ÅRSHJUL TIL BØRNEHAVEKLASSE
Elever i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder
H
ÅRS JUL

Dette redskab er et årshjul. Der er udarbejdet tre årshjul i alt. Der
er to forskellige eksempler på et årshjul for børnehaveklassen og
et for 1. klasse. Årshjulene skal fungere som inspiration til skoler,
der ønsker at systematisere deres undervisning og evaluering i
børnehaveklasse og 1. klasse med henblik på tidlig indsats og
forebyggelse af afkodningsvanskeligheder. Det er oplagt at læse
vidensnotatet om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder,
inden I arbejder med årshjulene.
Dette eksempel viser et årshjul for en børnhaveklasse, der systematiserer evaluering og løbende opfølgning i undervisningen.
I eksemplet undervises alle elever i klasseundervisning i starten
af skoleåret, sidenhen følger gruppeundervisning og først derefter

= Klasseundervisning			
= Gruppeundervisning		
= Supplerende undervisning		

supplerende undervisning for elever med særlige
behov. Gruppeundervisning og supplerende
undervisning fokuserer på forud-for-undervisning.
Nedenstående årshjul er en visuel fremstilling af, hvornår
der bør sættes tid af til evaluering og systematisk opfølgning i
løbet af skoleåret. Systematisk opfølgning skal sikre, at I bruger
den viden, vi får fra evalueringer. Det gælder både i undervisningen og i samarbejdet med forældre og kollegaer. Derfor er der sat
eksplicit tid af til det ud over tiden til at evaluere. I det efterfølgende skema er det muligt at læse en uddybende beskrivelse af de
forskellige aktiviteter for året.

= Evaluering		

= Undervisning

= Systematisk opfølgning

Evaluering
Primo juni
Ordblinderisikotesten
Evaluering
September-oktober
Vurdering af specifikke
sproglige forudsætninger
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Evaluering
Maj-juni
Løbende evaluering af
udbytte af undervisning
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Evaluering
Februar-april
Løbende evaluering af
udbytte af undervisning
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Evaluering
November-december
Fokus på elever, der lå lavt i
evalueringen ved skolestart
Evaluering
November-december
Fokus på udbytte af
gruppeundervisning

Klasseundervisning
Kontinuerlig sprog- og skriftsprogsudviklende undervisning for alle elever. Der
tilrettelægges systematisk og
forebyggende undervisning
i kritiske forudsætninger for
læsning og stavning. Fokus på
sproglig udvikling indlejres i
alle pædagogiske aktiviteter.
• Opmærksomhed på
sprogets enkeltlyde knyttet
til skriftsprog i mundtlige
og skriftlige aktiviteter, for
eksempel i forbindelse med
at finde genstande/billeder
med udvalgt forlyd, udlyd
eller indlyd eller opdagende
skrivning med feedback.
• Bogstavkendskab (bogstavernes lyde, navne og
funktion).
• Ordkendskab.
Der arbejdes med både
mundtlige og skriftlige
aktiviteter.
Læsevejleder evaluerer
løbende i samarbejde med
børnehaveklasseleder og
identificerer elever med svage
forudsætninger, som ikke
har tilstrækkelig gavn af den
almene forebyggende undervisning.

Maj-august

Logopæd og DSA-vejleder.
inddrages efter behov.

Systematisk
opfølgning
Systematisk overlevering fra børnehave, familie
med videre:
• Information om social og
sproglig udvikling, herunder
data fra tidligere sprogvurdering .
• Information om læse- og
stavevanskeligheder i
familien.

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Gruppeundervisningsforløb af
varierende varighed for elever
med svage startforudsætninger, som ikke har tilstrækkelig gavn af den almene forebyggende undervisning. Indsatsen
kan foregå som tolærerordning
og organiseres som midlertidig
holddeling inden for eller på
tværs af klasser.
Børnehaveklasseleder og
læsevejleder samarbejder om
planlægning af gruppeundervisningen. Fokus er på
’forud-for-undervisning’, der
giver eleverne mulighed for at
være på forkant i den generelle
indsats.
Eventuelt samarbejde med
DSA-vejleder.
Børnehaveklasseleder
evaluerer løbende elevernes
udbytte af gruppeundervisningen i samarbejde
med læsevejleder.
Undervejs og i forlængelse
af gruppeundervisningen
vurderes det, om eleverne
fortsat skal tilbydes mindre
gruppeforløb eller eventuelt
supplerende undervisning.

