
fagligt sikkerhedsnet
- for elevers læse-, skrive- 

og sprogudvikling



Det faglige støttecenter
På Lystrup Skole har vi et fagligt støttecenter, som har til formål at sikre 
elevernes læse-, skrive- og sprogudvikling. 

Støttecenterets arbejde består bl.a. i at afholde intensive kurser med 
specifikke mål for den enkelte elev/gruppe. Sideløbende med den fagli-
ge støtte arbejder støttecenteret også med den enkelte elevs selvfølelse, 
erkendelse og accept af egne vanskeligheder.

Hvem kan få støtte? 
Elever bliver udvalgt til støtte i dialog med klassens lærere og på bag-
grund af relevante tests. For elever med faglige udfordringer er en tidlig 
indsat vigtig for udviklingen. Derfor har vi valgt at målrette og systema-
tisere indsatsen allerede i de yngste klasser med indgribende støtte til de 
mest udfordrede elever. 

 

Vi har erfaret, at de fleste elever fra 4. klasse og op ønsker at være og 
lære blandt kammerater og i klassefællesskabet. Derfor bliver den faglige 
støtte tilpasset sådan, at eleverne kan modtage støtten på en anden, skar-
pere, mere fleksibel og ”hurtigere overstået” måde. 



Indsatsen på årgangene
Nedenfor har vi opridset dele af den målrettede og systematiserede ind-
sat på de forskellige årgange.

0. årgang
1. årgang

2. årgang

3. årgang

4.-8. årgang

9. årgang

Kommende dansklærere 
’spotter’ de udfordrede 
elever.

Der afholdes kurser for 
den mest udfordrede 
gruppe på årgangen.

Der afholdes kurser for 
den mest udfordrede 
grupper og alle elever 
screenes for ordblindhed.

Kursusforløb planlægges 
på baggrund af screening 
på 2. årgang.

Kurser afholdes på tværs 
af klasser og årgange. 
(Se hvilke på næste side) Elever anvender redskaber 

i egen klasse, og lærere 
kan konsultere med støtte-
centeret.



Hvilke kurser tilbyder vi?
Fra 4. klasse tilbyder skolens faglige støttecenter en række kurser. Målet 
med kurserne er, at de færdigheder og strategier, som eleven støttes med, 
giver eleven redskaberne til at kunne klare sig på egen hånd efter kursets 
afslutning. Kurserne har et klart fagligt mål – et mål som også er tydeligt 
for eleven selv. 

Kurserne kan oprettes både på tværs af klasser, og i nogle tilfælde også 
på tværs af årgange.

Det faglige støttecenter tilbyder følgende:

Stavekursus Fokus på udvalgte stavetrin- og regler.

Skrivekursus Fokus på skriveprocessen.

Læseforståelseskursus Fire strategier trænes med henblik på, at elever 
kan anvende disse på egen hånd.

Kursus i flydende læsning Eleverne trænes i at afkode ord.

Kursus i faglige læsning Faglige læsestrategier og øvelser i faglig læsning.

Støtte til projektopgave 
(udskolingen)

Støtte til problemformulering, læseprocessen og 
at skrive selve opgaven.

Hukommelsesleg
Træning af arbejdshukommelse. 
(Forløb startes op med støttecenteret og kører enten i klas-
sen eller i hjemmet)


