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Forord
Fredensborg Kommune har stort fokus på at sikre, at alle børn og unge
udvikler sig både fagligt og personligt. Hertil har de brug for at udvikle
gode talesproglige og skriftsproglige kompetencer.
I Fredensborg Kommune bygger skolernes undervisning i skriftsprog
derfor på læsepædagogisk viden om, hvordan elevernes læse- og
skriveudvikling understøttes bedst muligt ud fra deres forskellige
forudsætninger og ressourcer.
Nogle elever kan være særligt udfordrede i forhold til at tilegne sig
skriftsprog, for eksempel på grund af ordblindhed. De kan have svært
ved at læse og forstå tekster svarende til klassetrinnet, og de kan også
have svært ved at udtrykke sig skriftligt.
Disse elever har derfor brug for at lære forskellige strategier og
kvalificerende it, så de på lige fod med deres kammerater kan tilegne sig
viden i fagene, få gode læseoplevelser og dermed trives fagligt såvel
som socialt.
Eleverne har mulighed for at lære de nødvendige strategier og
kvalificerende it i Fredensborg Kommunes læsetilbud ”Sprogpilot
Fredensborg”. Dette tilbud blev indført i august 2017 og er afløser for
kommunens tidligere læseklasser.
I denne pjece kan du læse mere om Sprogpilot Fredensborg – og om
hvilke elever, der kan deltage.

Sprogpilot Fredensborg
Hvilke mål er der med Sprogpilot Fredensborg
Først og fremmest er det et mål at styrke elevens deltagelses- og faglige
udviklingsmuligheder i skolens fag og at hjælpe eleven til at bevare
motivationen på trods af de skriftsproglige udfordringer.
Et lige så vigtigt mål er at styrke elevens lærerteam i at tilrettelægge en
undervisning, som tager hensyn til elevens udfordringer, så han eller
hun bevarer motivationen og tilegner sig viden i fagene.
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Endelig er det et mål at bibringe forældrene viden og redskaber til at
kunne støtte deres barn på forskellige måder – blandt andet til at være
vedholdende og bevare motivationen.
Hvilke elever kan deltage
Sprogpilot Fredensborg er et læsetilbud for normaltbegavede læseudfordrede elever på alle klassetrin.
I indskolingen kan disse elever visiteres:
- elever der er i risiko for at udvikle
ordblindhed
- elever med store
afkodningsvanskeligheder
- med store sproglige udfordringer,
som ikke udelukkende skyldes
flersprogethed

På mellemtrinnet og i udskolingen kan disse
elever visiteres:
- elever med ordblindevanskeligheder
- elever med andre store
afkodningsvanskeligheder
- elever med både afkodnings- og
forståelsesvanskeligheder, og hvor de
sproglige udfordringer ikke udelukkende
skyldes flersprogethed

Hvordan sker visitationen
Det er skolelederen på elevens skole, som efter rådgivning fra skolens
læsevejledere visiterer elever til Sprogpilot i eget bysamfund.
Kommunens læsekonsulent deltager i visitationen med en rådgivende
funktion.
Læsevejlederen på elevens skole har ansvar for at udfylde ansøgningsskemaet til læseforløbet.
En elev kan visiteres til Sprogpilot flere gange i løbet af sin skoletid, hvis

