
 

 

 

 

Handleplan for læsning på Riberhus Privatskole 
På Riberhus Privatskole underviser vi i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb 
udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt og personlig udvikling. 

Eleverne skal beherske læsning på et niveau, der sætter dem i stand til på alle trin i skoleforløbet at 
anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser. Målet er, at tilegnelsen af kulturteknikken læsning 
foregår i en naturlig progression gennem hele skoleforløbet. 

 

Læsning i alle fag 
Læsning og skrivning indgår i samtlige af skolens fag, og gode læsekvalifikationer er et krav fra samfundet i 
forhold til  uddannelse, job med mere. På Riberhus Privatskole betragter vi læsning og skrivning som 
ligeværdige elementer i den samlede læseundervisning, da de understøtter hinanden i forhold til. elevernes 
læseudvikling. Læsning er sprog, og for at give eleverne de bedste muligheder for at lære at læse og 
skrive, er samarbejdet mellem skole og hjem vigtigt. For at øge børnenes interesse for læsning og litteratur 
samt styrke ordforråd og forståelse for det læste, så anbefaler Riberhus Privatskole, at forældre på daglig 
basis læser højt for de mindste indskolingsbørn samt taler om bogens indhold. Det er vigtigt, at børnene får 
en viden om, at læsning og skrivning er vigtige redskaber, der gør det muligt for dem at foretage sig mange 
ting i deres liv.  

Når børnene selv kan læse forventer vi, at de læser 20 minutter hjemme hver dag.  

 

Læsevanskeligheder og dysleksi  
Nogle børn har større eller mindre problemer med at lære at læse.  På Riberhus Privatskole mener vi, at en 
tidlig læseindsats er vigtig, så derfor tilbyder vi  elever med læse- og stavevanskeligheder et kursusforløb 
på 10 uger på et lille hold, hvor der arbejdes med målrettede læse- og skrivestrategier. Lærerne kan i 
samråd med elev og forældre indstille til et fagligt løft i dansk eller matematik. I forbindelse med det faglige 
løft udfærdiges der en kontrakt, og skolen forventer, at hjemmet bakker op omkring ekstra lektier med 
mere.. 

På Riberhus Privatskole forsøger vi at afdække og understøtte elever med 
ordblindevanskeligheder/dysleksi.  

Den internationale dysleksiforening (International Dyslexia Association, IDA) definerer ordblindhed på 
følgende måde: 

“Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurologisk grundlag. Dysleksi består i 
vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at 
udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincip). Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med 
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opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder 
eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre 
læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden.” (The International 
Dyslexia Association, Ordblindhed i grundskolen, Ministeriet for børn.) 

Jo før problemerne erkendes og opdages, des bedre resultater kan der opnås. Indsatsen i forhold til at 
lære at læse er stor og kræver megen støtte for eksempel ved hjælp af læsestøttende it-programmer. 

Ordblindevanskeligheder eller dysleksi findes hos alle typer af børn, og for det enkelte barn er det en 
udfordring, der er til stede i alle skolens fag. Derfor skal skolens indsats også være målrettet alle fag, og 
den kompenserende indsats, der skal iværksættes, skal løftes af alle undervisere, der er omkring eleven. 

På Riberhus Privatskole tilbydes elever med ordblindevanskeligheder et fagligt løft med henblik på 
anvendelsen af it- teknologi som støtte ift. læsning og stavning. 

 

På Riberhus Privatskole er der lavet en oversigt over de tests, som skolen løbende anvender i forhold til 
evaluering af elevernes faglige udvikling samt afdækning af dysleksi eller fonologiske vanskeligheder. 

Testoversigt 

0. klasse  Sprogvurdering 
 

1. klasse  Før jul 
Efter jul 

OS64 
Prøver relateret til materialet “Den første læsning” 
 

2. klasse 
 

Før jul 
Efter jul 
maj/juni måned 

OS120 
ST2 
Prøver relateret til “Den sikre læsning” 
DVO - klassescreening 
DVO - individuelle tests ud fra resultat af klassescreening 

3.klasse 
 

Før jul 
Efter jul 
Maj måned 

SL60 
ST3 
DVO - deltest på de elever, der har modtaget fagligt løft ud fra 
DVO testen i 2. klasse. (Individuel screening.) 
Ordblindetest (individuel) UVM. Testen tages på de elever, 
hvor der er mistanke om dyskelsi. 

 

På Riberhus Privatskole er De nationale Tests ikke obligatoriske, men den enkelte faglærer vurderer selv, 
om de ønsker at anvende testen. 
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