Invitation til konference om ordblinde i overgang mellem
grundskole og ungdomsuddannelse
I inviteres hermed til en konference for ledere, læsevejledere, ordblindelærere og andre
ressourcepersoner inden for læsning i Randers Kommune. Konferencen skulle have været
startskuddet for vores vigtige samarbejde mellem ungdomsuddannelser, UU Randers og
grundskoler (fri-, private- og folkeskoler) i foråret, men blev udsat pga. Covid -19. Nu er vi klar med
en ny invitation.
Konferencen afholdes d. 29. oktober 2020 kl.12-16 i Cepheus Park, Viborgvej 42, i Thor
Loungen

På konferencen fremlægger vi vores plan for, hvordan projektet Ordblinde i overgange
implementeres. Konferencen er opstået på baggrund af erfaringer fra samarbejdet mellem
ungdomsuddannelserne i Randers, UU Randers og Randers Realskole, hvor fokus har været at
lette overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.
Der være oplæg fra Trine Nobelius, specialkonsulent i UVM, samt Carina Vallentin Degn, læseog teknologikonsulent. For at skabe et fælles fagligt fundament omkring ordblindhed vil Trine
Nobelius belyse, hvad ordblindhed er, og hvilke problematikker der kan opstå i overgangen fra
grundskole til ungdomsuddannelse. Carina Vallentin Degn vil i sit oplæg sætte fokus på
emotionelle følger af ordblindhed.
I de efterfølgende workshops er der mulighed for at fordybe sig i forskellige delområder fra
oplæggene. Et vigtigt element i konferencen er workshoppen for lederne, som omhandler den
strategiske forankring på vores skoler. Der er derfor naturligvis en klar forventning om, at der er
ledelsesrepræsentanter fra alle deltagende skoler.
Program:
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30

12.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 – 15.00
15.00 - 15.45
Workshop 1:
Workshop 2:
15.30 - 16.00

Velkomst ved Morten Skivild, UU-Randers
Fremlæggelse af struktur for organisering af overleveringsmøder ved Jette
Pagaard, Skolernes Udviklingscenter, Ida Elise Claumarch, Tradium og Mette
Søndergaard, Randers Realskole.
Oplæg ved Trine Nobelius, specialkonsulent UVM
Kaffe og kage
Oplæg ved Carina Vallentin Degn, læse- og teknologikonsulent
Workshops / drøftelser:
Fagligt selvværd og valget af strategier og Særligt udfordrende situationer –
”alarmhjernen” v/ Carina Vallentin
Læsevejledning i ledelsesperspektiv v/ Torben Bugge
Opsamling

Udgifterne til konferencen deles ligeligt i fire mellem hhv. UU-Randers, Skolernes Udviklingscenter,
Fri- og privatskolerne samt ungdomsuddannelserne.
Tilmelding til ordblinde@randers.dk senest fredag d. 9. oktober med skole, fulde navn og funktion på
deltagerne.
Ungdomsuddannelserne, Randers Realskole, UU-Randers og Skolernes Udviklingscenter

