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Skoleafdelingen 

 

Styrkelse af ordblindeindsatsen i Frederiksberg Kommune 

I forbindelse med drøftelse af beslutningsforslag fra 1. viceborgmester Lone Loklindt og forhenvæ-
rende kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick og kommunalbestyrelsesmedlem Ru-
ben Kidde om at fremrykke screening for ordblindhed på Frederiksberg d. 4. april 2022 på møde i 
Magistraten bad undervisningsudvalget om et notat om, hvordan ordblindeindsatsen kan styrkes, 
således at forslagene evt. kan indgå i budgetdrøftelserne. 

Herunder beskrivelse af forslag til styrkelse af ordblindeindsatsen i Frederiksberg Kommune. For-
slagene er drøftet med skolernes læsevejledere på netværksmøde d. 2. maj 2022 og på opføl-
gende møder i juni med læsevejledere fra Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Duevej, Skolen på 
Nyelandsvej, Lindevangskolen, Søndermarkskolen og Ny Hollænderskolen samt med undervi-
serne fra Læsekompetencecenter Frederiksberg. 

Indsats Formål/begrundelse Økonomi 

Kommunal ordblinde-
strategi 

Der foreslås en fælles ordblindestra-
tegi, der beskriver ramme og indhold 
for skolernes ordblindeindsatser, såle-
des at Frederiksberg Kommune opnår 
en ensartet ordblindeindsats på alle 
skoler. 

Udgiftsneutral 



Strategien skal beskrive både tidlige 
forebyggende indsatser og ordblinde 
indsatser til diagnosticerede elever på 
rammeniveau.  

Strategien skal endvidere beskrive den 
tidlige sprogindsats i overgangen fra 
dagtilbud til skole. 

Strategien skal endvidere beskrive 
kompetenceniveau ift. skolens res-
sourcepersoner (læsevejledere og ord-
blindelærere) samt almenlærernes 
kompetencer ift. inkluderende lærings-
fællesskaber for ordblinde elever (her-
under almenlærerens kompetencer ift. 
kompenserende it).  

Uddannelse af en ord-
blindelærer til hver skole 

Med ordblindelæreruddannelsen får 
læreren styrket sine kompetencer ift. 
identifikationen af ordblindhed, udar-
bejdelsen af en fremadrettet handle-
plan og kollegial vejledning i det efter-
følgende arbejde med ordblinde ele-
ver. 

Uddannelsen består af to - tre uddan-
nelsesmoduler (afhængigt af om lære-
ren i forvejen er uddannet læsevejle-
der). Uddannelsen kan gennemføres 
på Københavns Professionshøjskole. 

Ordblindelæreruddannelsen vil være et 
specifikt supplement til skolernes eksi-
sterende vejlederkompetencer på 
skriftsprogsområdet. 

Model 1 
To moduler á 11.800 kr. + 
1.000 kr. i undervisnings-
midler til i forvejen uddan-
net læsevejleder til 11 sko-
ler. 
Udgift: 
(11.800 x 2) +1.000 = 
24.600 kr. pr. skole x 11 
skoler = 
270.600 kr.  
 
Model 2 
Her gives midler til både to 
moduler og til lærerens tid 
anvendt til uddannelse.  
Udgift: 
Kursustid til lærerne 50 ti-
mer pr. lærer x 11 skoler 
=550 timer = 0,33 lærerstil-
ling = 187.252 kr. 



Samlet udgift = 
Udgift fra model 1 270.600 
kr. + 187.252 kr. = 457.852 
kr.  
 
 

Tidlig forebyggende ind-
sats 

Med en struktureret og differentieret 
tidlig indsats, der indeholder undervis-
ning i de centrale elementer ift. tidlig 
læseundervisning og forebyggelse af 
læsevanskeligheder samt screening 
ved test, opnås dels færre elever med 
alvorlige læsevanskeligheder (herun-
der ordblindhed). Desuden at eventuel 
ordblindhed opdages tidligt, så en ord-
blindeindsats kan iværksættes og for-
hindre, at elevens vanskeligheder vok-
ser sig større. 

