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Indledning  
Bestyrelsen for Læsekonsulenternes Landsforening tog i november 2012 kontakt til professi-

onshøjskolen VIA UC, for at spørge om vi kunne bidrage med en undersøgelse af forskellige 

forhold vedrørende Læsekonsulenternes arbejdsopgaver, kompetencer mv. 

Det blev dengang formuleret således: 

 

”….om paradigmeskiftet i forhold til specialundervisningsfeltet har sat vores arbejdsfelt under 

pres i forhold til at tilpasse arbejdsopgaver m.m. 

Det betyder, at […] vi oplever store forandringer, og at der pt. er stor forskel på, hvordan vi er 

organiserede i kommunerne, og hvilket fokus der er lagt i læsekonsulentens opgave. 

…vi vil gerne have et billede af, hvordan dette ser ud. Vi kan fornemme en tendens, men tror vi 

kunne have glæde af et materiale, der kan hjælpe os med at tydeliggøre, hvordan verden ser 

ud ….for læsekonsulenterne 

Vi tror, vi kan have glæde af et sådant materiale til at få lagt en strategi for, hvordan vi […] kan 

understøtte læsekonsulenterne i denne forandringsproces og håber også, at det kan blive et 

konkret materiale, som kan hjælpe os i vores arbejde med at profilere vores funktion i kom-

munerne bl.a. [….] i dialog med Børne- og Ungeministeriet og i Læsekonsulenternes egne dia-

loger i kommunerne omkring deres fremtidige organisering og indhold i arbejdsopgaver.” 

 

I VIA UC var vi glade for denne henvendelse, og vi påtog os gerne opgaven. Resultatet blev et 

samarbejde henover vinteren og foråret. Samarbejdet udviklede sig til en survey-undersøgelse, 

en elektronisk/ webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt Læsekonsulenternes Landsfor-

enings ca. 150 medlemmer. 

 

Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu som denne rapport (med talmateriale bagerst i 

rapporten, se side 12- 53). Undersøgelsen fremlægges på Læsekonsulenternes Landsfor-

enings årlige Informationsmøde på Vingstedcentret, Bredsten d. 7. oktober 2013. 

 

Vi håber, at undersøgelsen og dens resultater kan medvirke til at understøtte Landsforenin-

gens og bestyrelsens arbejde med at fremme, at: 

 

”læsekonsulenten er kommunens ressourceperson på skriftsprogsområdet og ar-

bejder rådgivende og vejledende i forhold til politikere, kommunal forvaltning, sko-

leledere, læsevejledere og lærere.” (fra www.læsekonsulent.dk)  

 

Alt sammen til gavn for udviklingen af læsefærdigheder og skriftsprogligheden hos børn og un-

ge.  

Til slut vil jeg gerne takke for et fortrinligt samarbejde omkring udviklingen – og afviklingen – af 

undersøgelsen. Bestyrelsen har været meget behjælpelig og har ydet al mulig bistand, både 

med det praktiske i forbindelse med selve undersøgelsen og med faglige kommentarer under-

vejs. 

God fornøjelse med læsningen af rapporten 

Håkon Grunnet * hagr@viauc.dk 

VOK – Videreuddannelse og Kompetenceudvikling  

VIA UC Hedeager 2, 8200 Århus N * www.viauc.dk   

http://www.læsekonsulent.dk/
mailto:hagr@viauc.dk
http://www.viauc.dk/
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Tematisk opsamling fra undersøgelsen 
I det følgende sammenfattes (en del af) resultaterne i tal, tabeller og fra tekst-bokse på bag-

grund af de ønskede temaer for undersøgelsen 1.  

1. Strategisk planlægning (læsekonsulenternes medindflydelse og deltagelse i kommu-

nens læsefaglige udvikling) 

Færre læsekonsulenter er ansat ved PPR. Undersøgelsen viser, at kun 46 % er ansat 

i/ved PPR, mod 73 % i 2008/09 (spørgsmål 1). Det er uklart, hvad dette har af konse-

kvenser for læsekonsulenterne. Det ser umiddelbart ud til, at læsekonsulenterne spre-

des over flere (eller større) ansættelsesområder med flere forskellige typer af opgaver. 

Hvis dette er tilfældet stiller det formentlig krav om andre og om nye kompetencer (?)  

 

Læsekonsulenten formidler viden på det læsefaglige felt opad i organisationen. 30 % 

gør det til det politiske niveau og en del flere, 60 %, til skolechefniveauet.  

De fleste af læsekonsulenterne – 96 % - formidler viden til ressourcepersonerne ude på 

skolerne. Men mange læsekonsulenter formidler også viden på det læsefaglige felt til 

både forældre og lærere.  

Dette betyder, at mange læsekonsulenter er alle steder. Og ingen steder? 

 

80 % af kommunerne har en læsestrategi, men kun knap 60 % af læsekonsulenterne 

har været involveret i meget høj eller høj grad i implementeringen af denne læsestrate-

gi. 40 % er kun i nogen grad (13 %), i ringe grad (14 %). Og 13 % har slet ikke! (Spørgs-

mål 14 og 15) 

 

Med hensyn til støtte (her formuleret som ’supervision’) til læsekonsulenterne i arbej-

det, så viser undersøgelsen (spørgsmål 13) at kun 12 % får støtte fra ledelsen, hvilket 

kan tolkes som et tegn på ringe kontakt. 44 % får støtte fra kolleger, mens hele 33 % 

slet ikke modtager støtte, dvs. at de mere eller mindre må opfattes som værende fagligt 

isolerede. 

 

Ser man på læsekonsulenterne og evalueringer på forskellige niveauer i kommunen, så 

tegner der sig et billede (spørgsmål 17) med en svag spredning. Fra 68 % af læsekonsu-

lenterne der arbejder med evalueringer på kommunalt niveau, til 55 % på klasseniveau.  

Men omvendt ses det, at 32 % altså ikke arbejder med evalueringer på kommunalt ni-

veau, og 45 % ikke gør det på klasseniveau. 

 

Vedrørende arbejdet i kommunerne med inklusion (omtales senere, se side 6), så ses 

det, at 32 % af læsekonsulenterne har været med til at formulere kommunens strategi 

                                                 
1 (se også afsnittet: ”Om undersøgelsen’ nedenfor, særligt s. xx) 
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for inklusion, men det vil sige at 68 % har ikke været med til dette arbejde (spørgsmål 

27 og 28).  

 

Med hensyn til implementering af it i undervisningen (spørgsmål 30), så ses det at 25 % 

af læsekonsulenterne har været med til at formulere en kommunal strategi på området; 

langt hovedparten, 81 %, har været optaget af vejledning i forbindelse med kompense-

rende it-værktøjer til læsesvage, 66 % af særlige it-løsninger for læsesvage og ordblin-

de, og 61 % af samarbejde med it-konsulent og/ eller vejledere. Læsekonsulenten er 

således hovedsagelig involveret i netværksarbejde med skolens ressourcepersoner, og i 

forskellige former for sagsrelateret arbejde. 

 

Selvom samarbejdet med chefniveauet prioriteres højt for de fleste læsekonsulenter, 

nemlig 51 % ift. skolechefen og 80 % i forhold til skolelederne, så er det generelle bille-

de, at læsekonsulenterne ikke i samme grad tages med på råd eller deltager i udform-

ningerne af de strategiske indsatser. Hvad angår implementeringer af forskellige poli-

tikker og indsatser med relevans for læsekonsulenterne, så deltager disse, men på et 

mere sagsrelateret niveau.  

 

Hvis læsevejlederne på skolerne varetager (tidligere tiders) læsekonsulentarbejde og 

andre faggrupper primært står for varetagelsen af det strategiske arbejde i kommuner-

ne, der angår det læsefaglige område, så er læsekonsulenterne vel placeret i et ingen-

mandsland, hvor man hele tiden skal kæmpe for sin rolle, faglighed og berettigelse? Det 

er i hvert fald en del af det billede, der tegner sig ved disse indledende besvarelser af 

læsekonsulenternes deltagelse på det strategiske niveau i kommunerne. 

 

2. Faglighed  

Vi har spurgt til uddannelse, ønsker til efter- og videreuddannelse og eventuelle behov 

for nye kompetencer. Generelt tegner der sig et billede blandt foreningens medlemmer 

af, at der er et stort behov for mere efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det ven-

der vi tilbage til. Her fokuserer vi i første omgang på den faglighed, der er til stede 

blandt læsekonsulenterne. 

 

Af spørgsmål 5: ”Uddannelse: jeg er/ har” fremgår det, at 42 % af læsekonsulenterne – 

ikke overraskende – er uddannet som speciallærere. 22 % har PD i læsning, og 8 % i 

specialpædagogik. Desuden har 13 % en masteruddannelse, og 14 % har tilføjet, at de 

har en bred vifte af uddannelser/ retninger/ suppleringer (her citeret fra tekstboks C): 

 

 7 er magistre: cand.mag./cand.pæd.psych., /cand.pæd.pæd.  

 10 har forskellige PD-moduler, er næsten færdige med PD eller har lidt PD og lidt 

’noget andet’ 

 Resten har kurser i coaching, ledelse, proceskonsulentuddannelse, læsevejle-

der-kurser osv. 

 

Det fremgår af spørgsmål 8: ”Efter- og videreuddannelse: Oplever du i din funktion be-

hov for efter-/ videreuddannelse”, at det gør 80 %! Det er et meget stor tal, og vi har ik-
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ke her mulighed for at sige eksakt hvad grunden til dette kan være. Men der er i det 

mindste en melding her om, at der er en udbredt oplevelse af at ’min oprindelige faglig-

hed ikke slår til mere’. 

 

Af tekstboks H synes det at fremgå, at en del af læsekonsulenterne oplever at de er fag-

ligt isolerede. Der gives udtryk for at de ikke får faglig sparring, eller får faglig sparring 

lidt tilfældigt og usystematisk. I bedste fald er der fungerende team og teamstrukturer, 

der sørger for kontinuerlig sparring, men ellers er billedet lidt pauvert.  

 

3. Inklusion (læsekonsulenternes deltagelse i og betydning for…..) 

Inklusion er tydeligvis et højt profileret arbejdsområde i kommunerne. 83 % af læsekon-

sulenterne siger, at der er en overordnet strategi for inklusion (i din kommune). Som vi 

har vist det tidligere, så angiver 32 % af læsekonsulenterne, at de har været med til at 

formulere kommunens strategi for inklusion, men det vil omvendt sige, at 68 % har ikke 

været med til dette arbejde (spørgsmål 27 og 28). Et centralt arbejdsfelt går altså forbi 

2/3 af læsekonsulenterne i deres arbejde. 

Med hensyn til ’dit fokus for arbejdet med inklusion’, så siger 31 %, at det ligger på ge-

nerel vejledning, mens 58 % siger at det ligger på generel vejledning og sagsarbejde. 

