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Ved at koble Skoleintraværktøjerne ”Læsekontrakter” og ”Bogkassen” sammen er
skolebiblioteket med til at skabe rammen for elevernes arbejde med læsning, så også
forældrene er aktører og dermed inddraget i arbejdet.
Alle klasser har én ugentlig skemalagt bibliotekstime. Ved skoleårets start, efter
efterårsferien og efter nytår opretter hver enkelt elev en læsekontrakt, hvor det
anføres, hvilke bøger eleven vil læse. Det kan være skøn- eller faglitterære bøger.
Såvel lærer som bibliotekar kan støtte eleven i at finde egnet materiale, der kan give
ham/hende viden og oplevelser, der kan fremme læselyst og læsefærdighed.
Eleven kommer med de bøger, der skal byttes. Når eleven logger på ElevIntra, finder
de ”Bogkassen”, skriver titlen på det læste, finder bogen i webbasen og besvarer 10
enkle kontrolspørgsmål. Herefter bliver bogen overført til elevens læsekontrakt, så
aftalens mål synligt nærmer sig. Til slut findes nye materialer med støtte fra
dansklæreren samt skolebibliotekaren.
På ForældreIntra kan forældrene følge med i deres barns læsekontrakter. Skolen har
valgt at synliggøre dette punkt, så forældre kan følge, støtte, opmuntre og se både
titler samt forståelsen af det læste. Det er en funktion, som mange forældre giver
udtryk for, at de er glade for.
Skulle elever/lærere/forældre være i tvivl om anvendelsen af læsekontrakterne, kan
de i Intra finde videovejledning fra LærIT, der kort og præcist viser funktions- og
anvendelsesmulighederne.
Brugen af læsekontrakter har hastigt bredt sig til hele skolen (folkeskole med 430
elever samt en stor specialklasserække). Alle oplever, at systemet er enkelt og
overskueligt at arbejde med. Læsekontrakterne bruges ved elev- og
skole/hjemsamtaler.
Udviklerne bag SkoleIntra fortjener stor ros. Læsekontrakterne er et fantastisk
redskab og en stor hjælp til arbejdet med læsning – ikke mindst fordi forældrene er
inddraget. Andre skoler kan umiddelbart overtage systemet. Betty Sørensen
indstilles derfor til Årets Læseinitiativpris.

