LÆSEVEJLEDERDAGENE
ØST 3. november 2021, DGI Byen, København
VEST 24. november 2021, Munkebjerg Hotel, Vejle

09.00 Ankomst, kaffe, te og morgenbrød
10.00 Velkomst
10.10 Læsemoduler i 0.-2. klasse
Malene Meyer og Carina Kaltoft, læsevejledere,
Bernadotteskolen, Hellerup.
Et læsemodul er en måde at organisere elever i læsegrupper, hvor alle elever oplever at læse og arbejde
med tekster, der passer præcist til deres niveau og i et
fagligt fællesskab. Vi kommer med konkrete ideer til
organisering, indhold og udførelse af læsemoduler i
indskolingens læseundervisning.
11.00 Robusthed og dysleksi
Trine Trentemøller, læsevejleder, konsulent og forfatter
Robusthed handler om evnen til at tackle udfordringer. Heldigvis kan evnen styrkes. Hvordan kan voksne arbejde med de psykologiske udfordringer, der
ofte er knyttet til at være dyslektiker? Hvordan kan
motivations- og hukommelsesudfordringer styrkes,
når man arbejder med dyslektiske børn?
12.00 Frokost

INFO
Tid og sted
Læsevejlederdagen Øst
3. november 2021
DGI Byen
Tietgensgade 65, 1704 København V
Læsevejlederdagen Vest FULDT BOOKET
24. november 2021
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Munkebjergkonferencen
25.-26. november 2021
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tilmelding
www.laesepaed.dk
Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.
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13.00 Stilen er død. Men teksten lever i bedste
velgående
Charlotte Rytter, kursusholder og lærebogsforfatter
Spark stilen til hjørne, sæt genren bagerst i bussen, og
lad skriveformål og leg med sproget være styrende.
Hvordan lærer man at skrive på en overvejelse frem
for en indskydelse? Tre ryk og en aflevering er en del
af svaret, men også tekstsamtaler, der erstatter lærerens ensomme job med at give feedback.
14.00 Markedsplads og kaffe/te
15.15 Skrivedidaktik på mellemtrinnet med tråde
til udskolingen
Maiken Jespersen, Anette Hebsgaard, Anne Rolighed,
læsevejledere, og Kristine Fooken Jensen, skoleleder,
Aabybro Skole, Jammerbugten
Hvordan kan læsevejledere sammen med dansklærerne udvikle skriveundervisningen og være med til at
skabe sammenhæng i skriveundervisningen fra 1. til
9. klasse? Hvordan kan læreren give feedback til elevtekster, og hvordan kan der stilles opgaver, der tilsammen dækker viften af fremstillingsformer?
16.15 Tak for i dag

Information
Thomas Ais Christensen
thomas@laesepaed.dk

Konferenceafgifter
Læsevejlederdagene, pris pr. dag:
1.450 kr. for medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagoger
1.650 kr. for ikke-medlemmer
Munkebjergkonferencen
3.200 kr. for medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagoger
3.600 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 24. november: 395,- kr.
Bustransport til/fra Vejle Station: 80,- kr.
Alle priser er inkl. moms.