En tidlig forebyggende indsats kan un-
derbygges af flg. delindsatser: 

1. Der reserveres særskilt midler til un-
dervisningsindsatser i løbet af 0., 1., 2. 
og 3. klasse svarende til, at skolerne 
kan lave differentieret holdundervis-
ning med ekstra ressourcetildeling til 
elever med sværere læsevanskelighe-
der. Indsatsen kan fx tilrettelægges 
som bånd, der understøtter en differen-
tieret undervisning med god udnyttelse 
af vejlederkompetencer ift. undervis-
ningens indhold og organisering med 
henblik på styrkelse af den løbende 
evaluering. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delindsats 1 
Til sikring af en fagligt stærk 
undervisningsindsats fore-
slås, at der tildeles alle sko-
ler særskilte ressourcer til 
læsevejlederes deltagelse i 
tilrettelæggelse af og un-
dervisning i 0. – 3. klasse. 
Svarende til 6 timer pr. år-
gang i 20 uger pr. skoleår til 
hvert af de nævnte klasse-
trin på 9 skoler.  
Udgift: 
6 timer x 4 årgange x 20 
uger = 480 uv.timer x 9 sko-
ler = 4.320 timer = 5,87 læ-
rerstilling = 3,3 mio.kr. 
 
Delindsats 2 



 

2. Der afholdes årlige kurser i tidlig læ-
seundervisning og forebyggelse af ord-
blindhed i regi af Læsekompetence-
center Frederiksberg. Kurset foreslås 
at være obligatorisk for nye indsko-
lingsdansklærere, pædagoger samt 
nye personaler i 0. klasse. 

Frederiksberg Kommune har tidligere 
afholdt tilsvarende kurser til understøt-
telse af ”Tidlig læsehjælp”. Der refere-
res blandt skolerne positivt til denne 
tidligere indsats. 

Der skønnes at være 6 – 8 
deltagere pr. skole (9 al-
menskoler samt SVNP), 
dvs. ca. 60 deltagere fordelt 
på 3 kurser á tre til fire ti-
mer. 
Der vurderes her kun at 
være udgifter til forplejning, 
50,- kr./pers. til central 
pulje. 

Indsatser rettetmod ord-
blinde elever i 4. – 10. 
klasse 

1. Det foreslås, at der centralt beskri-
ves en ramme for undervisningsindsat-
ser, der læsefagligt vurderes at have 
størst effekt. Inden for denne ramme til-
rettelægges de lokale undervisnings-
indsatser til skolens ordblinde elever.  

Rammen skal beskrive undervisnings-
indsatser organiseret efter princip om 
differentieret holdundervisning, supple-
rende undervisning og støtte til eleven 
i klassen samt særligt tilrettelagt under-
visning på særlige ordblindehold. 

2. Der foreslås afsat midler til en pulje 
til undervisningsindsatser til diagnosti-
cerede ordblinde elever. Puljens midler 
tildeles skolerne efter en fordelings-
nøgle på baggrund af skolens samlede 
elevtal.  

Denne indsats skal betragtes som en 
grundindsats ift. elever med ordblind-
hed. Derudover vil undervisningsind-

Delindsats 1 
Udgiftsneutral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delindsats 2 
Der foreslås afsat 1 time pr. 
elev pr. uge i 30 uger pr. 
skoleår. 
For skolernes samlede an-
tal ordblinde elever, hvor 
10. klasse på Tre Falke 
Skolen er talt med, anslås 



satsen til diagnosticerede ordblinde og 
elever med svære skriftsprogsvanske-
ligheder suppleres med kursustilbud i 
regi af Læsekompetencecenter Frede-
riksberg.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at ordblindhed er en vedvarende funk-
tionsnedsættelse, som udarter sig for-
skelligt fra elev til elev, især på bag-
grund af forskellen i de undervisnings-
tiltag, som eleverne mødes med. Nogle 
børn vil have behov for længereva-
rende og mere intensive indsatser end 
andre. 

Der anslås, at være 1-2 ordblinde ele-
ver pr. klasse. Alle skoler formodes 
derfor kontinuerligt at have en gruppe 
diagnosticerede ordblinde elever for-
delt på 4. – 9. klasse på i alt 30-35 ele-
ver. 

3. Der foreslås iværksat læsecamps, 
som henvender sig til de ældre diagno-
sticerede ordblinde elever fra 6./7. 
klassetrin til og med 9. klasse (13 år 
indtil 18 år). Der anslås at være en må-
lgruppe til læsecamps på ca. 20-30 ele-
ver.  