 

Med hensyn til de konkrete opgaver som læsekonsulenterne faktisk bestrider i forbin-

delse med inklusion har vi stillet spørgsmålet (spørgsmål 38): Hvordan og i hvilket om-

fang bidrager du som læsekonsulent med at kvalificere kommunens og skolernes ar-

bejd med inklusion og sikring af elevernes læse- og skrivekompetencer? Her har re-

spondenterne skullet svare i 12 svarkategorier, og det giver overblik over de konkrete 

arbejdsopgaver der knytter sig til inklusionsopgaven, og som løftes af læsekonsulenter-

ne. Her fremdrages blot et udsnit: 

 

Ved planlægning, implementering og evaluering af kommunale tiltag, dvs. strategisk på 

kommunalt plan? Dertil svarer 50 %, at det sker i meget høj grad eller i høj grad. 20 % 

svarer til gengæld: slet ikke til dette udsagn. 

 

46 % svarer i meget høj grad eller i høj grad bekræftende på at de iværksætter fælles 

kommunale kurser og efteruddannelse, og 41 % at de medvirker til implementering af 

digitale læremidler. 

76 % svarer i meget høj grad eller i høj grad bekræftende på udsagnet: ved at rådgive 

skoleledelser og læsevejledere, mens 51 % svarer bekræftende på, at de yder konsulta-

tion til lærere/ teams.  

55 % siger at de superviserer/ coacher skolernes ressourcepersoner, mens 65 % siger 

at de i mindre grad eller slet ikke observerer undervisning og giver feedback. 

Dette suppleres af, at 87 % siger at de i mindre grad eller slet ikke indgår i konkrete un-

dervisningsforløb på skolerne, og at 52 % siger at de i meget høj grad eller i høj grad ar-

bejder med at udrede læsevanskeligheder.   
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Der tegner sig således et billede af, at læsekonsulenterne udfører et meget omfattende 

arbejde som eksterne (i forhold til skolerne) konsulenter, der rådgiver, vejleder, støtter, 

coacher og udreder. De går ikke ind i undervisningen, men hjælper/ understøtter skole-

ledere, ressourcepersoner, lærere og lærer-team (pædagoger?) i deres arbejde med in-

klusionsopgaven. 

Læsekonsulenterne har ikke været centrale figurer i planlægning, implementering og 

evaluering af den kommunale, overordnede (strategiske) indsats på inklusionsområdet, 

men dog har 50 % deltaget også her.  

Alt i alt tegner der sig et billede af, at den vigtige kommunale indsats inklusion i høj grad 

har kunnet trække på ekspertise fra læsekonsulenterne. 

Dette modsiger vel ikke konklusionerne under punkt 1: Strategiske Planlægning, men 

man må sige, at det nuancerer og kompletterer billedet af læsekonsulenternes indsats 

og betydning en del. 

 

4. Kompetenceudvikling (ønsker og behov)  

Af spørgsmål 8 (som vi tidligere har omtalt): oplever du i din funktion behov for efter- / 

videreuddannelse svarer 80 % ja! Der er virkelig noget på spil her for rigtig mange af 

foreningens medlemmer, og måske er det her, at der for alvor skal rejses en diskussion 

om læsekonsulenternes rolle, funktion, opgavevaretagelse. Og fremtid? 

 

Af spørgsmål 7: Hvor mange år har du været ansat som konsulent med læsning som 

fokusområde? svarer 42 %, at det har de været i 0 – 7 år. 57 % har været ansat i mere 

end 7 år, og 13 % over 15 år. Når vi sammenholder med omfanget af uddannelse, 

spørgsmål 5: (Uddannelse: jeg er/ har), så ses det, at rigtig mange læsekonsulenter har 

været ansat - og har deres uddannelse og faglighed – fra tiden før kommunalreformen, 

og vel også fra før tiden med det voldsomme politiske fokus på læsning og skriftsprog-

lighed for alvor satte ind i 00erne (?). 42 % anfører at de har speciallæreruddannelse, 

altså en specialistuddannelse, men stadig kun som en mellemlang videregående ud-

dannelse. 

 

I spørgsmål 9 spørges til ønsker til efter-/ videreuddannelse. Her svarer 22 %, at de 

gerne vil have ’mastermoduler’; 11 % svarer, at de gerne vil have en ’hel master’; 18 % 

vil gerne have PD-moduler mens resten – 49 % – går efter ’Kurser’.  

Ser vi på hvilke efteruddannelsesbehov der konkret efterspørges (tekstboks E), så teg-

ner der sig et broget billede blandt de 45 tekst-besvarelser: 

 

23 af disse besvarelser anfører ’mere viden’. Der ønskes kurser, temamøder, net-

værksmøder, ’kommunens kurser for læsevejledere’ med indhold som: inklusion, læ-

ringsstrategier, ’opdateringer’, ’nyeste tiltag og undersøgelser inden for læse- skriveom-

rådet’, dysleksi, specialpædagogik, læseindlæring/børn med forskellige diagnoser, DsA, 

børn med forskellige diagnoser osv. 

9 efterspørger proceskonsulentuddannelse, projektstyring, procesvejleder eller lignen-

de. 
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9-10 er i gang med PD eller master, og ser det som vejen frem. Der peges her på be-

sværligheder for de, som ønsker regulær uddannelse (PD/ Master/ cand.mag.). Der gi-

ves ikke tid eller ressourcer til den slags i kommunerne. 

 

Et par stykker giver på forskellig vis udtryk for følgende: Med den uddannelse jeg har og 

det perspektiv jeg har på hvor længe jeg bliver på arbejdsmarkedet, har jeg ikke behov 

for mere videreuddannelse, men jeg mener at konsulenter uanset titel bør have et ud-

dannelsesniveau højere end funktionslærerne på skolerne. 

 

Til spørgsmålet om hvordan man ajourfører din viden svares således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsekonsulenterne er meget aktive med at ajourføre egen viden! Dette korresponderer 

naturligt med, at 80 % jo har gjort opmærksom på, at de har behov for efter-/ videreud-

dannelse. Man gør simpelthen rigtig meget for at holde sig i gang og på omgangshøjde 

med det nyeste. Det kollegiale fælleskab (Skolekom-konferencen) må være helt centralt 

placeret i alle læsekonsulenters bevidsthed og kurser, konferencer, netværk og omfan-

get af selvstudier vidner om engagement, interesse osv. 

Desuden kommer en meget stor andel af læsekonsulenterne, nemlig knap 80 %, til det 

årlige træf Læsekonsulenternes Landsforenings ”Informationsmøde”, der afholdes i ok-

tober hvert år. Det skyldes formentlig også et dybfølt ønske om at være med og blive in-

formeret.  
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På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at ”kompetencegivende efter/ videreud-

dannelse” scorer så lavt. I hvert fald lavest af alle metoder til ajourføring af viden. Der er 

åbenbart ikke et behov eller en tradition for, at man tager kompetencegivende efter-/ 

videreuddannelse, typisk på master eller andet akademisk niveau. Hvorfor det er sådan 

giver undersøgelsen kun i ringe grad svar på, men det antydes i (få) af besvarelserne i 

tekst-bokse, at der ikke gives tid/ ressourcer til det. At ’jeg ikke har en alder til at gå i 

gang med så omfattende en videreuddannelse’ og at man i stedet forfølger ’kursus-

vejen’ til ny viden. 

 

Spørgsmålet er så, om det er tilstrækkeligt? 

 

5. Ansættelsesforhold (placering i kommunerne, titel, løn osv.) 

Vi så i starten, at der er sket – eller er ved at ske – et skred fra at læsekonsulenterne 

overvejende er ansatte i PPR. 46 % er stadig ansat i eller under PPR, men knap 40 % 

enten i det almene skoleområde eller andre steder i den kommunale forvaltning. 15 % 

angiver at de ikke har ansættelse i en kommune, hvilket dækker over pensionering, på 

centre eller i konsulentfunktioner i eller udenfor kommunen. 

Denne forandring af ansættelsesforholdet går igen i titlen – hvad man kalder sig eller 

har fået som titel: 57 % kalder sig (stadig) Læsekonsulent, men 43 % gør det ikke 

(spørgsmål 4). Det må vel være en udfordring at være del af et fagligt fælleskab, hvor 

knapt halvdelen i deres titel ikke kan identificere sig med foreningens oprindelige navn 

og sigte (?) 

Det er uklart, hvordan ansættelsesforhold mv. har betydning for lønindplacering og løn-

udvikling for læsekonsulenterne. 

Der kan i denne undersøgelse ikke konstateres sammenhænge mellem fx effekt af 

kommunens indsatser for at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer (spørgsmål 

34 og 35), og læsekonsulenternes placering, indsatser eller lønniveau mv.  

 

Men mere generelt kan man sige, at løn og lønudvikling hænger i dag2 mindre sammen 

med anciennitetsudviklingen, som med kompetencer på baggrund af høj uddannelse, 

eller (op-) kvalificering eller specifikke funktioners varetagelse, herunder ledelsesfunkti-

oner eller ledelsesstøttende funktioner. Underforstået, at det der udløser høj løn og be-

lønnes i dag, i høj grad er formel, høj uddannelse, specialistfunktioners varetagelse på 

højt kompetenceniveau og/ eller varetagelse af ledelsesfunktioner.  

 

Skal læsekonsulenterne kunne se sig selv ind i en eller flere af disse kategorier, så skal 

der nok for alvor satses på formel uddannelse. For den enkelte og for gruppen som hel-

hed. 

 

                                                 
2 Under de styringsforhold som New Public Management eller i ’Konkurrencestaten’ sætter. NPM har været til stede i offentlig 

styring i 30 år. Tankegangen om ’konkurrencestaten’ er nyere, men de to tankeset strider ikke mod hinanden. 
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Om undersøgelsen 
Undersøgelsens hovedresultater (i tal) ser således ud: 

 

Den web-baserede survey-undersøgelse blev iværksat 11. marts 2013. Dette skete ved at der 

blev sendt distributionsmails ud til 148 deltagere, hver med et link til undersøgelsen (linket 

indeholder en unik kode og undersøgelsen er anonym). 

14. og 19. marts blev der udsendt 2 ‘venlige rykker mails’ til de, der endnu ikke havde svaret 

 

Undervejs blev 10 tilkomne (ikke tidligere registreret respondenter) tilføjet, og en blev slettet. 

 

Undersøgelse afsluttet 8. april 2013. For at få så mange med, og fordi påsken lå som den lå, 

valgte vi at lade undersøgelsen være åben så længe. 

 

En svarprocent på ca. 70 må siges at være fint og tilfredsstillende med hensyn til at give un-

dersøgelsen validitet og repræsentativitet. 

 

De 43 ikke-svar er selvfølgelig beklageligt, men skyldes forskellige faktorer: en del har nu ‘an-

dre opgaver’. En del er pensioneret eller på anden måde ude af læsekonsulent arbejde. Og en 

del skyldes helt enkelt fejl i mail-adresser, der blev forsøgt at rette op, men hvor det ikke lykke-

des. 

 

Undersøgelsen er som sagt en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Den placerer sig mel-

lem en simpel survey- undersøgelse og en egentlig evaluering, der undersøger målopfyldelse 

eller virkning/ ’effekt’ af en given indsats.  

