Oversigt over forebyggende tiltag, test, prøver og evaluering
Søndersøskolen 2019-20
•
•
•
•

På Søndersøskolen lægger vi os op af Furesø kommunes vejledende handleplan for test og indsatser for læse/skriveudviklingen, herunder elever i læse-skrivevanskeligheder og ordblindhed.
På Søndersøskolen følges den enkeltes elevs progression tæt. F.eks. følges læseudviklingen årligt via test,
evaluering og læsekonference. På læsekonferencer deltager dansklærere, læsevejleder og afdelingsleder.
På skolen iværksættes læsebånd. Læsebånd består af både individuelle forløb og makkerlæsning, fokus er
læsestrategier og automatisering heraf samt læsning af multimodale tekster.
Alle team planlægger forløb med fokus på faglig læsning evt. med sparring fra læsevejleder

Årgang
Forårsbørn

Periode
Juni

August/
september/

0.

Test, prøver og
screeninger

Oktober/
november

Evaluering og tiltag

Deltagere

Forældremøde med velkomst til
skolen, også med oplæg om læsning.

Afdelings, bh-kl-personale og
læsevejleder.

Obligatorisk
sprogscreening af alle
elever.

Konference om de enkelte klasser.

Børnehaveklasseledere,
afdelingsleder, sundhedsplejerske
og FFO.

Bogstavevaluering.

Konference om skriftsproglig indsats.

Afdelingsleder,
børnehaveklasseledere,
læsevejleder.

Guidet Reading - et forløb for grupper
fem ugers varighed.

Børnehaveklasseledere
tilrettelægger kursus for udvalgte
elever.

Februar

April

Etablering af lydkursus for enkelte
elever.

Maj

Temaaften om læsning.

Læsevejleder, forældre, evt.
kommende 1.klasselærere.

Juni

Overleveringsmøde med fokus på:
sproglig opmærksomhed og tidlig
læseudvikling.

Børnehaveklasseleder,
kommende 1.klasselærere,
afdelingsleder, læsevejleder og
specialundervisningslærere.

Udvælgelse af ca.8 elever til
læsehoptilbud samt evt. etablering af
lydkursus.

Konference med deltagelse
dansklærere, DSA-lærere,
læsevejleder og afdelingsleder.

5 ugers forløb.

Dansklærere og specialuv.lærere.

Læsehoptilbud iværksættes.

Specialundervisningslærere.

Test gives til læsevejleder.

Læsekonference med
dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

September

1.

Ordlæseprøve OS64.

Etablering af Guidet
Reading (klasseforløb).
Oktober
/november
Marts/
april

Sætningslæseprøve 1.
Skriftsproglig vurdering
med udgangspunkt i
skrevne historier og tests.
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Etablering af Guidet
Reading (klasseforløb)
Maj /juni

OS64 (kommunal prøve)

Hogrefe MG1

2

5 ugers forløb.

Dansklærere og specialuv.lærere.

Opgøres af dansklærere og resultat
sendes til læsevejleder.
Sekretærer sørger for indsendelse til
kommunen.
Konference primo 2. klasse

Elever, der skal modtage særlig
læseindsats udvælges.

Læseindsats – evt. i mindre hold.

Specialundervisningslærere.

Matematik-konference med
udgangspunkt i MG1 fra slut 1.kl

Matematiklærere,
matematikvejleder og
afdelingsleder
Læsekonference i november med
dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Årgangens matematiklærere

August/sept
ember
Hogrefe MG1

.
Oktober/
november

ST 2 (staveprøve).
tekstlæseprøve 2.
Skriftligt oplæg

December

Frivillige nationale test i
læsning.

Dansklærere booker.

April/maj

National test i læsning.

Dansklærere.

Maj

DVO - gruppe screening.

August/
september

De elever, der har svært
ved den auditive
lydanalyse screenes med
DVO.

September

ST3 (staveprøve).

3.
Marts

Sætningslæseprøve 2.

Maj/juni

SL60 (kommunal prøve).
Elever rescreenes med
DVO.

Elevudvælgelse af læsevejleder.
SP- lærere tager test og opgør
resultaterne.
Læsekonference (Vakshold
koordineres) Her besluttes, hvornår
forløb med hastighedstræning og
flydende læsning skal ligge minimum 5 uger.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Vakshold (4 hold).

Årgangens lærere
(Specialuv.lærere).

