
TORSDAG DEN 17. NOVEMBER

09.00 Ankomst, kaffe, te og morgenbrød

10.00 Velkomst og morgensang

10.10 Elever i 3. og 4. klasse med lettere afkodnings- og 
stavevanskeligheder: Hvordan støtter man dem bedst?
Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning

I en forskningskortlægning gennemgik vi undersøgelser, 
der belyser, hvad man kan gøre for elever med lettere 
kodningsvanskeligheder. Virksomme indsatser blev især 
fundet inden for områderne Skriftens kode og Flydende 
læsning. Foredraget diskuterer iværksættelsen af mulige 
danske indsatser.

11.00 Stationsundervisning som en ramme for en 
differentieret læse- og skriveundervisning i indskolingen
Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent, CFU, UCL

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, 
og stationsundervisning kan være et af de greb, der anvendes 
i målet om at tilrettelægge og gennemføre en differentieret 
læse- og skriveundervisning. Oplægget vil indeholde 
inspiration til kortlægning, organisering, forløb og opgaver.

12.00 Frokost

13.00 Samarbejde om læsesucces for ordblinde børn
Minna Nørgaard Bruun, adjunkt, KP og Thomas Roed Heiden, 
UCL

Ordblinde børn fra udfordrede familier er dobbelt 
udfordrede. Hvordan kan skolen bedst samarbejde om at 
skabe læsesucces for også disse børn? Projekt Læsesucces 
har udviklet en samarbejdsmodel, hvor netop dette 
undersøges. Relationen mellem barnet og en mentor på 
skolen er kernen i indsatsen.

14.00 Markedsplads og kaffe/te

15.15 På børnelitteratur med Mette Vedsø
Mette Vedsø, børnebogsforfatter

Hør Mette Vedsøs tanker om sit forfatterskab. Om at skabe 
fortællinger, hvor form, sprog og sprogleg er en rygrad, 
karakterdrevne historier, der både har en tilgængelighed, men 
også et eksperimenterende særpræg, og som undersøger 
den tid, vi lever i, uden at blive alt for tidstypiske.

16.15 Konferencedagen slutter

18.30 Festmiddag med underholdning

FREDAG DEN 18. NOVEMBER

09.00 Morgensang

09.10 Funktionel grammatik for mellemtrin og udskoling
Annette Vestergaard og Marie Elmegaard, pædagogiske 
konsulenter, CfU, UCL

Der er potentiale i en undersøgende, dialogisk og 
eksperimenterende grammatikdidaktik. Udgangspunktet 
er de tekster, eleverne læser og skriver i og uden for 
skolen, og de opdagelser om sproglige valg i forskellige 
kommunikationssituationer, som eleverne hjælpes til at se, 
forstå og gøre brug af.

10.10 Værelser tømmes

10.30 Undersøgende og skabende litteraturundervisning 
Thomas Illum, forskningschef, UCL, Anvendt Forskning i 
Pædagogik og Samfund

Det nye ved denne tilgang er, at den gør det muligt at 
arbejde med litteratur og andre æstetiske tekster (film, 
computerspil m.m.) på en skabende og undersøgende 
måde, der forbinder æstetisk oplevelse og faglig analyse. 
Omdrejningspunktet er en model med eksplorative 
tolkningsstrategier.

11.30 Kaffe/te

11.50 Sprogbegejstring
Marianne Iben Hansen, børnebogsforfatter

Sproget er et tag-selv-bord af muligheder. Når vi arbejder 
med rim og remser, bliver ordene et legetøj, en lyst i munden, 
en puls i kroppen. Marianne Iben Hansen, forfatter til en lang 
række rimede/rappede bøger, inviterer på inspirationstur i sit 
sproglige univers. 

12.45 Afslutning 

13.00 Frokost
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Læsevejledere på Docken 25. oktober 2022  

Læsevejledere på Munkebjerg 16. november 2022 

09.00 Ankomst, kaffe, te og morgenbrød

10.00 Velkomst og morgensang

10.10 Ordblinderisikotesten og Nye nationale test 
Trine Nobelius, læringskonsulent og specialkonsulent, 
Undervisningsministeriet 

Nyt fra ministeriet: Om den obligatoriske risikotest for 
ordblindhed fra skoleåret 2022, de lineære modificerede 
nationale test i læsning i en overgangsperiode fra efteråret 
2022 frem til skoleåret 2026/27, den årlige analyse af 
anvendelsen af Ordblindetesten og eventuelt andet nyt fra 
STUK.

11.00 Vurderingskriterier til elevtekster i indskolingen
Lis Pøhler, lærebogsforfatter, læsekonsulent

Hvordan kan læreren vurdere elevernes skriveprodukter 
ud fra forskellige vurderingskriterier i den begyndende 
skrivning? Hvordan kan alle elever opleve mening, 
mestring og motivation i skriveprocesessen? Et norsk 
skriveforskningsprojekt er afprøvet, bearbejdet og klar til 
brug i danske skoler.

12.00 Frokost

13.00 Konkrete ideer til læselyst på mellemtrinnet  
og i udskolingen
Ulla Maria Michaelsen og Dorthe Rise, læsevejledere og 
forfattere 

Med udgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning vil vi 
med praksisnære eksempler inspirere til, hvordan du som 
underviser på mellemtrinnet og i udskolingen med få greb og 
opmærksomhedspunkter kan styrke elevernes læselyst. 

14.00 Markedsplads og kaffe/te

15.15 Er vejleder noget, man er – eller noget man gør?
Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Vi iagttager verden gennem et særligt begreb, en idé, hvor 
noget bliver fremhævet, mens vi bliver blinde for noget 
andet. Disse »hverdagsteorier« former vores blik på verden, 
vores menneskesyn og vores måde at tænke og agere på i de 
opgaver, vi møder.

16.15 Tak for i dag

TID OG STED
Læsevejledere på Docken 
25. oktober 2022
Docken
Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Læsevejledere på Munkebjerg
16. november 2022
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Munkebjergkonferencen
17.-18. november 2022
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

TILMELDING
www.laesepaed.dk
Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.
Tilmelding er bindende

INFORMATION
Lisbeth Skov Thorsen: lisbeth@laesepaed.dk

KONFERENCEAFGIFTER
Læsevejlederdagene, pris pr. dag:
1.525 kr. for medlemmer af Landsforeningen af  
Læsepædagoger
1.725 for ikke-medlemmer

Munkebjergkonferencen
3.350 kr. for medlemmer af Landsforeningen af  
Læsepædagoger
3.750 kr. for ikke-medlemmer

Overnatning på Munkebjerg Hotel
Enkeltværelse: 1.499 kr.
Dobbeltværelse: 798 kr.
– priserne er pr. person pr. nat

Middag med vin onsdag den 16. november: 435,- kr. 
Bustransport til/fra Vejle Station: 90 kr.
Alle priser er inkl. moms. 
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