Læsevejledernetværk – Informationsbrev 4, 2017
Kære læsevejleder
Dette informationsbrev giver et par invitationer videre fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Lærere, læsevejledere og ledere fra de frie grundskoler inviteres til temadag om ordblindhed og
de nationale ordblindetest. Ordblindenetværket inviterer til Læringsfestival med fokus, hvordan
forskellige læse- og skriveteknologier kan anvendes i undervisningen. Måske er der penge på
dette års budget? Du kan derfor også allerede tilmelde dig Nationalt Videncenter for Læsnings
statuskonference og konference om Veje til Literacy.

Temadage om ordblindhed målrettet de frie skoler
I foråret 2018 afholder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tre temadage om ordblindhed
målrettet læsevejledere (eller andre med tilsvarende kompetencer) og pædagogiske ledere,
som arbejder med ordblinde elever i frie grundskoler. Efter temadagen vil du





have viden om ordblindhed
kende Ordblindetesten og Ordblinderisikotesten
kende mulighederne for at søge tilskud til hjælpemidler til ordblinde elever
have fået indblik i udvalgte elementer i undervisningen af ordblinde elever

De tre temadage bliver afholdt i hhv. Odense, Aarhus og København. Tilmelding foregår
gennem nedenstående links:
Odense, tirsdag den 3. april kl. 09:30-15:30
Aarhus, onsdag den 4. april kl. 09:30-15:30

København, mandag den 16. april kl. 09:30-15:30
Eventuelle spørgsmål vedrørende tilmelding skal rettes til Birgitte Glass, Tlf.: 33 92 57 89,
E-mail: birgitte.glass@stukuvm.dk.
Eventuelle spørgsmål vedrørende indhold skal rettes til Kirstine Bygballe Mikkelsen, Tlf.: 33
92 51 22, E-mail: kirstine.bygballe.mikkelsen@stukuvm.dk.

Ordblindenetværket på Danmarks Læringsfestival
Ordblindenetværket deltager på Danmarks Læringsfestival tirsdag den 6. marts 2018.
I Ordblindenetværket vil der være fire oplæg:
-

Tale til tekst: Hvordan bliver det til tekst og ikke skrevet snak?
Skriveskabeloner – når hukommelse, overblik og struktur driller.
Læse- og skriveteknologi i undervisningen – et inkluderende perspektiv.
Læsning på digitale enheder.

Ud over de fire oplæg kan deltagere i Ordblindenetværket også høre plenumoplæg og
opleve udstillingen på Danmarks Læringsfestival, hvor alt det nyeste inden for læremidler
og læse- og skriveteknologi præsenteres af producenter og aktører i uddannelsessektoren.
Se nærmere i Ordblindenetværkets program her.
Du kan tilmelde dig her. Under ’Priser’ vælger du ’Særarrangement’, hvorefter du udfylder
alle grunddata og dernæst under ’Billettype’ vælger ’Ordblindenetværket 6. marts [900
DKK]’. Pris for deltagelse i Ordblindenetværket på Danmarks Læringsfestival tirsdag den 6.
marts er en særpris til 900 kr., da normalpris for en konferencedag på Danmarks
Læringsfestival er 1.500 kr. For at få særprisen, må du være medlem af det faglige netværk
Ordblindenetværket. Hvis du ikke allerede er medlem af Ordblindenetværket, så kan du
læse mere om det og tilmelde dig her

Du ønskes desuden en dejlig jul, juleferie og alt godt i det nye år fra alle i centeret.
De bedste hilsner
Kirsten

