
  



   
Læsecentrets tilbud   
   

Læsecentret er Norddjurs Kommunes kompetencecenter for læse- og skrivevanskeligheder. 
Læsecentret samarbejder med skolernes ledelse, læsevejledere, lærere, elever og deres 
forældre.  Læsecentret tilbyder: 
 

• Elevkurser for elever i store læse- og skrivevanskeligheder på 4. årgang 
• Support til elever på 5. – 9. årgang 
• Afholdelse af lærerkurser 
• Samarbejde med skoler i forbindelse med konkrete elever, som er i risiko for 

at få læsevanskeligheder.  
• Vejledning til skoler relateret til skolens arbejde med læse- og 

skriveudvikling – herunder ordblindevenlige læringsmiljøer - muligheden 
for at gå til prøve på særlige vilkår mm.  
 
 

Målgruppen er elever som er i store læse- og 
skrivevanskeligheder eller som er risiko herfor. Det 
er fx ordblindhed eller sammensatte 
vanskeligheder, hvor der trods skolens egne 
indsatser ikke har været tilstrækkelig udvikling, og 
der derfor er brug for særlig opfølgning. 
 
Norddjurs Kommunes skoler kan søge om 
elevkursus til elever i 4. kl.  med store læse- og 
skrivevanskeligheder, hvis det vurderes, at eleven 
kan:   

   

• motiveres til kurset af forældre og skole   

• profitere af et kort, intensivt kursus   

• inkluderes på egen skole under og efter forløbet med 

it-støtte og perioder med særligt tilrettelagt 

undervisning.   

   

Det er afgørende for kursets effekt, at forældre og 
skole er positivt indstillede over for samarbejdet 
med Læsecentret.   

    

     



  

   
   
   

Elevkurser   
   

Der er elevhold på skolerne i Norddjurs af ca. 7 ugers varighed med 4-8 pladser. Læsecentret 
laver sammen med skolerne en årsplan for fordeling af Læsecentrets ressourcer. Skole og 
forældre modtager nærmere information efter optag.   
   

På kurset er eleven på lille hold nogle timer hver dag, hvor der arbejdes både med elevens 
læse- og skriveudvikling samt med it-strategier.    
Samtidigt samarbejder Læsecentret med lærerne om undervisningen af eleven i de øvrige 
timer, og Læsecentret deltager i dele af elevens undervisning.    
 

Læsecentret har mulighed for i en periode at give eleven 
intensiv, særligt tilrettelagt undervisning. Succesen for 
eleven er helt afhængig af et tæt samarbejde med skolen og 
hjemmet undervejs i forløbet, og at skolen og hjemmet 
efterfølgende følger op på barnets læsevaner og strategier 
for brug af læse- og skriveteknologi.  
   

Elever til kurset udvælges i samarbejde mellem skole og 
kommunal læsekonsulent fra Trivsel og læring. Elever der 
deltager i læsecentrets tilbud indstilles til Trivsel og læring.    
   
   

   

   

   

   



Ansøgning og support   
   

Hvis forældre har spørgsmål om deres barns læse- og skriveudvikling, kan de kontakte deres 
skole.   
   

Skolen vurderer sammen med 
læsekonsulenten, hvilke elever der kan 
ansøge om en plads på Læsecentrets 
elevkurser.   
   

Har skolen behov for vejledning i forhold 
til en elevs læse- og skriveundervisning, 
kan skolen henvende sig til Læsecentret.   
   

Skolerne kan søge om vejledning til lokale 
indsatser for elever med læse og 
skrivevanskeligheder. Fx vedr. 
tilrettelæggelse af supplerende 
undervisning på hjemskolen og it-tilgange 
for ordblinde. Det kan være vejledning til 
et team, undervisning af en elevgruppe, 
sparring med læsevejleder osv. Ved ønske 
om support udfyldes en indstilling til 
Trivsel og læring.    
 

 
 
 
 
 
 
 
Ved spørgsmål kontaktes:  

  


