 deltager alle lærere og pædagoger på kurser omkring ordblindhed. Der har 

tidligere været interne kurser i brugen af appwriter. Der vil være fokus på løbende opdatering i 

LST for både lærere og pædagoger. 

Kontaktperson 

Hanne Holm Bech Bøgedal, Læsevejleder Alslev Skole: hann0129@vkskoler.dk  
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