Referat fra Region Nords læsevejledernetværksmøde
SOSU Nord, Vodskov
12. januar 2009 12.00-15.30
1. Præsentation af mødedeltagerne
Dorthe Thybo Kusk, Erhvervsskolerne Aars
Starter på modul 8 i Aalborg.
Dorte Bang, SOSU Nord, Svenstrup
Starter på modul 8 i Aalborg.
Helen W. Jensen, SOSU Nord, Hjørring
Starter på modul 8 i Aalborg.
Tina Stein Raashou, Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade
Starter på modul 8 i Aalborg.
Birgit Lauridsen, Lundbæk Landbrugsskole
Påtænker at starte læsevejlederuddannelsen, er pt. SPS-ansvarlig,
m.m.
Susanne Buch, SOSU Nord, Vodskov
Læselærer med diplomuddannelse i læsning.
Lene Porsborg, Frederikshavn Handelsskole
Har afsluttet modul 8 i Aarhus.
Lisbeth Skytt, Tech College, Aalborg
Nyuddannet læsevejleder.
Pia Rasmussen, Tech College, Aalborg
Nyuddannet læsevejleder.
Bente Simonsen, Tech College, Aalborg
Nyuddannet læsevejleder.
Jette Vinther Christensen, Thisted EUD
Nyuddannet læsevejleder.
Marianne Bay, SOSU Nord, Vodskov
Starter på modul 10 i Aarhus.
Anne-Lise Hansen, SOSU Nord, Svenstrup
Starter på modul 10 i Aarhus.

Under præsentationsrunden kom det frem, at der er store forskelle
på, hvor mange timer, der gives til uddannelsen – fra 50 til 300 pr.
modul.
F.eks. Tech College Aalb.
150 timer pr. modul
Viborg
300
SOSU Århus
270
Århus Tech
240
EUC Thisted
200
Frhvn. Handelsskole 160
SOSU Nord
100
De nyuddannede læsevejledere fortalte meget rosende om modul
10 og Stig Guldberg, men de pointerede også, at modul 10
indeholder mange timers læsning og opgaveskrivning ud over den
tildelte tid til studiet!
Med hensyn til tildeling af timer til læsevejlederfunktionen på de
forskellige EUD-skoler viste der sig at være lige så store forskelle.
Nogle gav udtryk for, at ikke alle ledere endnu har erfaret, hvor
meget læsevejledningen betyder for gennemførselsprocenten i
EUD.
2. Læsevejlederens funktioner i praksis
Vi tog hul på opgaven med en idéudveksling vedr. testning og
vejledning af elever.
Her skal bl.a. nævnes:
• Jette Vinther viste og fortalte om et testmateriale: Prøv dig
selv, udarbejdet til hg-elever.
• Anne-Lise Hansen viste og fortalte om Taleinstituttets
elektroniske FVU-trinindplaceringstest, hvor en fyldig
rapport med diagrammer følger straks efter testtagningen.
Diagrammerne viser hhv. elevens styrker og svagheder, og
trinindplaceringen angives som et decimaltal.
• Logos, en computerbaseret test til diagnosticering af
dysleksi og andre læsevanskeligheder: www.logos-test.dk.
For at bruge testen skal man certificeres til det.

• Se resultatet af FoU-projektet Test- og screeningsmaterialer
på EUD: www.emu.dk → Erhvervsrettede uddannelser →
Læsevejledning → Læsning og fastholdelse → Screening og
testning (højre spalte). Ønske om direkte link til selve
rapporten fra denne side!
• Hvem kan få it-rygsæk? Også tosprogede og ikke-ordblinde!
Prøv at søge med gode argumenter.
• Brug af it-instruktionstimer.
• VAKS (Vælg AfKodningsStrategi) – et materiale til
ordblinde børn af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm blev
nævnt. Den canadiske udgave PHAST bruges til ordblinde i
alle aldre.

3. Evt.
• Reserver allerede nu d. 29. april 2009 til Region Nords
konference for læsevejledere samt ledere på EUD på SOSU
Nord. Indbydelse følger.
• Næste netværksmøde bliver sidst i august 2009. Der var
stemning for at lægge mødet i Aalborg, hvilket ville afkorte
transportvejen for mange af deltagerne. Tina S. R. vil prøve
at få lov til at holde mødet på AH i Saxogade, Aalborg.
• Medbring gode ideer og materialer til fremvisning på dette
møde. Her vil deltagerne kunne vælge mellem at arbejde
med punkterne under 1) Læsevejlederens samarbejde med
eleverne eller 2) Læsevejlederens samarbejde med
faglærerne (se ”Læsevejlederens funktioner” ), efterfulgt af
en erfaringsudveksling for alle.
• Brug af www.emu.dk
Vi talte om at følge Lene Porsborgs gode eksempel med at
sende en god idé til emu. Lenes indlæg kan du finde under
Læsning og fastholdelse → God praksis → Frederikshavn
Handelsskole.
Indlæg – små som store kan sendes til redaktør Birgitte
Warming: birgitte.warming@uni-c.dk.

Lisbeth Mulvad lmu@horsenshs.dk står for de 11 temaer,
som vi også meget gerne må bidrage til.
EMU er spækket med oplysninger af enhver art, som
vedrører læsevejledningen på EUD, lige fra alt om
uddannelsen til hvor mange penge hver enkelt skole har fået
tildelt til vores uddannelse.
I december åbnedes Dialogforum – et lukket forum for os,
hvor vi blot skal have et log-in for at deltage.
Aalborg, d. 13. januar 2009
Anne-Lise Hansen, SOSU Nord.

Revideret liste over Region Nords læsevejledernetværk vedhæftes.