 

Denne survey har taget sigte på at indsamle data vedrørende status, facts, holdninger og vur-

deringer (dvs. subjektivt oplevelse) fra medlemmerne i Læsekonsulenternes Landsforening. 

Dette med henblik på at kunne klæde såvel foreningens bestyrelse som de enkelte medlem-

mer på, til bedre at kunne klare udfordringerne og svare på opgaver, som bliver stillet i forbin-

delse med læsefaglige opgaver i kommunerne 

 

Undersøgelsens sigte, temaer, spørgsmål mv. er udarbejdet i tæt kontakt og samarbejde mel-

lem evaluator og bestyrelsen for Læsekonsulenternes Landsforening.  

Evaluator har deltaget i i alt 4 bestyrelsesmøder, 2 før-, 2 efter undersøgelsen er blevet gen-

nemført, ligesom der har været en omfattende mail-korrespondance. 

 

Fem temaer bliver til 43 spørgsmål 

I arbejdet med undersøgelsen blev der fra bestyrelsen for Landsforeningen peget på 5 temaer, 

der skulle belyses og stilles spørgsmål til, nemlig:  
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1. Strategisk planlægning (Læsekonsulenternes medindflydelse og deltagelse i kommu-

nens læsefaglige udvikling) 

2. Faglighed  

3. Inklusion (deltagelse i og betydning for) 

4. Kompetenceudvikling (ønsker og behov) samt  

5. Ansættelsesforhold (placering i kommunerne, titel, løn osv.) 

I arbejdsprocessen frem mod at undersøgelsen gik i luften i marts 2013 blev disse temaer 

vendt og drejet, og der blev formuleret spørgsmål og ønsker til undersøgelsen. 

Resultatet blev, at de fem temaer blev til 43 spørgsmål (flere med adskillige underspørgsmål), 

muligheder for tekst-boks besvarelser m.v.  

Undervejs blev temaerne konkretiseret og skærpet, således at medlemsundersøgelsen kom til 

at afspejle læsekonsulenternes arbejdsopgaver, faglighed, kompetencer, organisatoriske pla-

cering og betydning for læsefaglig udvikling i kommunerne  

Spørgeskemaundersøgelsen endte således med at blive sammenfattet til nedenstående grup-

per af spørgsmål: 

 Generelle oplysninger, ‘om dig selv’. Placering, titel, uddannelse & aflønning 

 Læsekonsulenten og den overordnede planlægning i kommunen  

• Læsepolitik, deltagelse i arbejdet med evaluering, evidens, vidensdeling og overgange 

 Inklusion 

 Kompetenceudvikling og 

 Faglighed 

Den tematiske opsamling fra undersøgelsen (side 4-9) følger denne rækkefølge af de stillede 

spørgsmål, men belyser og kommenterer samtidigt de fem ovenfor oplistede temaer. 
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Medlemmernes besvarelser: Resultater fra undersøgelsen i tal, i procenter og 

som kommentarer i tekst-bokse 

1. Læsekonsulenternes placering i den kommunale organisation, samt titel, løn-niveau og ud-

dannelse m.v. 

 

Spørgsmål nr. 1. Om Læsekonsulenternes placering og titel i den kommunale or-

ganisation.  Er du placeret: 

 
 

A. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’Placering og titel i den kommunale organisation’ 

1. Om Læsekonsulenternes placering og titel i den kommunale organisation.  Er 

du placeret: - Andet i en kommune - skriv kort placeringen 
 Er ansat både i det almene område og i Kompetencecenter Dyslexia 
 Pædagogisk UdviklingsCenter 
 Center for uddannelse 
 Jeg er ansat som konsulent på en skole 

 70% inklusioncenter for læsning & 30% PPR 
 Ej læsekonsulent pt 
 Børne- og Ungerådgivningen med PPR-funktion 
 Center for Børn og Læring 
 Jeg er både under PPR og i almenområdet 
 har  75% i almen og 25 i special 
 0-18 år. Dagtilbud og skole 

 Center for Uddannelse 
 30 % under PPR og 70 % af arbejdstiden under inklusionscenter for læsning. 
 både PPR og almen skoleområde 
 Sidder i en generel administrativ funktion 
 Ishøj Bibliotek 
 Ansat som specialpædagogisk konsulent i PPA, Pædagogisk Psykologisk Afdeling, som er en afdeling 

i Center for Familie i Frederikshavn Kommune 
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Spørgsmål nr. 2. Er der flere læsekonsulenter i kommunen? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 3. Angiv venligst antal indbyggere i din kommune (hvor du arbej-

der) 

 

 

Spørgsmål nr. 4. Hvilken titel bruger du om dig selv? 

 
 

B. Tekst-boks kommentarer om ’Anden titel end læsekonsulent’ 

4. Hvilken titel bruger du om dig selv? - Andet - angiv kort 
 læringskonsulent 
 Udviklingskonsulent 

 udviklingskonsulent 
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 Specialundervisningskonsulent 
 specialpædagogisk kons. 
 konsulent for specialundervisning 
 specialundervisningskonsulent 
 Læringskonsulent 
 Specialundervisningskonsulent, tale hørekonsulent 

 Jeg har været specialundervisningskonsulent og tale-hørekonsulent. Jeg kommer nok til at hedde 
noget andet fremover, men ved endnu ikke hvad der er påtænkt. 

 pædagogisk Udviklingskonsulent 
 konsulent på læseområdet 
 Læse-skrivekonsulent 
 Lærer og supporter 

 i nogle tilfælde skolekonsulent 
 Pædagogisk udviklingskonsulent og Læsekonsulent 

 Udviklingskonsulent 
 udviklingskonsulent i læse-og sepcialområdet 
 Specialundervisningskonsulent 
 Konsulent for læse- og stavevanskeligheder 
 konsulent for specialundervisningen og talehørekonsulent 

 læse-/matematikkonsulent 
 Læse-skrivekonsulent 
 udviklingskonsulent 
 pæd.adm. kons 
 ind i mellem - læringskonsulent 
 konsulent for sprog og skriftsprog 
 specialpædagogisk konsulent 

 

Spørgsmål nr. 5. Uddannelse - jeg er/ har: 

 
 

 

C. Tekst-boks kommentarer om ’Jeg har….. (anden uddannelse)’ 

5. Uddannelse - jeg er/ har: - Andet - skriv kort 
 Pd i ledelse ( nogle moduler) proceskonsulentudd fra Attractor 
 læsepædagoguddannelsen 
 cand. mag. didaktik 
 plus læsning 
 pd.modul i matematikvanskeligheder, mastermodul i skoleudvikling 

 spec.lærer og cand pæd i almen pæd 
 også spec. lærerudd. 
 Jeg har også en PD i læsning og skrivning 
 cand.mag. 

 Cand. Mag. 
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 "Mesterlære" og diverse kurser, bl. a. læsevejleder 
 + speciallærerudd. 
 Cand. pæd. i didaktik (dansk) 
 Lærer, skolebib. og læsevejleder 
 + dele af PD specialpæd. mm. 
 PD-modul - den ny konsulentrolle, 2 fagmoduler indenfor sprog/tale, samt intert efterudannelsefor-

løb 
 Specialpædagogisk grundkursus 
 Lederuddannelse COK coachuddannnelse 
 Tale-høre 
 + speciale i tale/sprog - og svære læse stavevanskeligheder 
 læsevejlederuddannelsen 

 PD - psykologi 
 PD modul ledelse og coaching, 

 lærer, næsten pd specialpædagogik, cand. silv. 
 cand.pæd.pæd.psyk 
 og PD i specialpædagogik 
 lektor 
 cand.mag.audiologopædi 

 lærer 
 mangler et modul før jeg er færdig masteruddannet 
 + PD i læsning 
 speciale C,forskellige PD-moduler inden for almenlæsning og specialpædagogik 

 

Spørgsmål nr. 6. Hvilken lønmæssig indplacering har du? - Angiv løntrin 

 
 

D. Tekst-boks kommentarer om ’Anden lønmæssig indplacering’ 

6. Hvilken lønmæssig indplacering har du? - Angiv løntrin - Andet 
 trin 48 plus særlige tillæg 
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 funk. 46-47, kval. 44 - 46 
 Er på en seniorordning efter en periode som PPR-leder, som stoppede på grund af sygdom med 

stress. 
 Grundløn er løntrin 44. Dertil kommer tillæggene, der får mig op på 48 
 42 
 inkl. tillæg 

 plus tillæg 
 Løntrin 50, fordi der også er ledelsesmæssige opgaver i min ansættelse 
 med tillæg ca. 48 
 tillæg er på trin 48 

 

Spørgsmål nr. 7. Hvor mange år har du været ansat som konsulent med læsning 

som fokusområde? 

 

 

Spørgsmål nr. 8. Efter- og videreuddannelse.  Oplever du i din funktion behov for 

efter-/ videreuddannelse? 
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Spørgsmål nr. 9. Hvis ja til ovenstående (... behov for efter/videreuddannelse), 

hvilke ønskes da: 

 
 

 

E. Tekst-boks kommentarer om ’Andre forslag til eller behov for efter-/ videreuddannelse’ 

10.  Her kan du uddybe dine behov for eller forslag til efter/ videreuddannelse, 

du gerne så udbudt: 
 behov for mere viden om inklusion 
 Proces og projektleder udd. 
 Jeg er pt i gang med at forsøge at tage en master i IKT og læring - herudover tænker jeg at lære-

processer og læseudvikling/forskning også er super relevant - jeg ville også have sat kryds ved kur-

ser også men det måtte man ikke :o) Men inspiration er også vigtigt 
 ledelse, proces 

 pd modul om læsevanskeligheder 
 specialpædagogik mhp. inklusion 
 Med den uddannelse jeg har og det perspektiv jeg har på hvor længe jeg bliver på arbejdesmarke-

det, har jeg ikke behov for mere videreuddannelse, men jeg mener at konsulenter uanset titel bør 
have et uddannelsesniveau højere end funktionslærerne på skolerne 

 Fx at jeg kan deltage i læsekons. infomøder og andre aktuelle møder/kurser 
 Grundet min alder er der ingen mening i at give mig en lang efteruddannelse; desuden savner jeg 

tid til at efteruddanne mig i 
 Jeg har behov for mere viden omkring læring og inklusion samt procesledelse. Dette får jeg dækket 

via kommunens tilbud til vejlederne. 
 Som akademiker vil jeg hellere skrive en ph.d og havde tid til selvstudie 
 Proceskonsulenter 
 Læringsstrategier - og udvikling af læringstrategier 

 løbende kompetenceudvikling 
 jeg er ikke helt afklaret i forhold til, hvilke kurser m.v., der vil dække mine behov, da min arbejds-

mæssige situation i de sidste 5 år har været meget skiftende. 
 Løbende, opdaterende og målrettede kurser om nyeste tiltag og undersøgelser inden for læse- skri-

veområdet. 
 Mastermoduler og pd-moduler pga. tidsfaktor - der bør være mulighed for hel masteruddannelse 
 løbende behov for ajourføring vedr. læsefaglig viden. Desuden stort behov foar viden om procesle-

delse og aktionslæring, læsning af forskningsresultater og evaluerin 
 inkluderende læringsfællesskaber 
 kusus som proceskonsulent 
 efteruddannelse i politisk sagsbehandling 
 konsultation, ppr-udvikling, pæd. udvikling og ledelse, fagrettede moduler (tale, to-sprog) 
 projektstyring 
 Opdateringer 

 efteruddannelse inden for området dysleksi 

 gerne også kurser, for sent med en master 
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 procesvejleder 
 Projektlederuddannelse 
 ajourføring, ny forskning, ppr `s udvikling 
 Har en Master i læse- skrivedidaktik, men generelt behov for at følge med i nyeste viden er der jo 

altid 
 Både moduler om læsning "på vej" og læsning "på afveje", inklusionteorier (systemisk tænkning), 

procesledelsesteorier og teorier om forandringsledelse... 
 Læsekonsulenternes forudsætninger, erfaring, opgaver mv. er så forskellige, at jeg tror, det er 

svært at skrue én samlet uddannelse sammen, som rammer alles behov. Jeg vil mene, at vi skal ef-
teruddannes på masterniveau for at matche ledelse, konsulentkolleger og opgaver på forvaltnings-
niveau. Behovet for indhold vil dog være meget individuelt - afhængigt af den enkeltes forudsæt-
ninger og opgaver. Der kan både tænkes at være behov for efteruddannelse inden for læse-

skrivedidaktik, inklusion/specialpædagogik, digitale læringsmidler, offentlig forvaltning og ledelse i 
en politisk organisation, skoleudvikling , procesledelse osv. osv. Disse områder udvikler sig rivende. 

