
Bilag 2: Udfoldning af Tids- og procesplan for implementering af Faxe kommunes 
strategi for arbejdet med literacy 

Tids- og procesplan frem mod 2020

 

Udfoldning af arbejde med implementering af Strategi for arbejdet med literacy i Faxe 
Kommune

4.kvartal 2018: Den ledelsesmæssige forankring

 Sprog- og læsekonsulenten deltager på ledermøder i områderne. Formålet er at klæde 
ledelsesteamet på til arbejdet på Fælles ledelsesmødet i januar

 Sprog- og læsekonsulenten deltager i koordinerende ledermøder. Formålet er at afrunde 
drøftelsen af den ledelsesmæssige forankring i arbejdet med strategien - funktionsbeskrivelse 
for daglig pæd.ledere i dagtilbud og skole i relation til Literacy Strategi



1.kvartal 2019 

 Fælles ledelsesmøde; pædagogisk ledelse ud fra strategiens 6 pejlemærker

 Sprogkonferencer i dagtilbud – hvorfor & hvordan, oplæg og drøftelse i PPR v. sprog- og 
læsekonsulent – her klædes talehørekonsulenter på til at anvende Status og Handleplaner

 Sprogkonferencer i dagtilbud – hvorfor og hvordan, oplæg på sprognetværk v. sprog- og 
læsekonsulent – her klædes sprogansvarlige pædagoger på til opgaven

 Sprogkonferencer i dagtilbud implementeres fra første kvartal 2019

 Sprogansvarlige pædagogers rolle: Daglig pædagogisk leder sørger for at drøfte 
arbejdsopgaven med dagtilbuddets sprogansvarlige pædagog & sprog- og læsekonsulent 
løfter funktionsbeskrivelsen ind i sprognetværkene

2.kvartal 2019: Præsentation af literacy strategi for medarbejdere

 Sundhedsplejen & PPR: Sprog- og læsekonsulent deltager på personalemøder

 Dagtilbud: Sprog- og læsekonsulent deltager på Temadag for Den nye styrkede 
pædagogiske læreplan med et oplæg for kommunens pædagogiske personale

 Skole: Ikke endeligt aftalt. Sprog- og læsekonsulent kan inviteres med på personalemøder for 
kortere oplæg

 Opkvalificering af læsevejledere i relation til De fantastiske fire v. sprog- og læsekonsulent på 
læsevejledernetværk

August 2019: Lokalt arbejde med handleplaner under ledelsesniveau 4 & 5 

 Der udarbejdes Literacy-Handleplaner i Dagtilbud, Skole & SFO/Fritidstilbud

3.-4.kvartal 2019: En læsestrategisk værktøjskasse

 Fyraftensmøde på de tre skoler: ”Introduktion til De fantastiske fire som læsestrategisk 
værktøjskasse på tværs af fag” til lærere og pædagoger v. sprog- og 
læsekonsulent/Læsevejledere

1.kvartal 2020: En læsestrategisk værktøjskasse

 Arbejdet med De fantastiske fire implementeres – Læsevejledere og afdelingsledere får en 
central rolle i implementeringen lokalt.




