
 

 
Handlingsplan for læseindsatsen på EUC- Sjælland  

 
Formålet med handlingsplanen er, at skolen fremadrettet kan gennemføre en koordineret og 
effektiv indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder, sådan at læse- og 
skrivevanskeligheder ikke er en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 
Målgruppen for læseindsatsen er alle elever med læse- skrivevanskeligheder: 
 

- Elever, der er diagnosticeret som ordblinde. 
- Elever, der har funktionelle læsevanskeligheder, herunder også tosprogede. 

 
Målsætningen for læseindsatsen er at give flere elever mulighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og give elevene et bedre udbytte af- og en større glæde ved 
undervisningen. 
  
Desuden er det målet, at underviserne skal opnå større forståelse for, hvordan eleverne med 
læse- og skrivevanskeligheder kan støttes i den daglige undervisning. Dette blandt andet via 
tilrettelæggelsen af undervisningen og ved produktion og indkøb af undervisningsmaterialer. 

Det er vigtigt, at SPS-indsatsen og andre tilbud om undervisning og vejledning sættes i værk, 
hurtigst muligt efter at en elevs vanskeligheder er erkendt. 

 

Indsatsområderne i handlingsplanen for læseindsatsen på EUC- Sjælland 

- Læsevejlederfunktionen 
- Screening af GF1 elever ved skolestart 
- Afdækning efter screening og udarbejdelse af undervisning/vejledningsplan for 

relevante elever og hold 
- Evaluering af den særlige indsats 
- Vejledning af undervisere efter behov 
- SPS-udstyr, ansøgning og støttetimer 
- Undervisningsmaterialer/midler 

 

 

 

 

 



 

 

Læsevejlederfunktionen 

Læsevejlederfunktionen varetages på EUD af Gitte Cederstrøm. Funktionen er organisatorisk 
placeret under Udviklingscenteret. På HTX er Catharina Friedling læsevejleder. 

Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for den enkelte læsevejleder. Læsevejlederfunktionens 
udvikling sikres gennem deltagelse i relevante konferencer, kurser og møder. Ligeledes holder 
læsevejlederen sig ajour med nye materialer og IT- programmer. 

 

Screening af GF1 elever ved opstart 

For hurtigt at opdage elever med læsevanskeligheder og således hurtigt at kunne iværksætte 
en indsats, screenes alle elever på GF1. Der anvendes et nationalt screeningsmateriale baseret 
på EUD.  

 

Afdækning efter screening og udarbejdelse af handlingsplan for de relevante elever og hold 

Screeningen giver mulighed for at inddele eleverne i 4 grupper:  

Gruppe 1 – viser alvorlige vanskeligheder. Eleven vil efterfølgende blive testet med en national 
ordblindetest og det vurderes om der er behov for specialpædagogisk støtte (SPS) 

Gruppe 2 – indikerer væsentlige sprogvanskeligheder. Eleven har behov for ekstra støtte og 
fokus på bl.a. ”gråzonesprog”. Ligeledes skal der overvejes, hvilke læremidler gruppe 2 vil have 
brug for. 

Der udarbejdes ikke handlingsplaner for elever i gruppe 3 og 4, da disse elevers testresultater 
ikke umiddelbart giver anledning til bekymring. 

På GF1 oprettes ”Sprogstøttegrupper”, hvor elevsammensætningen vil bestå af elever fra 
gruppe 2. 

Læsevejleder vil, i samarbejde med underviseren, planlægge undervisning og materiale på 
sprogstøtteholdet. Læsevejlederen kan tilbyde alle hold kursus i læseforståelse, læse strategier 
og læsehastighedstræning. 

 

 

 

 



 

 

Evaluering af den særlige indsats 

Læsevejleder evaluerer den særlige indsats ved slutningen af et tilrettelagt forløb. Dette i et 
samarbejde med elevens undervisere. 

 

Vejledning af undervisere efter behov 

Undervisere på hele EUC Sjælland kan kontakte læsevejlederen med henblik på rådgivning og 
vejledning vedrørende elever med læse- skrivevanskeligheder. Ligeledes vil underviseren få 
mulighed for at lære, hvordan elever med IT – rygsæk skal hjælpes. Det er vigtigt, at alle 
undervisere bliver gjort opmærksom på at det er et fælles ansvar at hjælpe elever med 
vanskeligheder. 

Ligeledes er det et fokuspunkt, at uddannelsesvejlederne spørger ind til elever, der stopper 
deres ungdomsuddannelse på EUC Sjælland, om frafaldet skyldes læsevanskeligheder, der ikke 
er blevet afhjulpet. 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS): 

Læsevejlederen er ansvarlig for ansøgning af SPS støtte og testning af ordblinde elever – på 
hele EUC Sjælland. 

SPS gives til følgende handicaptyper: ordblindhed, bevægevanskeligheder, blinde og 
svagsynede, døve og hørehæmmede, psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. 

SSP bevilliges individuelt. Der kan fx bevilliges følgende i støtte: IT-rygsæk (bærbar PC og 
scanner samt instruktion i brug af materialet.) Studiestøttematerialer – bøger indlæst (Nota), 
ergonomiske møbler, tolkebistand, tegnsprog, timer til faglig støtte, timer til personlig praktisk 
hjælper, eller hjælp til eksamen på særlige vilkår. 

SPS – teamet består foruden læsevejlederen af 6 andre medarbejdere, der er tilknyttet 3 
forskellige adresser. De vil give instruktion til elever og undervisere i brug af IT- rygsæk. 
Læsevejleder koordinerer og følger op på anvendelse af timer. 

 

 

 

 

 



 

Undervisningsmaterialer/-midler: 

Ved ny indkøb af undervisningsmaterialer vil der være fokus på både materialernes 
tilgængelighed med henblik på at støtte op om elever med læsevanskeligheder. 
Læsevejlederen kan vejlede undervisere ud fra ønske om, at undervisningsmaterialer/midler 
lever op til krav om:  

 Læseværdighed – vurdering af tekstens indhold og relevans ift. fagplan, 
motivationsfaktor mv. 

 Læsbarhed – sværhedsgrad, anvendelse af gråzonesprog. 

 Læselighed – den visuelle form. 

Handlingsplanen evalueres af læsevejleder og udviklingschefen en gang årligt. 

 