Der vil løbende opstå nye behov for efteruddannelse. Og indholdet i efteruddannelsen vil løbende 
skulle opdateres i takt med ny udvikling / nye udfordringer og krav. Måske kunne efteruddannelsen 
bestå af et (antal) mastermodul(er) på hver sit hovedområde af en læsekonsulents jobprofil - mo-
duler som den enkelte læsekonsulent kunne erhverve alt efter behov? 

 skrivedidaktik, it og læsnng/skrivning 

 Nyeste forskning om skriftsprog, inklusion, it 
 SFL uddannesle 
 Elever med to sprog og svære læsevanskeligheder 
 Er næsten færdig med masteruddannelse, men ønsker at holde mig a jour vha kurser og konferen-

cer 
 Master i læreprocesser. Det bliver udbudt. Jeg vil gerne bevilges det. Desuden/eller kursus i proces-

ledelse. 

 Jeg er i gang med en PD 
 Specialpædagogik, inklusion 
 coach, it som kompencerende (i praksis), tosprogsvanskeligheder, inklusion i forhold til læsning 

 Kurser med fag-fagligt indhold - ikke rollen 
 Kurser omkring ledelse af forandringsprocesser, konsultativt arbejde, inklusion i et læseperspektiv 

mv. 

 læseindlæring/børn med forskellige diagnoser 
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Spørgsmål nr. 11. Hvordan ajourfører du din viden? (sæt gerne flere kryds) 

 

 

F. Tekst-boks kommentarer om ’Anden ajourføring af din viden (end de foreslåede)?’ 

11. Hvordan ajourfører du din viden? (sæt gerne flere kryds) - Andet - skriv gerne 

kort 
 andre konsulentnetværk 
 Min netop afsluttede masteruddannelse 
 litteratur 

 Jeg føler mig godt klædt på læsemæssigt 

 Videreuddannelse med hele PPR 
 International reading association 
 internettet,diverse digitale nyhedsbreve, 

 

Spørgsmål nr. 12. Deltager du - som hovedregel - i Informationsmødet i oktober 

måned, arrangeret af bestyrelsen i Læsekonsulenternes Landsforening? 
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G. Tekst-boks kommentarer ’Jeg deltager ikke i Informationsmødet…..’ 

12. Deltager du - som hovedregel - i Informationsmødet i oktober måned, arran-

geret af bestyrelsen i Læsekonsulenternes Landsforening? - Hvis Nej: begrund 

kort hvorfor ikke 
 kommunens økonomi og manglende tid 
 Gjorde indtil 2010. Løser nu andre opgaver 
 ikke så relevant for min nuværende funktion, mangel på tid 
 Der er ikke penge til det 

 har endnu ikke haft mulighed ofr det , vil vil gerne komme itl oktober 
 Jeg har ikke haft tid de sidste år 
 Jeg har været ansat siden 1. november 2012 
 er lige startet og vidste ikke, at det fandtes 
 Økonomi 

 Det gjorde jeg  i mine 7 første år som læsekonsulent. Har de sidste 3 til 4 år valgt informationsmø-
det i Vingsted fra. Det er overvejende uinteressant, for mange tomme kalorier, en fætter-

kusinefest. Tre dage er for meget. 
 Jeg har ferie 
 Har gjort, men pga nedskæringer ikke mere hvert år 
 Læsning er en lille del af mit samlede arbejdsfelt 
 problemer med at få det passet ind ift øvrige opgaver 
 Jeg deltog fast i 5-6 år, men jeg har ikke været med de sidste par år, fordi dagsorden ikke passede 

til mit behov. Fx. sidste år hvor der var noget om procesledelse, var jeg i gang med andet kompe-
tencegivende modul på UCC om procesledelse. 

 kan ikke få det bevilliget 
 Falder ofte sammen med min ferie, eller indholdet er mere målrettet PPR  specialundervisning 
 Har ikke deltaget de sidste par år, da min leder ikke vil give ressourcer til såvel masteruddanelse 

som til Vingsted. Har deltaget tidligere 
 Ja hvis vi får lov. 

 finder det ikke altid relevant 
 Jeg har tænkt mig at deltage. 
 økonomi 

 

 

Spørgsmål nr. 13. Hvordan støttes du fagligt i den kommunale organisation? Jeg 

modtager: 
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H. Tekst-boks kommentarer ’Uddybende vedrørende faglig støtte i den kommunale organisati-

on’ 

13. Hvordan støttes du fagligt i den kommunale organisation? Jeg modtager: - 

Andet - skriv kort 
 Faglig sparring fra nærmeste kollega 
 Fagligt støttes jeg eksterns ved møde med læsekons. 
 Det er i hvert fald ikke psykologerne jeg modtager faglig støtte fra, de aner intet om mit område og 

interesserer sig heller ikke for det 
 Vi arbejder ikke med decideret supervision - endnu - men jeg får megen støtte særligt fra min chef, 

men også kolleger. 
 Drøftelser m psykolog- og talehøreregi- mere ovedordnede og vedr. konkrete situationer 

 teamsamarbejde 
 for tiden "klarer" jeg mig selv 
 sparring med kolleger, deltagelse i interne konferencer og møder. Desuden har jeg mulighed for et 

ugentlig møde med min nærmeste leder - mødet er af en halv times varighed. 
 Sparring med ekstern, ikke tilkøbt bistand - en god ven, som også arbejder i skoleverdenen 

 Sparring med kollegaer i PPR og CFU 
 Monofagligt team, etablering af konsulentteam på PPR samt etablering af tværfagligtbasisteam på 

PPR Hos os er det psykologer der giver supervission - andre kollegial giver vejledning/konsultation 
 Løbende ufomel sparring med min læsekonsulent kollega 
 Forskelligt netværksarbejde og sparring m. skolechef og kolleger 
 Kolegial sparring 
 Vi har et læseteam. Psyk. talepæd, logopæd og mig 

 har sparring med koordinerende læsevejledere 
 ikke systematiseret sparring 
 Tæt samarbejde med gode kolleger 

 Hm, uformelle og formelle samtaler om et projekts gennemførsel.... Ikke systemisk 
 Jeg kontakter en kollega, hvis jeg har et problem, jeg vil drøfte. Ad hoc og det er mig selv der er 

ansvarlig. 

 fagfaglig sparring er meget smarsom, så sparring søges ofte tværfaglig og uden for kommunen 
 uforkmel sparring med kolleger 

 
 

2. Læsekonsulenternes arbejde med læsestrategi og læsepolitik mv. i kommunen 

Spørgsmål nr. 14. Har kommunen en læsepolitik/ strategi? 
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Spørgsmål nr. 15. Hvis ja til ovenstående: I hvor høj grad er du/ har været invol-

veret i implementeringen af den kommunale læsepolitik/ -strategi? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 16. Hvis ja (til spørgsmålet om kommunen har en læsepolitik/ stra-

tegi): I hvor høj grad mener du at en kommunal læsepolitik kvalificerer indsatsen i 

din kommune? 

 

 

Spørgsmål nr. 17. Læsekonsulentens arbejde med evalueringer i din kommune 

Er du involveret som læsekonsulent i arbejdet med evalueringer?  - På kommu-

neniveau? 
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Spørgsmål nr. 17. Læsekonsulentens arbejde med evalueringer i din kommune 

Er du involveret som læsekonsulent i arbejdet med evalueringer?  - På skoleni-

veau? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 17. Læsekonsulentens arbejde med evalueringer i din kommune 

Er du involveret som læsekonsulent i arbejdet med evalueringer?  - På klasse/ 

teamniveau? 

 

 
 

Spørgsmål nr. 17. Læsekonsulentens arbejde med evalueringer i din kommune 

Er du involveret som læsekonsulent i arbejdet med evalueringer?  - På elevni-

veau? 

 

 
 

Spørgsmål nr. 18. Læsekonsulentens arbejde med evaluering i din kommune? Er 

der fastsatte/ aftalte evalueringsplaner? - På kommuneniveau? 
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Spørgsmål nr. 18. Læsekonsulentens arbejde med evaluering i din kommune? Er 

der fastsatte/ aftalte evalueringsplaner? - På skoleniveau? 

 
 

 

 

Spørgsmål nr. 18. Læsekonsulentens arbejde med evaluering i din kommune? Er 

der fastsatte/ aftalte evalueringsplaner? - på klasse/ teamniveau? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 18. Læsekonsulentens arbejde med evaluering i din kommune? Er 

der fastsatte/ aftalte evalueringsplaner? - På elevniveau? 
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Spørgsmål nr. 19. Om læsekonsulenten som formidler af viden på det læsefagli-

ge felt: Hvilke niveauer i kommunen formidler du din viden til? (gerne flere svar) 

 

 

I. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’Hvem formidler du din viden på det læsefaglige felt 

til?’ 