5

skolen vurderer, at det er hensigtsmæssigt.
Hvad indeholder et forløb i Sprogpilot Fredensborg
Forløbet indeholder:
- et intensivt kursus for eleven
- kursus og praksisvejledning til elevens lærere
- kursus og vejledning til elevens forældre
Hvordan foregår kurset for eleven
Kurset strækker sig over 9 uger og foregår på en skole i det bysamfund,
hvor eleven går i skole. Der er højst 9 elever på et hold.
Der er tre forskellige hold:
- et indskolingshold, som har undervisning 3 klokketimer hver
formiddag
- et mellemtrinshold, som har undervisning 3 klokketimer tre
formiddage om ugen
- et udskolingshold, som har undervisning 5 klokketimer en dag
om ugen
Undervisningen varetages af et team af sprogpiloter med særlige
kompetencer og uddannelse til at undervise læseudfordrede elever.
Kommunens læsekonsulent er faglig koordinator for sprogpiloterne.
I alle timerne er der to sprogpiloter til stede på hvert hold. Det giver
gode muligheder for at dele eleverne op i mindre grupper og målrette
undervisningen i endnu højere grad.
På kurset lærer eleverne forskellige læse- og skrivestrategier, og de
lærer også at anvende it-redskaber til at støtte deres læsning og
skrivning. Eleverne får også redskaber til at erkende deres forskellige
udfordringer, til at bevare et godt selvværd og til at tro på at kunne
mestre de faglige udfordringer i skolen.
Elevernes udbytte af kurset evalueres med både opgaver/test og
samtaler med eleverne. Sprogpiloterne udarbejder en læserapport for
hver elev, hvor elevens udvikling beskrives. Læserapporten indeholder
også råd og vejledning til elevens lærerteam og forældre.
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Hvordan inddrages elevens lærere
Elevens lærerteam har ansvaret for elevens udvikling i fagene.
Derfor samarbejder sprogpiloterne med elevernes lærerteam om,
hvordan lærerne kan understøtte elevernes anvendelse af
hensigtsmæssige strategier og kvalificerende it i fagene. Sprogpiloterne
giver kursus og vejledning til lærerne og kan også deltage i
almenundervisningen sammen med elevernes lærere.
Efter Sprogpilot-forløbet deltager
elevens dansklærer sammen med
elevens forældre i en skolehjemsamtale med sprogpiloterne.
Skolens læsevejledere får også en
samtale med sprogpiloterne om
udviklingen hos de elever, der har
deltaget i Sprogpilot.
Ved samtalerne gennemgår sprogpiloterne læserapporterne og giver råd
og vejledning til lærere og læsevejledere om den fortsatte undervisning.
Herefter skal skolens læsevejleder overtage vejledningen til elevens
lærerteam, så eleven fortsat kan tilegne sig viden i alle fag ved hjælp af
de redskaber og de strategier, som eleven har lært på Sprogpilotkurset.
Hvordan inddrages elevens forældre
Forældrene skal give samtykke til, at deres barn kan deltage i
Sprogpilot.
Kort efter elevens opstart inviteres forældrene til et kursus om, hvordan
de kan støtte deres barn både i læse-, stave- og skriveopgaver.
Hvis eleven går på mellemtrins- eller udskolingsholdet inviteres
forældrene også til et kursus i brug af AppWriter, der er det
understøttende it-redskab, som deres barn lærer at anvende.
Forældrenes opbakning har stor betydning for barnets udbytte af
Sprogpilot.
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Derfor forventes det, at forældrene
støtter op om deres barns deltagelse i
Sprogpilot – både ved at deltage i
kurserne og ved at hjælpe deres barn
med at være udholdende og
motiveret.
Derudover inviteres forældrene til en
afsluttende skole-hjemsamtale med
sprogpiloterne, hvor de får råd og
vejledning til, hvordan de fortsat kan
støtte deres barn.
Sprogpilot Fredensborg på YouTube
Både under og efter Sprogpilot-forløbet kan elever og forældre få glæde
af Sprogpilots kanal på YouTube.
Her bliver der løbende lagt film ud om AppWriter og forskellige
læsestrategier, som eleverne lærer om i Sprogpilot.
Med Sprogpilots film på YouTube har eleverne altid mulighed for at få
repeteret strategierne, og forældrene kan også få præcis viden om
strategierne, så de bedre kan støtte op om deres barns fortsatte
læseudvikling.
Hvor foregår Sprogpilot Fredensborg
Undervisningen i Sprogpilot Fredensborg foregår lokalt på skolerne i
bysamfundene.
I Kokkedal bysamfund foregår de på Kokkedal Skole.
I Nivå bysamfund foregår de på Nivå skole.
I Humlebæk bysamfund foregår de skiftevis på Humlebæk Skole og
Langebjergskolen, da elever fra begge skoler deltager på samme kursus.
I Fredensborg bysamfund foregår de skiftevis på Endrupskolen og
Fredensborg Skole, da elever fra begge skoler deltager på samme
kursus.
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Transport, hvis undervisningen ikke foregår på hjemskolen
Elever, som deltager i Sprogpilot på en anden skole end hjemskolen,
skal møde om morgenen på denne skole (kan forekomme i Fredensborg
og Humlebæk bysamfund).
Efter Sprogpilotundervisningen skal eleverne vende tilbage til deres
hjemskole.
Der vil blive sørget for transportmulighed tilbage til hjemskolen for de
yngste elever. Der kan ligeledes arrangeres transport for elever på
Fredensborg Skoles afdeling i Karlebo.
Ældre elever transporterer sig selv.

Hvor kan jeg læse mere
På Fredensborg Kommunes hjemmeside er der megen information til
forældre om ordblindhed/læsevanskeligheder, og om hvordan forældre
kan støtte deres barns sproglige og skriftsproglige udvikling.
På hjemmesiden ligger også kommunens strategi for sprog og
skriftsprog på 0-16 års området.
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