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Læsevejledernetværk – Informationsbrev 6, 2014
Kære Læsevejleder
Jeg håber, at du har haft en fantastisk ferie og sommer  Du finder i dette nyhedsbrev inspiration til, hvordan du kan støtte den faglige læsning på din skole og et tilbud om rabat, hvis du både
deltager i NVL status-konference og skriveseminariet i september.
Klara Korsgaard går på pension 1. oktober 2014. Den nye leder er fundet, og så snart de kontraktlige forhold er afklaret, glæder vi os til at fortælle, hvem det er. Vi inviterer til afskedsreception for Klara Korsgaard 1.10.2014 kl. 15.00 – 17.00 i festsalen på Zahle, Linnésgade 2, 1361
København K. Du er meget velkommen – tilmeld dig her.

Kollegacoaching og faglig læsning
Elisabeth Arnbak, IUP, Århus Universitet, har sammen med Post Doc. Louise Rønberg, IUP,
Århus Universitet, ordblindekonsulent Karina Brunsgaard Bek, VUC Hvidovre-Amager, lektor
Trine Nobelius, Professionshøjskolen UCC og faglig konsulent Mia Finnemann Schultz, Socialstyrelsen udviklet et læsevejlederprojektet om faglig læsning, der er finansieret af UVM og
DLF. Du kan i vedhæftede fil læse mere om projektet, og får du lyst til at læse mere og måske
starte et lignende projekt på din skole eller i din kommune, så kan du finde mere viden på
UVMs hjemmeside. Her vil du kunne læse om projektets metode og værktøjer i VIS-manual –
Læsevejledernes kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse- og skriveundervisning.
Disse tekster er desværre ikke tilgængelige på UVMs hjemmeside endnu, men forventes at
blive det i nærmeste fremtid. Projektet er forankret i Hvidovre kommune, hvor fem skoler deltog i projektet, og hvor fire skoler fungerede som kontrolskoler.
Læs vedhæftede fil, og vurder selv, hvordan du måske kan og vil indtænke dette fine initiativ i
din praksis.

STATUS FOR LITERACY og skrivekursus
Du kan stadig nå at tilmelde dig Du kan stadig nå at tilmelde dig STATUS-konferencen d. 8.
september 2014. Samtidig vil jeg gerne slå et slag for skrivekurset med den amerikanske forsker Elyse Eidman-Aadahl dagen efter. Deltager du begge dage, så får du skrivekurset til reduceret pris: 500kr.
Fortsat de bedste sommerhilsner fra alle i centret
Kirsten
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