19. Om læsekonsulenten som formidler af viden på det læsefaglige felt: Hvilke 

niveauer i kommunen formidler du din viden til? (gerne flere svar) - Andre - skriv 

gerne kort 
 privatskolerne - kommunens resursecentre 
 PPR 

 Kolleger 
 psykologer, dagbehandlingsskoler, kollegaer i Center for Uddannelse 
 Som ansat konsulent på en skole, er mit job andeerledes end da jeg var ansat i forvaltningen. 
 Sagsbehandlere i familieafdelingen 
 OBS Skolechef og skoleledere i mindre omfang 
 Jeg er ansat i Område Amager og svarer derfor kun ud fra dette område. Københavns Kommune 

har en centralt ansat læsekonsulent, som vareatger andre opgaver 

 elever 
 Egen chef PPR-leder som giver viden videre i systemet. 

 andre fagpersoner i PPR 
 i nogle tilfælde andre faggrupper sundhedplejersker m.m. 
 Dagtilbud 
 Hænger sammen med mit svar på spg. 14-16. Tidligere lavede jeg - i samarbejde med skoleafde-

lingen, læsevejlederne og skolelederne en strategi, der blev fremlagt for politisk udvalg og selvføl-

gelig skolechefen og læsevejlederne. Efter 2012 har jeg ingen indflydelse, er ikke på chef- og poli-
tisk niveau, men deltager i et skoleledermøde i forbindelse med kvalitetsrapporten, hvor læseunder-
søgelsen er blevet et bilag (tidligere blev den godkendt seperat i udvalget). Det er således skolele-
derne, der afgør læsepolitikken i kommunen. På baggrund af dette skal jeg beskrive en indsats, 
MEN denne tilrettes af kommunens chefkonsulent sammen med et par stabskonsulenter - ingen af 
disse har praktisk afsæt i folkeskolen. Derfor er mit nye formidlerfelt ændret betydeligt. Det er nu 

læsevejledere, lærere, forældre og skoleledere. 
 koordinerende læsevejledere 
 Chefpsykolog 
 Psykologer, personale på dagbehandlingsskoler, kolleger i Center for uddannelse 

 enklete gange også til folk i førskoleområdet. 
 internt på PPR - psykologer og tale-hørelærere 
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 Interne kolleger og kolleger fra andre afdelinger 
 Privatskoler 
 PPR 

 

Spørgsmål nr. 20. Om organisering af videndeling i kommunen og læsekonsulen-

tens rolle Er der i din kommune etableret netværk vedrørende læsefagligt arbej-

de? 

 
 

 

J. Tekst-boks kommentarer ’Er der etableret netværk vedrørende læsefagligt arbejde i din 

kommune?’ 

20. Om organisering af videndeling i kommunen og læsekonsulentens rolle Er der 

i din kommune etableret netværk vedrørende læsefagligt arbejde? - Hvis Ja - skriv 

kort hvilke 
 netværk med læsevejledere, specialvejledere og kompetencecenteret 
 læsevejeldernetværk, resursekoordinatornetværk og PUC-netværk 

 læsevejleder netværk 
 læsevejledernet 
 læsevejledernetværk, bh.kl.ledernetværk, it-cafe 
 læsevejleder og koor. spec. læ. 
 læsevejledernetværk 
 Læsevejledere, læsecenterlærere, ITressourcepersoner 

 læsevejledere 
 læsevejledernetværk og netværk omkring genrepædagogik 
 læsevejledernetværk og testlærernetværk 
 Spec. vejl. og læsevejl. netværk 
 jeg har etbleret et læsenetværk bestående af læsevejledere og koordinerende lærere for specialun-

dervisningen 
 Netværk for læsevejledere 

 Netværk for læsevejledere 
 netværk for special-og læsevejledere 
 Netværk for sprog - og læsning med DSA, specialundervisning og læsevejledere 
 Etabl elekt Netværk på skolekom, 
 Netværk for læsevejledere samles fem gange årligt. 
 læsevejledernetværk 
 Netværk for læsevejledere 

 Læsevejlederne har et netværk 
 læsevejledernetværk og netværk for lærere i omårdet (tidligere benævnt) specialundervisning 
 4 årlige møder med læsevejlederne fra kommunens skoler. 6 årlige møder med skolernes funktions-

lærere og et årligt møde med skoleledelser, læsevejledere og funktionslærere på den enkelte skole. 
 læsevejledernetværk, IKT netværk 
 læsevejledere i et område er organiseret i et netværk med en koordinerende læsevejleder som tov-

holder. de koordinerende læsevejledere er desuden organiseret i netværk. 
 Ja, der er netværk for læsevejledere 

 læsevejledernetværk og netværk for børnehaveklasseledere 
 Netværksmøde 4 gange årligt 
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 Læsevejledernetværk elektronisk og et antal møder pr. skoleår. Er man læsevejleder skal man del-
tage i møderne 

 Læsevejledernetværk, netværk for testlærer 
 Læsevejldernetværk, lærere der arbejder med den speicalpædagogiske del af læsning 
 4 årlige møder med læsevejlederne 
 Netværk for læsevejledere, resursekoordinatorer, kurser for alle lærere og daginstitutionspersonale 

 læsevejledernetværk, læseskublærernetværk, læsning i 0. klasse 
 læsevejledermøderække 
 Læsevejledernetværsmøde + digital konference 
 koordinerende læsevejleder i hvert område 
 læsevejledernetværk og koordinatornetværk 
 løsevejledernetværk 

 Netværk for læsevejledere og netværk for sprogansvarlige i dagtilbud 
 netværk for læsevejledere og spc. lærere 

 læsevejledernetværk 
 Netværk for læsevejledere 
 Læsevejledernetværk med fire årlige møder - heraf en læsevejlederdag. Kontaktlærer møder - også 

fire gange årligt. Netværk for IT rygsæklærere 
 læsevejledernetværksmøder og digital læsevejlederkonference 

 Læsevejledernetværk 
 læsevejleder,såeciallærernetværk 
 Netværk af specialundervisningslærere og læsevejledere 
 netværk for læsevejledere og netværk for koordinerende af den supperende undervisning 
 Læsevejledere, danskfagudvalgsformænd, børnehaveklasseledere, matematikvejledere, faglig læs-

ning lærere, læsepædagoger i dagtilbud 
 læsevejledere og bhv.kl.ledere 

 Netværk for læsevejledere og specialundervisningslærere. Er måske under afvikling - vides ikke i 
skrivende stund, hvilken skæbne netværkene får 

 Kommunalt netværk for læsevejledere. Specifikke netværk for lærere, der deltager i 3-årigt udvik-

lingsforløb i faglig læsning. Netværk for ledelsesmæssige tovholdere på udviklingsforløb faglig læs-
ning. Fynske læsekonsulenter. 

 Specialkoordinatorer netværk, læsevejleder netværk 

 læsevejledere og specialvejledere mødes i netværk med konsulenterne 5 gange/år 
 Læsevejledernetværk, samarbejde med pæd. Konsulenter i forvaltningen 
 netværk for læsevejledere 
 Læsevejledermøder hvert møde 
 læsevejledere, tosprogskoordinatorer, støttecenterkoordinatorer 
 læsevejledere 
 Læsevejledernetværk 

 Vi konsulenter er tovholdere for netværk for kommunens specialvejledere, læsevejledere og 
0.kl.lærere 

 læsevejledere, koordinatorer og testlærere 
 koordinator netværk 
 Netværk for læsevejledere 

 

Spørgsmål nr. 21. Hvor meget fylder arbejde med faglige netværk i din funktion 

(forberedelse, deltagelse, efterbearbejdning mv.)? 
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Spørgsmål nr. 22. Hvilken rolle har du i forbindelse med arbejde med netværk? 

Sæt evt. gerne flere krydser 

 
 

 

Spørgsmål nr. 23. Om overgange - læsekonsulentens rolle i kommunens gen-

nemgående indsats vedrørende sprog og skriftsproglig udvikling: Hvilke områder 

samarbejder du med? 

 

K. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’Læsekonsulentens samarbejder angående sprog og 

skriftsproglig udvikling’ 

Spørgsmål nr. 24. Beskriv eventuelt gerne hvordan dette arbejde foregår 
 På områdemøder med sundhedsplejersken i orienterende form i sager om fx præmature trillinger. 

Med UU i forbindelse med udskolíngselever, der skal i gang med STU-forløb. 
 Vi er i en fælles forvaltning og har fokus på overgange i børnenes liv. Så dels har vi forskellige ar-

bejdsgruppe og lavr forskellige arrangementer sammen - eks. har vi i efteråret afholdt en stor fæl-
les konference for dagtilbud og indskoling om børns tidlige skriftsprogstilegnelse. 

 Gennem beskrivelser i læsepolitik og samarbejde med institutioner og andre faggrupper. 
 information og deltagelse i møder i børnehaver, samarbejde med sprogvejledere. I skoler i forhold 

til overgang til overbygning og efterskole/ungdomsuddannelse 
 Vi arbejder fx med procedurer for overgange, så læseindsatsen koordineres.  Koordinerer samar-

bejde mellem skole og dagtilbud i de distrikter, hvor der er behov for et særligt fokus på sprog-og 
læseindsatsen 

 Grundet organisationsændring er det nu muligt at arbejde i 0 -6 årsområdet på en helt anden måde 
end tidligere.det agter jeg at udnytte ved at optimere elevernes sproglige og skriftsproglige forud-
sætninger før og ved skolestart. Arbejdet er dog foreløbig kun i sin indledende fase 
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 Vi har et Videncenter for sprog og læsning, hvor alle konsulenter i dagtilbud, skoleafd. og PPR sam-
arbejder, primært med koordinering for øje. Her udarbejder vi sprogpolitik og handleplan samt im-
plementerer sprogvurderingen i dagtilbud og skole fx. 

 Ved konsultative møder. 
 PT kun indirekte via samarbejde med med tale-høre- og tosprogskonsulent. Er ved at udarbejde 

projektbeskrivelse. 

 Jeg har fået en ny opgave- At skulle være tovholder i De nye sprogvurderinger - med at opretholde 
- Den røde tråd - fra dagplejen, børnehaven og op i skolen. 

 Begge netværk har 4 årlige møder - et er en læsevejlderDAG. Indholdet er ofte formidling, erfa-
ringsudveksling og kan være oplægsholdere udefra. 

 4 årlige møder med sprogvejlederne i kommunens institutioner fra 0 - 6 år. 4 årlige møder med 
kommunens fritidsinstitutioner Jeg er en del af det udvalg vi har i kommunen for overgange. Over-

gangsudvalg har lavet procedure for overgange mellem institution, fritidsinstitution og skole. 
 Via min ansættelse i Skoleafdelingen samarbejder jeg med Institutionsafdelingen om sprogvurde-

ring. 
 Jeg har indledt et samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne ift. elever i læsevanskeligheder 

og udarbejdet et skema/ dynamisk arbejdsredskab for alle involverede parter, vi mødes nogle gan-
ge om året for at udvikle og udveksle. 

 I forbindelse med dagpleje og vuggeskuer er det primært i samarbejde med tale-hørekonsulenterne 

i PPR. Det er primært skolerne jeg samarbejder med. 
 Udarbejdelse af procedure til overgangen fra skole til ungdomsuddannelsen. Samarbejde med ung-

domsuddannelserne omkring øget opmærksomhed på elever i skriftsproglige vanskeligheder. 
 Det tværfaglige samarbejde har især været koblet på min rolle som koordinerende konsulent for he-

le børneområdet 0 - 18 år ved. to-sprogede 
 Arrangerer kurser Projektleder i forskellige tiltag 
 Jeg deltager i et netværk om sproginsats i dagtilbuddet, ligesom jeg har lavet et oplæg til en folder 

for pædagoger vedr. skriftsprogsområdet. Sammen med tosprogskonsulent,-pædagoger og talepæ-
dagoger har vi udarbejdet en oplysende artikel om arbejdet. Endelig har jeg deltaget i oplæg om 
indsatsområder for at have den viden med til mine netværk i skoleområdet 

 Der er generelt samarbejde på tværs. 
 DEt foregår i forvaltningen 
 Har bl.a. i indeværende år deltaget i KL´s netværk omkring læring i dagtilbud - med it-støtte sam-

men med daginst. ledere. UU vejledere omkring indsatserne i brobygning 
 Dagtilbud deltog da vi lavede sprog-og læsepolitik. Jeg deltager når dagtilbud skal beskrive fremti-

dens dagtilbud. Fælles børnepolitik. 
 overgang fra børnehave til skole er koordineret i politik for sprogvurdering og politik for læsning. Vi 

har netop oprettet et netværk mellem læsevejledere i grundskolen og læsevejledere i ungdomsud-
dannelserne. 

