
Bilag 1: Udfoldning af kardinalpunkter i relation til Faxe Kommunes strategi for 
arbejdet med literacy

KARDINALPUNKT 1

Læseglæde & Læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller: Projektet har til formål at 
grundlægge gode vaner hos børn og forældre, samtidig med der siges ’goddag’ til en strategi, 
som bliver grundlæggende i grundskolen. Projektet gives løbende opmærksomhed gennem 
sundhedsplejens arbejde, hvor der introduceres til projektet på hjemmebesøg og gennem  FIV-
netværk og mandagscafe. I dagtilbudsregi er det besluttet, at projektet dagspunktsættes som fast 
punkt på personalemøder. 

De fantastiske fire som læsestrategisk værktøjskasse på tværs af fag: I skolen harmoniseres arbejdet 
med læseforståelse gennem implementering af en læsestrategisk værktøjskasse, hvis indhold 
udgøres af De fantastiske fire, som er fire forskningsbaseret forståelses- og 
hukommelsesunderstøttende strategier, der kan anvendes i alle fag. De fire strategier er allerede 
kendt af børn og forældre, idet de udgør fundamentet i projekt Læseglæde & Læselyst. 
Læsevejlederne opkvalificeres i foråret til at understøtte arbejdet på de enkelte skoleafdelinger. 
Lærerne introduceres gennem oplæg på personalemøder. Opkvalificeringen forestås af 
kommunens sprog- og læsekonsulent. 



KARDINALPUNKT 2

Den sprogansvarliges rolle og funktion: Vores nye strategi kalder på en reformulering af den 
sprogansvarlige pædagogs rolle og funktion. I arbejdet med at give strategien liv spiller netop de 
en central rolle – både i arbejdet tæt på børnene, i samarbejdet med forældre, i vejledning af 
kolleger og i udvikling af det enkelte dagtilbuds handleplan. Der er indgået aftale om en ny 
funktionsbeskrivelse (se vedhæftet: Funktionsbeskrivelse for sprogansvarlige pædagoger i Faxe 
Kommune), og om at daglig pædagogisk leder har ansvar for at sikre den nødvendige ramme, 
således at de beskrevne opgaver kan løftes.

Læsevejlederens rolle og funktion: Status på læsevejlederområdet er, at der aktuelt eksisterer tre 
(skolevis) forskellige funktionsbeskrivelser og tilsvarende tre (skolevis) forskellige 
ressourcetildelingsmodeller. 

Med afsæt i sidste læserapport og i dens anbefalinger og med afsæt i nærværende strategi er der 
udarbejdet et udkast til en fælles kommunal funktionsbeskrivelse for læsevejledernes arbejde. 
Funktionsbeskrivelsen har som omdrejningspunkt ønsket om at bringe vejlederen tættere på 
undervisningen i de enkelte klasser og dermed også på den nødvendige stilladsering af læreren, 
som skal sikre og understøtte, at de indsatser vi igangsætter, får en varig effekt. De affødte 
drøftelse i skoleledergruppen har som en følge heraf taget afsæt i, hvordan der i et fremadrettet 
perspektiv sikres mulighed for fleksibel opgaveløsning for læsevejlederen, herunder at indgå som 
co-teacher.  

Der er for næstkommende skoleår indgået aftale med skolelederne om, at læsevejleder-området 
opprioriteres til 1 fuldtidsstilling på hver af de tre skoler til fordeling på de 3 afdelinger. I aftalen er 
der taget højde for en harmonisering i tildelt ressource og i anvendelsen af samme. Denne 
harmonisering giver mulighed for een fælles kommunal funktionsbeskrivelse for læsevejledernes 
arbejde. Denne vil blive udarbejdet inden udgangen af 2018.

I relation til læsevejlederens rolle og funktion anbefales det, at der til budget 2020-2023 indarbejdes 
ressourcer til læsevejlederens ændrede rolle og funktion. Forslag til prioritering fremgår af bilag 3, 
hvor det anbefales at læsevejlederen gradvist tildeles mere tid til co-teacher-funktionen (i 
beregning udregnet som antal læsetimer). 

KARDINALPUNKT 3

Sprogkonference som evaluering- og interventionsgreb i dagtilbud: Det er besluttet at indføre 
sprogkonferencen som mødeforum i dagtilbud. Der er i den forbindelse udarbejdet en fast 
dagsorden med tilhørende status- og handleplansskabelon (se vedhæftet: Sprogkonferencen som 
evaluerings- og interventionsgreb i dagtilbud). Daglig pædagogisk leder er ansvarlig for møderne, 
som afholdes løbende med deltagelse af talehørekonsulent og sprogansvarlig pædagog. I skolen 
afholdes sprogkonferencer efter sprogvurderingen i bh.klassen. Her benyttes samme dagsorden og 
skabelon (se vedhæftet: Sprogkonference som evaluerings- og interventionsgreb i bh.klassen).

Læsekonferencen som evaluering- og interventionsgreb i skolen: Der arbejdes på skoleområdet 
hen mod en fælles rammesætning for afvikling af møder i relation til kommunens evalueringsplan, 
herunder harmonisering på dagsorden og tilhørende status- og handleplan.  Arbejdet må 
påregnes at løbe ind i næste skoleår. Møder på baggrund af afholdte test afvikles aktuelt på 
forskellig vis. 



KARDINALPUNKT 4: Møder – det fælles ansvar literacy 

På dagtilbudsområdet er der indgået aftale om, at literacy i et fremadrettet perspektiv skal have et 
fast punkt på møder. Ansvaret herfor påhviler daglig pædagogisk leder. 

På skoleområdet er der indgået aftale om, at literacy gives fælles og vedvarende opmærksomhed 
ved at blive dagspunktsat på fællesmøder og gennem læsevejlederens deltagelse i teammøder. 
Det omhandler:

 Læringskonference/klassekonference: Afdelingsleder og læsevejleder dagspunktsætter 
arbejdet på læringskonferencer/klassekonferencer

 Lærermøder, kvartalvis: Afdelingsleder og læsevejleder er ansvarlig for kvartalvis at 
dagspunktsætte arbejdet med literacy på lærermøder. Her kan ny viden og forskning 
aktualiseres, det lokale arbejde med strategien kan drøftes, evalueres og målsætte & relevante 
personer trækkes ind (se ’Ressourcepersoner’ i strategien som inspiration)

 Teammøder i faser, kvartalvis: Læsevejleder deltager kvartalvis i teammøder i faserne. Her 
understøttes arbejdet med De fantastiske fire som læsestrategisk værktøjskasse i alle fag.

 

KARDINALPUNKT 5: Handleplaner som redskab i pædagogisk ledelse

Vore nye Literacy Strategi udstikker en ramme, inden for hvilken det konkrete arbejde skal finde 
sted. Som redskab i pædagogisk ledelse er der udarbejdet handleplans-skabeloner, som sikrer en 
databaseret tilgang. Handleplanerne udarbejdes lokalt i de enkelte dagtilbud og skoleafdelinger. 
Arbejdet med handleplanerne er ledelsesmæssigt forankret. Det påhviler således daglig 
pædagogisk leder i dagtilbud og afdelingsleder i skoleafdelingerne at udarbejde og evaluere 
handleplanerne ud fra den i strategien fastlagte ramme og i samarbejde med de i strategien 
udpegede ressourcepersoner. 