Supplerende
undervisning
Supplerende og særligt
fokuseret undervisning for
elever med svage startforudsætninger, som ikke har
haft tilstrækkelig gavn af en
eller flere gruppeforløb.
Undervisningen er
supplerende og lægges derfor
ud over de skemasatte timer.
Læsevejleder er tovholder på
de supplerende indsatser og
samarbejder med børnehaveklasseleder og skolepædagog om planlægning af
forløb. Fokus er også her på
’forud-for-undervisning’, der
giver eleverne mulighed for at
være på forkant i den generelle
indsats.
Eventuelt samarbejde med
DSA-vejleder, ordblindelærer
og logopæd.
Læsevejleder samarbejder
med børnehaveklasseleder og
skolepædagog om en løbende
evaluering af udbyttet af indsatserne.
Særlig opmærksomhed på
skole-hjem-samarbejde og
overlevering af information til
dansklærer i 1. klasse.

August-september

Klasseundervisning
Undervisning
Sprogudviklende og
systematisk, forebyggende undervisning for alle
elever.
Fokus på kritiske forudsætninger for læsning i alle pædagogiske aktiviteter:
• fonologisk opmærksomhed
(opmærksomhed på forskellige niveauer af fonologisk
opmærksomhed, herunder
opmærksomhed på enkeltlyde i ord)
• bogstavkendskab (lyd, navn
og funktion)
• ordkendskab
• syntese og analyse af korte
og lydrette ord.

September

Der arbejdes med både
mundtlige og skriftlige
aktiviteter, for eksempel at
finde genstande/billeder med
udvalgt forlyd, udlyd eller indlyd eller opdagende skrivning
med feedback. Elever støttes
i begyndende syntese- og
analysefærdigheder gennem
multisensorisk understøttede
skrive- og læseaktiviteter.

Systematisk
opfølgning
Læsevejleder formidler (mundtlig og skriftlig)
information til forældre om
sproglege, sproglig opmærksomhed i hverdagen og fælles
læseoplevelser derhjemme,
eventuelt med lydbøger.
Inspiration til leg med sproglig
opmærksomhed på intranet
og til fælles læseoplevelser
derhjemme fra for eksempel
READ 1 og nota.dk (Kængurulommen2 ).

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Supplerende
undervisning

September-oktober

Klasseundervisning
Evaluering
Kort efter skolestart
evaluerer børnehaveklasseleder (obligatorisk
sprogvurdering i børnehaveklassen).
Ved hjælp af et egnet evalueringsredskab afdækkes:
• bogstavkendskab
• opmærksomhed på enkeltlyde
• ordkendskab.

Oktober

I samarbejde med læsevejleder vurderer børnehaveklasseleder resultaterne
fra afdækningen ud fra kriterier
i testvejledningen. Resultater
sammenholdes med børnehaveklasseleders iagttagelser
fra klasserummet og relevante
baggrundsoplysninger for eksempel fra forældre og børnehave. Det kan for eksempel
være oplysninger om elevens
sproglige vanskeligheder i førskolealderen og om læse- og
stavevanskeligheder i
nærmeste familie.
Systematisk
opfølgning
Samarbejde mellem
læsevejleder og børnehaveklasseleder om hvordan
testresultater fra skolestartevaluering kan danne afsæt for
tilrettelæggelse af
almenundervisningen.
Særlig opmærksomhed på
elever der scorer lavt og/eller
har opmærksomhedskrævende resultater fra tidligere sprogvurdering. Her kan
læsevejlederen vælge at
supplere med en individuel
afdækning for at nuancere
analysen af elevernes
forudsætninger.

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Supplerende
undervisning

Oktober-december

Oktober

Klasseundervisning

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Her skal det overvejes, om
nogle elever bør tilbydes
gruppeundervisning. I så fald
information til forældre.
(Nedton gerne bekymringer,
for eleven behøver slet ikke at
få vanskeligheder).

Undervisning

Undervisning

Samme som i
august-september.

Undervisning i
mindre grupper (4-8
elever).
Indhold matcher den almene
indsats, men stilladseringen af
eleverne er mere omhyggelig,
fokus typisk mere afgrænset,
progressionen nøje afstemt
elevernes læringstempo og dertil
større fokus på multisensorisk
sproglydsopmærksomhed og
stærk hukomelsesstøtte i
bogstavindlæringen.
Supplerende aktiviteter kan med
fordel tilrettelægges med fokus
på, at eleverne kommer på forkant med klassens undervisning
for eksempel via
arbejde med fokus-bogstavlyde,
der skal bruges i den generelle
indsats følgende dag/uge.

November-december

I bogstavlydarbejdet er der også
fokus på udvikling af elevernes
kendskab til de ord, der arbejdes
med.