 Jeg har samarbejde med PPR`s talepædagoger omkring sprogudvikling i børnehaverne. Det sker 

også at jeg udreder elever, der er på vej ud i en ungdomsuddannelse. 
 Netværksmøder, ledermøder, projekt KLAR TIL UDDANNELSE for elever der er erklæret ikke uddan-

nelsesparat 
 samarbejde med konsulenter på områderne, udviklingsprojekter, fokus på overgange, tidlig indsats 
 Læsesamtaler med alle årgange på skolerne to gange om året. Kurser for lærere og SFO pædago-

ger. 
 Der formuleres fælles aftaler, arrangeres fælles temadage, løbende koordinering mv. 

 Vi arbejder indirekte med at sikre, at elever i læsevanskeligheder kan få bevilget it hjælpemidler 
ved overgang til ungdomsudannelserne 

 overgange før og efter skolen  kommunen er ved at implementere Tidlig opsporing og indsats, der i 
første omgang laver trivselsundersøgelser og har særlige overgangsskemaer fra 0. - 10 år. 

 Der er i kommunen ikke defineret en gennemgående indsats. Jeg er opmærksom på at italesætte 
behovet ved enhver lejlighed. Det være sig diverse møder på skoler. 

 Jeg samarbejder kun med kommunens tale-hørekonsulent omkring indsatsen i førskolealderen. Det 
er hende og tale-høreprædagogerne der har deres gang i institutionerne. Samarbejdet med UU er 
ikke-eksisterende, undtagen i elevsager. Tror nok psykologerne ind imellem har centralt planlagte 
møder med UU omkring den enkelte skoles 7. klasser. 
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Spørgsmål nr. 25. I hvor høj grad vægter du p.t. dette arbejde (med overgange)? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 26. I hvor høj grad finder du det relevant at vægte dette arbejde? 

 

 
 

3. Læsekonsulenternes arbejde omkring, inklusion, deres kompetenceudvikling og faglighed 

 

Spørgsmål nr. 27. Læsekonsulenternes rolle i kommunens gennemgående ind-

sats vedrørende udvikling af inkluderende læringsmiljøer: Er der i din kommune 

en overordnet strategi for inklusion? 
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Spørgsmål nr. 28. Har du som læsekonsulent været med i udvikling af din kom-

munes strategi for inklusion? 

 

 

Spørgsmål nr. 29. Hvor ligger dit arbejdsfokus vedrørende inklusion? 
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Spørgsmål nr. 30. Hvordan beskæftiger du dig med implementeringen af it i un-

dervisningen?

 

L. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’Læsekonsulentens arbejde med implementering af it i 

undervisningen’ 

30. Hvordan beskæftiger du dig med implementeringen af it i undervisningen? - 

Andet - skriv kort 
 forældrekurser og kurser på privatskolerne 
 administrativt 

 området dækkes primært af afd. leder og lærere på inklusioncenter for læsning 
 Forældrekurser 
 som vejleder på vores kommunale kursusrække i it-kompenserende værktøj, er jeg med til at ud-

vikle opfølgning af kurserne, så lærerne bliver mere ansvarlige 
 overordnet 
 i forhold til inklusion og ligeværdig læring 
 Anbefaler og deltager i indstilling af elever til IT kompenserende tilbud i læseklasseregi. 

 Jeg arbejder med læsevejlederne om dette. De skal være de bærende ressourcepersoner på skoler-
ne omkring kompenserende it-værktøjer. De skal vejlede forældre, elever og lærere 

 vejledning til læsevejledere og lærerteam med læsesvage elever 
 Udvikling af Fremtidens læringscenter, hvor it er en væstentlig bestanddel. 
 arbejder ikke med det 
 kontinuerligt samarbejde med andre skolekonsulenter 

 Jeg er involveret ad hoc i kommunens it strategi 
 mest pædagogisk om CD-ord "lyttelæsning" mv 
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Spørgsmål nr. 31. På hvilken måde er du involveret i særlige indsatser i forhold til 

inklusion og læsning? 

 

 

M. Tekst-boks kommentarer angående ’Involvering i særlige indsatser ift. inklusion og læsning’ 

31. På hvilken måde er du involveret i særlige indsatser i forhold til inklusion og 

læsning? - Andet - skriv kort 
 Konsulent på kommunens læsetilbud 

 deltager i it-rygsæk-netværk 
 centrale it-kurser til elever på melletrinnet 

 centrale it-kurser til elever 
 møder med ledelse af PPR 
 er ved at opbygge videncentre for læsning, matematik og 2.sprog, hvor jeg fremover skal være til-

knyttet driften for forvaltningen 

 

Spørgsmål nr. 32. På hvilken måde er du involveret i særlige indsatser i forhold til 

faglighed og læsning? 
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Spørgsmål nr. 32. På hvilken måde er du involveret i særlige indsatser i forhold til 

faglighed og læsning? - Andet - skriv kort 
 en fælles kommunal indsats i udskolingen og forsøgsprojekter 
 Oplæg på skoler 
 initiativer til uddannelsesforløb 
 forskningsprojekter 
 oftest i forbindelse med sagsarbejde og forebyggende indsatser, hvor den enkelte lærer henvender 

sig 

 

 

Spørgsmål nr. 33. På hvilken måde er du involveret i at bringe specialpædagogisk 

faglighed ud på skolerne? 

 

 

Spørgsmål nr. 34. Om læsekonsulentens rolle i kommunens gennemgående ind-

sats omkring kompetenceudvikling, faglighed og resultater: Kan kommunen do-

kumentere effekt af indsatser for at styrke elevernes læse- og skrivekompeten-

cer? 
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Spørgsmål nr. 35. Hvordan/ hvor kan der dokumenteres effekt af indsatsen? - 

Forbedrerede læseresultater i indskolingen? 

 

 

Spørgsmål nr. 35. Hvordan/ hvor kan der dokumenteres effekt af indsatsen? - 

Forbedrerede læseresultater på mellemtrinet? 

 

 

Spørgsmål nr. 35. Hvordan/ hvor kan der dokumenteres effekt af indsatsen? - 

Forbedrerede læseresultater i udskolingen? 

 

 

Spørgsmål nr. 35. Hvordan/ hvor kan der dokumenteres effekt af indsatsen? - 

Højere gennemførelse på ungdomsuddannelserne? 
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N. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’Fokus for at styrke elevernes læse- og skrivefærdig-

heder’ 

36. Hvilket fokus tænker du er vigtigt for at styrke elevernes læse- og skrivekom-

petencer fremadrettet i din kommune? 
 Fokus bør i højere grad være på skriveprocessen. 
 Vi skal have en kommunal sprog og skriftsprogsstrategi  Vi skal have en fælles kommunal sprog-

vurderingsprocedure ved skolestart   Vi skal arbejde på at få opdateret og kvalificeret læsevurderin-

gerne ude på skolerne - væk med de forældede test og ind med mere kvalitative test og metoder.  
It og læsning merre i fokus - arbejde for et bredee læsebegreb.   Fortsat fokus på arbejdet med 
skriftsprog ved små og store projekter gerne med følgeforskning.   Skabe refleksionsrum for lærer-
ne - så bevidstheden om læse- og skriveudviklingen hele tiden har opmærksomhed og fokus. 

 It kompenserende hjæpemidler og større fokus på skriftlig formidling 
 1. Generel anvendelse af læse- og skrivestøttende it 2. At flere og flere i den begyndende læseun-

dervisning anvender syntetisk lydmetode 3. At nedtone myten om "børnestavning" ´så lærere ikke 

bruger dette som undskyldning til ikke at staveundervis og vise børnene voksenstavning 4. VIG-
TIGST AF ALT: Inkluderende læseundervisning 

 at give skolernes læsevejledere viden og mulighed for at kunne understøtte læsning i alle fag på de-
res skoler, hos ledelsen, i teams, i den enkelte klasse, årgangsteam og hos den enkelte lærer. Dette 
skal ske gennem en systematisk planlagt handleplan for skolen som ledelsen tager ansvar for at 
implementere. 

 Der skal fokus på lærernes betydning for at undervisningen udvikles og tilrettes den aktuelle elev-

gruppe.Der er underskud af didaktisk kompetence og herunder vilje/evne til at arbejde seriøst med 
differentiering - hvilket indebærer at man må komme ud over ukritisk brug af færdigfremstillet ma-
teriale. 

 Stadig fokus på læsning i fagene ud over tiltag. Faglærernes ebgagement. 
 større fokus på faglig læsning, fokus på læring og feedback generelt 
 Gennem kurser, læsecamps og vores klassemøder 

 Fortsat fokus på læsning i fagene Herunder: Multimodal læsning Genrepædagogik 

 Fortsat implementering af Handleplan for sprog og læsning Fokus på inklusion og didaktik It-
kvalificerende værktøj 

 Der er kun 1,8 % af eleverne der ikke har knækket læsekoden ved udgangen af 1. klasse. Jeg vil 
naturligvis arbejde for at vi kan bibeholde de 98,2 % sikre læsere; men for at flere kan komme med 
på læsetoget skal indsatsen konkoncentreres omkring at bedre børnenes sproglige forudsætninger 
inden skolestart 

 Fælles, inkluderende læsefaglig indsats. Fokus på IT og læsning, faglig læsning og læsemotivation. 
 Ordkendskab Faglig læsning og skrivning Undervisningsdifferentiering Multimodalitet Vejledning og 

supervision - udvikling af praksis i praksis 
 Omkring læse - og tekstforståelse. 
 En mere sammenhængende indsats fra nul til 18 år. 
 Vi forbereder at øge vores fokus. 
 Skriftsprog i LÆRINGENS tjeneste 

 Tiltagene skal være systematiske. Vi skal se på hvilke tiltag der virker og hvilke tiltag der er en do-
kumenteret efekt af. Vi skal have øje for elevernes trivsel. 

 Vi arbejder nu på år 2 med at implementere sprog og genrebaseret undervisning (australsk genre-
pædagogik) 

 Videreuddannelse af lærere 
 Tidlig indsats i forhold til elever med læsevanskeligheder.  Lokal opfølgning på test og prøver f.eks 

via klassekonferencer. Stærkt netværk for læsevejledere. Styrket læsevejlederfunktion. Sprogind-
satser før skolestart. Særlige tiltag/tilbud til elever med ordblindevanskeligheder.  Styrke faglærer-
nes viden om sprog og læsning. 