Formålet med læsecamps er dels træ-
ning af faglige kompetencer og sociale 
aktiviteter, der kan understøtte den en-
kelte elevs mestringsoplevelse og tro 
på og mod til at følge sin uddannelses-
drøm samt gennemføre sin ungdoms-
uddannelse.  

tallet at være ca. 280 ele-
ver. 
Udgift: 
280 elever x 30 uv.timer = 
8.400 uv.timer = 11,41 læ-
rerstillinger = 6,5 mio.kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delindsats 3 
Der vurderes at være behov 
for 1 – 2 lærere med ord-
blindelærerbaggrund til en 
uges læsecamp. 
Udgift: 
25 uv.timer x 2 lærere = 50 
uv.timer = 0,07 lærerstilling 
= 
39.720 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Læsecamps foreslås organiseret i regi 
af ungdomsskolen i skolernes sommer-
ferie i lighed med Frederiksberg Kom-
munes tilbud om sommerskole for fler-
sprogede elever. 

Egmont Rapporten 2018 omhandler 
indsatser mod ordblindhed og henviser 
bl.a. til ordblindetræning.dk, der afhol-
der sommerskoler for bl.a. kommuner.  

4. Netværk for ordblinde elever 

Formålet med netværk for ordblinde 
elever i form af cafémøder er at under-
støtte den enkelte elevs identitet som 
ordblind gennem mødet med andre 
ordblinde og arbejdet med tillid til egen 
mestring.  

Netværksmøder for ordblinde elever 
foreslås organiseret og afviklet i regi af 
Læsekompetencecenter Frederiksberg 
som en fast del af kompetencecentrets 
tilbud. 

Der anslås at være 30 – 40 elever i 
denne målgruppe på 4. – 9. klassetrin. 

 
 
 
 
 
 
 
Delindsats 4 
Indsatsen vurderes at være 
udgiftsneutral, hvis den kan 
ske i regi af Læsekompe-
tencecenter Frederiksberg. 

Anden kompetenceud-
vikling 

Der foreslås afholdt en årlig fagdag 
med fokus på skriftsprogvanskelighe-
der og ordblindhed for lærere og pæ-
dagoger. 

Der regnes med en målgruppe blandt 
skolens fagprofessionelle på 50– 100 
personer (afhængigt af hvor bred mål-
gruppen skal være). Fagdagen kan 
have skiftende temaer fra år til år og så-
ledes bringe målrettet viden til rele-

Der foreslås afsat midler til 
en central pulje øremærket 
denne aktivitet. 
Ca. 30.000 kr. til dækning 
af lokale, forplejning og ek-
stern oplægsholder. 
 

https://www.egmontfonden.dk/sites/default/files/2019-10/Egmont%20Rapporten%202018%20%27Let%20vejen%20-%20til%20uddannelse%20for%20ordblinde%20b%C3%B8rn%20og%20unge%27.pdf
https://ordblindetraening.dk/kurser/boern-og-unge


vante grupper af skolernes fagprofes-
sionelle.  

En sådan fagdag skal så vidt muligt 
placeres udenfor skolernes undervis-
ningstid og efter aftale med skolerne. 

Netværk, forældre Det foreslås, at skolerne får støtte og 
vejledning fra Læsekompetencecenter 
Frederiksberg til at afholde ét årligt net-
værksmøde for forældre til ordblinde 
elever. 

 

Udgiftsneutralt 

Læsekompetencecenter Der foreslås en gennemgang og juste-
ring af grundlaget for Læsekompeten-
cecenter Frederiksberg i løbet af skole-
året 2022-23 med henblik på tilpasning 
af kursus- og netværksaktiviteter hen-
vendt mod elever samt faste tilbud ret-
tet mod skolens fagprofessionelle. 

Udgiftsneutral 

Dialogmøder med sko-
lerne om ordblindeind-
satser 

Der foreslås dialogmøder med sko-
lerne om skolens ordblindeindsats. 
Møderne skal afvikles under en kendt 
ramme og med deltagelse fra skoleaf-
deling, skolens ressourceperson(er) på 
ordblindeområdet samt skolens ledel-
sesperson med ansvar for PLC. 

Formålet med dialogmøderne er, at 
skole og skoleafdeling har mulighed for 
at drøfte den enkelte skoles strukturer 
og konkrete tiltag på ordblindeområdet 
samt effekten af disse. Drøftelser vil bi-
drage til den enkeltes skoles udvikling 
af området og desuden bidrage til, at 
gode eksempler fra skolernes praksis 
deles. Dialogmødernes vil desuden bi-

Udgiftsneutral 



drage til en mere målrettet anvendelse 
af Læsekompetencecenter Frederiks-
bergs rejseholdstilbud, idet dialogen 
kan være med til at afklare skolens 
eventuelle supportbehov. 

Møderne foreslås afholdt minimum en 
gang årligt og efter skolens behov. 

 

 

 

  


