LÆSEVEJLEDERDAGE
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.

MUNKEBJ

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

12.00 Frokost

TID OG STED

INFORMATION

25. oktober 2022
Docken
Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

KONFERENCEAFGIFTER

Læsevejledere på Docken

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

www.laesepaed.dk | info@laesepaed.dk

17.-18.

Lisbeth Skov Thorsen: lisbeth@laesepaed.dk

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.