 Fokus på læseforståelse større fokus på skriveprocessen  tidlig indsats i førskoleområdet 
 Opkvalificering af viden på området i forhold til lærere og andet personale, differentiering af læse-

undervisningen, styrkelse af læsevejledernetværket 
 Særligt fokus på almenundervisningen "den røde tråd" i hele skoleforløbet undervisningdifferentie-

ring med fokus på elevernes læring. Modellereende lærerolle brobygning v. overgange 
 Fokus på den fortsatte læsning på mellemtrinnet Fokus på læsning og skrivning i alle fag 
 Fastholdelse af stor indsats med faglig læsning. Fastholdelse af vejledning til elever med læsevan-

skeligheder 

 Pædagogisk uddannede it-konsulenter 
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 Fokus på førskolebørn, - her arbejdes meget med dialogisk læsning fra dagpleje til 0.klasse Op-
mærksomhed på bogstav/lydarbejdet på førskoleområdet 

 Fokus på de økonomiske midler - tid til området, på overgange, på inklusion - undervisningsdiffe-
rentiering, forsat fokus på indskoling,læsning i alle fag samt samarbejde med UU og ungdomsud-
dannelserne 

 Satsning på CD ORD, faglig læsning, videreformidlig af vores forskningsprojekt 

 Fokus på læsning og skrivning i fagene Fokus på digitale læremidler Fokus på udvikle flydende læs-
ning på mellemtrinnet Fokus på inklusion og læsning Efteruddannelse af lærere Skkriftsproglig ud-
vikling i førskoleladeren 

 teamsamarbejde mde fokus på læsning i alle fag 
 Inddragelse af it - digitale læringsmidler 
 Fortsat at opkvalificere læsevejlederne. Fortsat at arbejde med faglig læsning. Fortsat at tænke 

læsning er en del af kommunikationen. 
 Efteruddannelse og inklusion 

 Bedre Inklusion, bedre relationer, bedre undervisningsdifferentiering,nye måder at organisere un-
dervisning på, efteruddannelse af personale 

 faglig læsning og skrivning i alle fag, samt emplementering af IT 
 Fælles inkluderende og læsefaglig indsats. Fokus på it og læsning. Fokus på faglig læsning i fagene. 

Fokus på læsemotivation. 

 Vi påbegydner fra næste skoleår en ekstra indsats på mellemtrinnet. Bl.a. gennem et aktionslæ-
ringsprojekt på udvalgte skoler. Mette Vedsgaard skal hjælpe os med et projekt omkring genrepæ-
dagogik (læring ind i fagene). Læsevejledere, dansklærere + faglærere på mellemtrinnet skal delta-
ge i forløbet. Desuden vil vi læsekonsulenter afholde kurser for at opkvalificere lærere til at tilgode-
se elever med specifikke behov på læse - og stavområdet. ander kurser omkring iT, lærerens mu-
lighed for at følge elevernes læsning tæt. Desuden er der etableret mulighed for, at skolerne kan 
søge om projektforløb, hvor vi fra inklusionscentret kan understøtte deres arbejde. Noget omkring 

faglig læsning i faget matematik er også i støbeskeen. NB. Ovenstående er ved at blive planlagt, så 
det træder i kraft fra skoleåret 13/14. 

 Ved at sikre implementering af en udmærket læsepolitik 

 Fokus på læsning og skrivning i fagene Digitale læremidler Udvikle flydende læsning på mellemtrin-
net Inklusion og læsning efteruddannelse af lærere Skriftssproglig udvikling i førskolealderen 

 særlig fokus på bevidst arbejde med elevernes læseforståelse, den faglige læsning og skrivning 

 Genrepædagogik Læsning i fagene Kompenserende it - udbredt til alle klasser 
 Et sprog-læsestrategiudvalg på tværs af 0-18 års-området skulle løbende holde sig ajour med 

forskning, nye lovbestemmelser mv. og arbejde sammen og at udvikle og skabe sammenhæng i 
indsatserne fra 0-18 år. Der skulle være en handlestrategi med  handleanvisninger for indsatsen. 

 Sprogbaseret undervisning og genrepædagogik Inklusionsstrategier indkulturering i skriftsproget i 
førskolen digital skriftsprogskompetencer 

 Jeg fungerer ikke som egentlig læsekonsulent men som specialpædagogisk konsulent. Min ansæt-

telse giver mig ikke mulighed for indhentning af læseresultater mm., men jeg mener, at der i min 
kommune er behov for det. 

 Fokus på elevernes sprog-, begrebs- og læseforståelse med opmærksomhed på, at også de tospro-
gede elever får udviklet deres fag- skolesprog i tilstrækkelig grad Anerkendelse af sprogs betydning 
for læring og udvikling Fokus på literacy - tidligt i dagpleje, børnehave 

 Faglig læsning og skrivning i alle fag Genrepædagogik/reading 2 Learn Skrivedidaktik Viden om 
verden dagtilbud og skole Den røde tråd fra dagtikbud til skole It indragelse 

 Tidlig sproglig og skriftsproglig indsats i førskoleområdet Førskoletilbud for elever med dansk som 
andetsprog Fokus på sprogudvikling i alle fag gennem hele skoleforløbet Løbende evaluering Opkva-
lificering af lærerne Større kulturel indsats i forhold til hjem med dansk som andetsprog Digitale 
undervisningsmidler og it med kompenserende programmer som naturligt værktøj for alle 

 Fællseskommunale uddannelse som f.eks.det vi har planlagt i  læsning i alle fag gennem genrepæ-
dagogik og SFL Fortsat fokus på LUS samtaler to gange om året for alle årgange. Efter og videreud-

dannelse for lærere og pædagoger. 
 Lydlig opmærksomhed i førskolealderen 
 Oprettelse af et forpligtende læsetilbud til elever i store læsevanskeligheder - med forstærket fokus 

på implementeringen af digitale læremidler på hjemskolerne. Tidlig skriftsprogsudvikling i overgan-
gen fra dagtilbud til skolen (herunder landsbyordninger). 

 - mellemtrinnet generelt - efteruddannelse af lærere - læsning og skrivning og dansk som 2. sprog 
 Overgangen 0 kl 1.kl. Sprogudviklende indsatser, fokus på mellemtrinnet, og især i vores kommune 

udskolingen 
 Brobygning Viden Samarbejde 
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 Faglig læsning Tidlig indsats fx med håndtegn med bogstaverne, RR og LL, Workshops for forældre-
ne til elever med læsevanskeligheder  Udvide lærernes måder at se undervisning på via fx tablets 
Sproglig bevidsthed for børn - allerede i børnehave og vuggestue 

 fortsat fokus på den fortsatte læsning herunder faglig læsning og skrivning, læseforståelse i indsko-
ling, forældreinvolvering 

 tidlig indsats + hjælpeforanstaltninger 

 differentiering digitale læremidler faglig læsning 
 At kommunen får formuleret en læsepolitik, som sikrer et realistisk fælles udviklingsmål. 
 Der har været meget fokus på læsning i alle fag. Så nu handler det om at sætte den viden i spil. 

Systematik i indsamling og analyse af testresultater. Tydelige handleplaner for elever i vanskelighe-
der Bedre overgange ved lærerskift 

 Faglig læsning 

 Fortsat politik fokus på området. Det er som om 'nyhedens interesse' ikke helt er der længere. Vig-
tigt at der kommunalt er klare signaler om uddannelse af læsevejledere, deres funktion på skolerne, 

samt at den løbende evaluering af læsningen på kommune/og skoleniveu fortsætter. 

 

Spørgsmål nr. 37. I hvor høj grad arbejder du som læsekonsulent med at styrke 

den faglige læsning og skrivning i alle fag? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved planlægning, implementering og 

evaluering af kommunale tiltag, dvs. strategisk på kommunalt plan  
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Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved planlægning, implementering og 

evaluering af lokale tiltag på enkelte skoler 

 
 

 

Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at afholde kurser og oplæg for sko-

lernes personale 
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Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at iværksætte fælles kommunale 

kurser og efteruddannelse 

 
 

 

Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at medvirke til implementering af 

digitale læremidler 
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Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at rådgive skoleledelser og læsevej-

ledere 

 
 

 

Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at yde konsultation til lærere/ -

teams 
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Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at supervisere/ coache skolernes 

ressourcepersoner 

 
 

 

Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at observere undervisning og give 

feedback 
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Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at indgå i aktionslæringsprocesser  

 
 

 

Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at indgå i konkrete undervisnings-

forløb på skolerne 
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Spørgsmål nr. 38. Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent 

med at kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af 

elevernes læse- og skrivekompetencer? - Ved at udrede læsevanskeligheder 

 

 

O. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’At kvalificere kommunens og skolernes arbejde med 

inklusion og sikring af elevernes læse- og skrivekompetencer’ 

39. Skriv eventuelt kommentarer til hvordan og i hvilket omfang, du arbejder med 

ovenstående 
 Jeg afholder i forbindelse med vores intensive læsekurser for elever i Dyslexia - kurser for lærere og 

forældre - ligesom jeg er ude på alle skolerne og tale med de lærerteams der har haft en elev på 

kursus. Jeg tilbyder Cd-ordkurser/intowords kurser for lærerteams, klasser og forældre. 
 Jeg arbejder ikke ude i konkrete undervisningsforløb, fx observation, aktionslæring. Jeg arbejder fx 

mere med at kvalificere læsevejlederne/ testlærerne observationer.  Derudover planlæger jeg kur-
susforløb hvor aktionslæring er en del af kurserne. Lige nu er jeg tovholder på en projektgruppe, 
som skal udarbejde vejledning til inkludererende læseundervisning. 

 Møderne i netværket for læsevejledere er vigtige i mit arbejde.  Diverse læseprojekter er også af 

stor værdi. 
 Planlægning af årlige kommunale kursustibud Netværksmøder Skolemøder Statistik vedr. resultater 
 Tester ikke selv eleverne, men giver ofte råd og vejledning til lærernes testning 
 Jeg arbejder primært med grupper og gennem mine netværk - derfor er det læsevejlederne, der 

udfører det meste arbejde ude på skolerne i forhold til almenundervisningen. I kommunen har vi en 
specialundervisningskonsulent, der skal tage sig af enkeltsager, men jeg oplever, at jeg bliver kon-

taktet mere i forhold til enkeltsagsarbejde, fordi lærerne ikke kan rumme eleverne og ikke føler, de 

får givet dem tilstrækkelig god undervisning 
 jeg tester ikke selv men sparrer fagligt med personer 
 Min titel er skolekonsulent og jeg er som læsekonsulenterne i kommunen uddannet specialærer 

med læse/stave og sprog/tale speciallerne, men min stilling rummer en mangfoldighed af opgaver - 
fortrinsvis af forvaltningsmæssig karakter. læsefaglige område 

 I år og næste år er alle lærere i kommunen på kursus i web 2.0 værktøjer. Dette sker gennem 
workshops på de enkelte skoler i samarbejde med UCL 

 Som tidligere nævnt, at vi ved at planlægge kursusforløb og aktionslæringsforløb til kommende sko-
leår. 