Evaluering

Evaluering

Børnehaveklasseleder evaluerer
løbende (formativt) med
særligt øje på de elever, der
lå lavt i evalueringen ved
skolestart.

I samarbejde med
læsevejleder evaluerer børnehaveklasseleder løbende
(formativt) elevernes udbytte af
gruppeundervisningen.

Supplerende
undervisning

December-januar

Klasseundervisning

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Supplerende
undervisning

Systematisk
opfølgning

Systematisk
opfølgning

Systematisk
opfølgning

Opfølgning på børnehaveklasseleders løbende
iagttagelser og evaluering i
samarbejde mellem læsevejleder og børnehaveklasseleder.

For elever, hvor
udbyttet vurderes at være
utilstrækkeligt i forhold til de
fastsatte mål, tilbydes forlængelse og eventuelt justering
af gruppeundervisningen.

Introducerende
forældresamtaler om de
supplerende indsatsers formål
og indhold. Børnehaveklasseleder og læsevejleder deltager.

Her skal det overvejes, om
andre elever bør tilbydes en
gruppeindsats. I så fald information til
forældre.

De mest udfordrede elever
med minimalt udbytte tilbydes
supplerende undervisning. I
så fald information til forældre
om tilbud om supplerende
undervisning af deres barn.

(Nedton gerne bekymringer,
for eleven behøver slet ikke få
vanskeligheder).

Formidling til forældrene som i
september.

Januar-marts

Formidling til forældrene som i
september.
Undervisning

Undervisning

Undervisning

Samme som i
oktober-december.

Samme som i
oktober-december.

Hold på højst 3-4
elever. 3 ugentlige lektioner
i nærmere afgrænset periode
ud over klassens almindelige
skema.

Forældre får ideer og konkrete
opgaver, de kan lave derhjemme med deres børn. Det
kan være anbefaling af
konkrete apps eller spil, der
støtter bogstav- og lydopmærksomheden. Og
konkrete ideer til udvikling af
ordforråd og lyst til læseoplevelser via lydbøger/bøger,
som eleverne låner med hjem.

• Fonologisk opmærksomhed:
afgrænset fokus på blot 2-3
(standard-)bogstavlyde per
gang.
• Forenkling, gentagelser
og langsom progression, der
giver eleverne mulighed for at
se fremskridt.
• Stærk multisensorisk støtte til
analyse- og syntesearbejde med bogstavlyde som
eleverne er fortrolige med.
• Omhyggelig og opmuntrende
feedback.
Forældre får ideer og konkrete
opgaver, de kan lave derhjemme med deres børn. Det
kan være anbefaling af konkrete
apps eller spil, der støtter bogstav- og lydopmærksomheden.
Og konkrete ideer til udvikling af
ordforråd og lyst til læseoplevelser via lydbøger/bøger,
som eleverne låner med hjem.

April

Februar-april

Klasseundervisning

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Supplerende
undervisning

Evaluering

Evaluering

Evaluering

Børnehaveklasseleder evaluerer
løbende (formativt) elevernes
udbytte, med særligt fokus på
udvikling i bogstavkendskab
og fonologisk opmærksomhed.

Børnehaveklasseleder evaluerer
løbende (formativt) elevernes
udbytte, med særligt fokus på
udvikling i bogstavkendskab
og fonologisk opmærksomhed.

Læsevejleder
evaluerer løbende og i
dialog med børnehaveklasseleder og skolepædagog
elevernes udbytte af den
supplerende undervisning,
som tilpasses herefter.

Systematisk
opfølgning

Systematisk
opfølgning

Systematisk
opfølgning

Samme som i
december-januar.

Samme som i
december-januar.

For elever, hvor
udbyttet vurderes at være
utilstrækkeligt i forhold til de
fastsatte mål, kan den
supplerende undervisning
fortsættes og justeres.
Tilbagemelding til familie på
baggrund af data fra de summative evalueringer. Eventuelt
skole-hjem-samtale på skolen.

Primo juni

Maj-juni

April-juni

Introducerende forældresamtaler om de supplerende
indsatsers formål og indhold
(for nye elever). Børnehaveklasseleder og læsevejleder
deltager.

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Samme som i
januar-marts.

Samme som i
januar-marts.

Samme som i
januar-marts.

Evaluering

Evaluering

Evaluering

Samme som i
februar-april.

Samme som i
februar-april.

Samme som i
februar-april.

Evaluering

Evaluering

Evaluering

Evaluering med
Ordblinderisikotesten (alle elever) og eventuelt
supplerende afdækning af
sprogforståelse. Forældreinfo
udsendes før og efter testning3.