Læsekonference i april.

Opgøres af dansklærere og resultat
sendes til læsevejleder.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Årgangens lærere og
specialundervisningslærere.

Nationale test i
matematik.

Overleveringsmøde.

Lærerne på nuværende 3. årgang
og de kommende lærere på 4.
årgang (afdelingsledere).

Hogrefe MG3

Konference primo 4. klasse

Årgangens matematiklærere

Forældreinformation på forældremøde
om den fortsatte læsning.

Lærere, læsevejleder og forældre.

Vejledning af lærere.

Dansklærere og læsevejleder.

August/
september

september

Test gives til læsevejleder.

ST4 (staveprøve).
Forløb af mindst fem ugers varighed
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med hastighedsøvelser og flydende
læsning.

4.

Hogrefe MG3

Periodevis

5.
6.

Matematik-konference med
udgangspunkt i MG3 fra slut 3.kl

Matematiklærere,
matematikvejleder og
afdelingsleder

Læsefokus for ordblinde elever.

Specialundervisningslærere.
Elevudvælgelse af læsevejleder i
samarbejde med dansklærere og
afdelingsleder.

November

Frivillige nationale test i
dansk/læsning.

Dansklærere.

Marts/april

Tekstlæseprøve 5.

April

Nationale test i læsning.

Dansklærere og afdelingsleder.

September/
oktober

ST 5 (staveprøve).
Tekstlæseprøve 6.

Dansklærere.

Læsekonference i april med henblik
på koordinering af særlig indsatser til
udvalgte elever.

Dansklærere, DSA,
afdelingsleder og læsevejleder.

Periodevis

Læsefokus for ordblinde elever.

Specialundervisningslærere.

November

Læsekonference bl.a. med henblik på
koordinering af specialundervisning
særlige indsatser til udvalgte elever.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Januar

Nationale test i dansk som
andetsprog.

September/
oktober

ST 6 (staveprøve).
Tekstlæseprøve 7.

Læsekonference bl.a. med henblik på
koordinering af specialundervisning
og særlige indsatser til udvalgte
elever.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.
Specialundervisningslærere i
afdelingen.

Faglige læsekurser for årgangen.

Periodevis

Læsefokus for ordblinde elever.

Specialundervisningslærere.

November/
december

Frivillige nationale test i
dansk/læsning, matematik

Dansklærere/matematiklærere.

April

Nationale test i
dansk/læsning, matematik

Lærere på årgangen.

Maj/Juni

Hogrefe MG6

Konference primo 7. klasse

Årgangens matematiklærere
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7.

September/
oktober

ST 7 (staveprøve).
Tekstforståelsesprøve A.

Læsekonference bl.a. med henblik på
koordinering af specialundervisning
og særlige indsatser.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Hogrefe MG6

Matematik-konference med
udgangspunkt i MG6 fra slut 6.kl

Matematiklærere,
matematikvejleder og
afdelingsleder
Specialundervisningslærere i
afdelingen.

Læsefokus for ordblinde elever/ samt
faglige læsekurser for årgangen.

Periodevis

Forår

September

8.

ST 8 (staveprøve).
Tekstforståelsesprøve B.

Periodevis

Forår

Læsekonference i oktober, bl.a. med
henblik på koordinering af
specialundervisning og særlige
indsatser.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Læsefokus for ordblinde elever/ samt
faglige læsekurser for årgangen.
Fagligt læsekursus i naturfag for alle
klasser.

Specialundervisningslærere i
afdelingen.

Nationale test i
dansk/læsning, geografi,
biologi, fysik/kemi, samt
skriftlige årsprøver i
dansk, matematik og
engelsk.

Lærere på årgangen og
afdelingsleder.

Konference i oktober, med henblik på
planlægning af indsatser i året samt
planlægning af terminsprøver og
afgangsprøver herunder forlænget tid
til udvalgte elever.

Oktober

9.

Lærere på årgangen og
afdelingsleder.

Nationale test i engelsk.
Nationale test i dansk som
andetsprog.

Dansklærere, afdelingsleder og
læsevejleder.

Lærere på årgangen.
December

Terminsprøver i dansk,
matematik og engelsk.
Læsetræningstilbud med
læsestrategier og hastighed.

Forår
Maj/juni

Afsluttende prøver.

Specialundervisningslærere i
afdelingen.
Lærere med implicerede
prøvefag.