 Aktionslæringsforløb gennem 6 år på 3 skoler for alle team, ikke med fokus på inklusion men akti-
onslæring gavner alle børn. 

 Projekt faglig læsning. 3-årigt forløb på alle skoler, hvor alle lærere på 4.-10. klasse sendes på kur-
sus, og med efterfølgende praksisperiode, hvor læsevjelederne coacher lærerteam + deltager i un-

dervisningen. 
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 arbejder mere og mere som forvaltningens ressourceperson på sprog, læse- og specialområdet - 
tilknyttes de nye faglige videnscentre, som før kun læsecenter  er skoleafdelingens respræsentant 
ved visiteringer og andet samarbejde med PPR 

 Det svinger lidt fra år til år - efterspørgsel på... 
 Efter kommunesammenlægningen er der efterfølgende (efter nogle år)sket ændringer i organisatio-

nen, nye chefer (og nyansættelse af chefer og skoleledere) og omlægning/sammenlægning af sko-

ler, hvilket har påvirket implementering af en overordnet fælles strategi. Der udarbejdes læsepolitik 
på nogle af de nyetablerede skoler. Men evalueringsplanerne (læseprøver på alle årgange) er vide-
reført. Jævnfør besvarelsen. 

 Har fortsat den overvejende del af min arbejdstid som sagsmedarbejder i PPR. Er for 1½ år siden 
blevet reduceret fra 2 til 1 læsekonsulent, så sagerne fylder mere nu end tidligere. Desuden har 
læsningen ikke så stor bevågenhed hos skolechefen over de perioder hvor skolernes resultater skal 

evalueres. 

 

Spørgsmål nr. 40. Er du med til at planlægge tiltag for elever med dansk som an-

detsprog med henblik på at styrke læsning og forudsætninger for læsning? 

 

 

P. Tekst-boks kommentarer vedrørende ’Arbejdet med DsA…..’ 

41. Her kan du tilføje bemærkninger vedrørende arbejde med tiltag for elever 

med DsA, både med hensyn til på hvilken måde du arbejde med DsA (hvis du gør 

det).  Og i givet fald, hvem du samarbejder med om dette arbejde 
 Jeg sprogvurderer, laver rapporter og giver vejledning og rådgivning til lærere og forældre. 
 Jeg har et lille netværk med de to koordinatorer for arbejdet med de tosprogede elever i Gentofte - 

og jeg har lavet kurser for lærerne der er tilknyttet VITO (videnscenteret for tosprogede) 
 Jeg har et godt samarbejde med tosprogskonsulenten men på et mere overordnet plan 
 Jeg har den overordnede funktion i forbindelse med timer o. a. for tosprogede og lave strategier på 

kommunalt plan. "fra indslusning til udslusning" 
 Kommunen er involveret i et stort projekt under ministeriets task-force. Meldningen til læsekonsu-

lenten er, at to-sprogskonsulenten har rigeligt at se til med det. 
 Vores tosprogskonsulent har været med i arbejdet med Handleplan for sprog og læsning. Heri ind-

går særlig temahæfte og tosprogede og læsning 
 Jeg virker vel kun indirekte i forhold til DsA elever; men har i øvrigt et velfungerende samarbejde 

med vores tosprogskonsulent 
 Vi har en to-sprogskonsulent, der tager sig af det område. men vi sparrer ofte med hinanden. 
 Jeg samarbejder med vores tosprogskonsulent Lisbeth Glerup omkring en forøget indsats omkring 

ordkendskab 
 Jeg deltager i netværksmøder for dsa-vejledere. I enkelte tilfælde deltager jeg i tværfaglige samar-

bejdsmøder omkring enkelte elever. 
 Indsatsen er rettet mod at øge (alle)læreres indsigt i at SPROGUDVIKLING og -FORSTÅELSE er en 

grundlæggende og fuldstændig afgørende forudsætning for faglig udvikling - i alle (boglige) fag 
 Kommunen har en tosprogskonsulent. Hende har jeg et meget tæt samarbejde med. 

 Jeg er tovholder og igangsætter på projekter 
 I kommunen deltager vi i projektet Tegn på sprog. 
 Jeg samarbejder med tosprogskonsulenten om at arrangere et a8 timers kursus  vedr. genrepæda-

gogik. 
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 Koordinerende rolle for hele børneområdet. Mere direkte rolle i forhold til skoleområdet - udarbej-
delse af ressourcetildelingsmodel, plan for opkvalificering af området, eks. kurser beskrivelse af 
procedurer koordinering af tværfaglige netværksmøder 

 Arbejder med projekter med dialogisk læsning til tosprogede sammen med tosprogskonsulenter 
 Vi holder  dog en fælles møderækkegang med genrepædagogik for læsevejledere og DK2 lærere 
 Vedr 40: i sagsarbejde 

 vi samarbejder i kontoret og planlægger kompetenceudvikling 
 Center for uddannelse har en konsulent på tosprogsområdet, som varetager dette. 
 Der er meget få elever med DsA 
 Vedr. i sagsarbejde 40 
 Samarbejde med forvaltningens konsulent for DSA. DSA har været tema på flere læsevejledermø-

der. I forbindelse med kommunens kommende læsepolitik vil jeg kommme til at arbejde tættere 

sammen med DSA-konsulent. 
 Dansk som andetsprogskonsulenten  Jeg har i 7 år arbejdet med Faglig læsning i alle fagm strategi-

er, genrepædagogik der alt sammen gavner tosprogede elever 
 Projekt om sprogudvikling før skolestart Samarbejde med tosprogskoordinatorer, områdeledere for 

daginstitutioner og bibliotek 
 gud ved hvad DsA er for en ting. 
 Vi har en konsulent i DSA og andre almenpædagogiske opgaver. 

 er med til at opbygge nyt videncenter, da vi lukker modtageklasse fra august 13 
 Samarbejder med 2-sprogskoordinator 
 Samarbejde med 2sprogskonsulenten 
 vi tænker altid elever med dsa ind, men vi har andre konsulenter som primært arbejder med dette 

felt 
 I forbindelse med sagsarbejde foregår rådgivning og vejledning i forhold til tilrettelæggelse af un-

dervisningen. 

 På det generelle plan samarbejder jeg med 2sprogskonsulenten om sprog og læsning og omkring 
kommunale initiativer.  Når jeg giver supervision/vejledning  til lærere omkring en klasse gælder 
dette også DsA- eleverne. 

 opgaven er placeret hos en tale-hørekonsulent i PPR 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Sprog og sprogudvikling i dagtilbud? 
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Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Sprog og sprogudvikling i skolen? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Sprog og skriftsproglige indsatser på skoler? 

 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Fælles kommunale tiltag? 
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Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Skriftsproglige tiltag i klasser? 

 
Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Inklusion af elever i skriftsproglige vanskeligheder? 

 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Afdækning af ordblindhed? 
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Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Formativ (dvs. fremadrettet og med fokus på lære-

proces) anvendelse af test- og evalueringsredskaber? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Andre læringsformer? 

 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Undervisningsdifferentiering? 
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Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Særlige pædagogiske tiltag for drenge? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 42. I hvilket omfang har du fokus på følgende fagområder i dit ar-

bejde som læsekonsulent? - Overgange: børnehave/ skole - skole/ ungdomsud-

dannelse? 

 

 

Spørgsmål nr. 43. I hvilket omfang prioriterer du samarbejdet med: - Kommunens 

skolechef? 
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Spørgsmål nr. 43. I hvilket omfang prioriterer du samarbejdet med: - Skoleleder-

ne? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 43. I hvilket omfang prioriterer du samarbejdet med: - Vejlederne? 

 
 

 

Spørgsmål nr. 43. I hvilket omfang prioriterer du samarbejdet med: - Lærerne/ 

pædagogerne? 
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Spørgsmål nr. 43. I hvilket omfang prioriterer du samarbejdet med: - Forældrene? 

 
 

4. Generelle kommentarer til arbejdet som læsekonsulent, til forandringerne i arbejdet, til un-

dersøgelsen. Og andet 

 

Hvis du har yderligere kommentarer, er du meget velkommen til at skrive dem 

her.    
 Hold da op hvor er opgaveporteføljen egentlig temmelig stor :o) Men super spændende :o)   

 
 Jeg er ansat på PPR, hvor samarbejdet med skoleafdelingen prioriteres højt. Jeg oplever, at de fle-

ste af mine opgaver er rettet mod skoleafdelingene, Men det er ikke altid let at få samarbejdet til at 
fungere. I må gerne henvende jer  

 
 Mange gode og relevante spørgsmål; men jeg synes, det er en stor fejl, at I overhovedet ikke spør-

ger til, om vi har undervisning ved siden af vores konsulentfunktion, og i hvilket omfang. Det må da 

spille en stor rolle for, hvordan folk svarer 

 
 Jeg har mit tætteste samarbejde med min nærmeste leder 

 
 Mange prioriteringer har baggrund i de muligheder, der har kunnet skabes. Det er den nuværende 

tilstand, ikke nødvendigvis en statisk 

 
 Københavns Kommune Børne- ungeforvaltning er er organiseret i 5 Områder samt en central en-

hed. jeg er ansat i Område Amager og er derfor ikke involveret i fælles kommnunale anliggender 

med arbejder i forhold til områdets 11 folkeskoler og 7 privatskoler i samarvbejde med områdets 
konsulent på inklusionsområdet og psykologer og talehørelærere. I forhold til kommunens indsatser 
henvises til xx, som er placeret centralt i forvaltningen.   

 
 Mit daglige arbejde er fyldt med opgaver, der ikke direkte hører til det at være læsekonsulent. Over 

årene er disse opgave kommet til at fylde mere og mere - bl.a. som følge af, at vi er blevet færre 
faglige konsulenter i Skoleafdelingen. Det kommer ikke frem i spørgeskemaet.   

 
 Ledelsesstrukturen er nærmeste leder som er PPR-chef - vedkommende samarbejder med skole-

chef, - derfor intet direkte samarbejde med skolechef 

 
 Vi har ikke længere en skolechef i min kommune. Han var tidligere min nærmeste overordnede - 

det er nu skolebibliotekskonsulenten, der har fået status som pædagogisk administrativ konsulent - 
jeg har dog ikke kunnet komme i dialog med ham om mit arbejde, så i praksis har jeg ikke længere 

en nærmeste overordnede...   
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 Meget svært at svare på, når man sidder i en forvaltning. Selvfølgelig prioriterer man samarbejde, 
men jo ikke direkte. Mere ved overordnede strategier 
 

 Jeg har været freelance læsekonsulent siden 2001. Er stadig aktiv som efteruddanner, redaktør, 
forfatter, rådgiver, vejleder mm. 
 

 Arbejdet med læsning udgør en meget lille del af mit arbejde. 

 
 Da jeg er ansat på en PPR, der har en anden centerchef end skolechefen, så har jeg ingen direkte 

kontakt med skolechefen. 

 
 Jeg har været tovholder for udarbejdelse af den kommunale Læseplan for sprog, læsning og skriv-

ning, og den er nu ved at blive revideret.  
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