Evaluering med
Ordblinderisikotesten (alle elever) og evevntuelt
supplerende afdækning af
sprogforståelse. Forældreinfo
udsendes før og efter testning3.

Evaluering med
Ordblinderisikotest
en (alle elever) og evevntuelt
supplerende afdækning af
sprogforståelse. Forældreinfo
udsendes før og efter testning.

Juni

Klasseundervisning

Gruppeundervisning
(midlertidig holddeling)

Supplerende
undervisning

Systematisk
opfølgning

Systematisk
opfølgning

Systematisk
opfølgning

Afsluttende læsekonference, hvor børnehaveklasseleder, læsevejleder,
eventuelt DSA-vejleder, dansklærer i 1. klasse og eventuelt
pædagogisk leder drøfter
resultaterne på et samarbejdsmøde. Her inddrages
børnehaveklasseleder og
læsevejleders løbende iagttagelser og evaluering fra årets
gruppeindsatser og supplerende indsatser.

Afsluttende læsekonference, hvor børnehaveklasseleder, læsevejleder,
eventuelt DSA-vejleder, dansklærer i 1. klasse og eventuelt
pædagogisk leder drøfter
resultaterne på et samarbejdsmøde. Her inddrages
børnehaveklasseleder og
læsevejleders løbende iagttagelser og evaluering fra årets
gruppeindsatser og supplerende indsatser.

Afsluttende læsekonference, hvor børnehaveklasseleder, læsevejleder,
eventuelt DSA-vejleder, dansklærer i 1. klasse og eventuelt
pædagogisk leder drøfter
resultaterne på et samarbejdsmøde. Her inddrages
børnehaveklasseleder og
læsevejleders løbende iagttagelser og evaluering fra årets
gruppeindsatser og supplerende indsatser.

Der tages stilling til, hvilke
elever der ved overgangen
til 1. klasse skal have særlig
opmærksomhed og
eventuelt tilbydes ekstra støtte
og undervisning – brug eventuelt overleveringsskema.

Der tages stilling til, hvilke
elever der ved overgangen
til 1. klasse skal have særlig
opmærksomhed og eventuelt tilbydes ekstra støtte og
undervisning – brug eventuelt
overleveringsskema.

Der tages stilling til, hvilke
elever der ved overgangen
til 1. klasse skal have særlig
opmærksomhed og eventuelt tilbydes ekstra støtte og
undervisning – brug eventuelt
overleveringsskema.

Tilbagemelding til forældre
og aftaler om første skridt
efter sommerferien for elever,
der fortsat har brug for ekstra
støtte til at komme i gang med
læse- og skriveudvikling i 1.
klasse. Tal om hvad risiko for
ordblindhed betyder og ikke
betyder. Tilbud om opfølgende samtale på skolen med
forældre til elever, der har deltaget i supplerende indsatser.

Tilbagemelding til forældre
og aftaler om første skridt
efter sommerferien for elever,
der fortsat har brug for ekstra
støtte til at komme i gang med
læse- og skriveudvikling i 1.
klasse. Tal om, hvad risiko for
ordblindhed betyder og ikke
betyder. Tilbud om opfølgende samtale på skolen med
forældre til elever, der har deltaget i supplerende indsatser.

Tilbagemelding til forældre
og aftaler om første skridt
efter sommerferien for elever,
der fortsat har brug for ekstra
støtte til at komme i gang med
læse- og skriveudvikling i 1.
klasse. Tal om, hvad risiko for
ordblindhed betyder og ikke
betyder. Tilbud om opfølgende samtale på skolen med
forældre til elever, der har deltaget i supplerende indsatser.

1 https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/
2 https://nota.dk/services/k%C3%A6nguru-lommen
3 Eksempel på besked til forældre i Aula:
Kære forældre i xx
Som en del af den løbende opmærksomhed på elevernes begyndende læsning, har jeg aftalt med XX (klassens dansklærer) at tage nogle små test af læsning og bogstavkendskab på klassens elever. Testen vil tage ca. 5 minutter pr. elev.

Udfyld jeres eget årshjul her

Du står med en del af en samlet
videnspakke
En præsentationsvideo af
den samlede videnspakke

Vidensnotat

En video til
samarbejdet
med forældre eller
anden familie

Podcast med en skole, der arbejder systematisk
med forebyggelse af afkodningsvanskeligheder
i indskolingen

Tre årshjul

Tre cases og spørgsmål
til refleksion

skandinaviske
Hvad siger den forskning?
og internationale
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Undervisning
og Kvalitet
Undervisning

Styrelsen for

Dialogkort

Du kan finde udgivelser og
produkter om
Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder på emu.dk

