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1. Resume 
I 2009 oprettede Børn og Unge i Aarhus kommune Kompetencecentret for Læsning (KCL) 
i egne fysiske lokaler på Rosenvangsskolen. 
Kompetencecentret baserer deres praksis på den nyeste læsefaglige viden og IT-
værktøjer med fokus på individuelle tilrettelagte forløb afhængig af elevens læringspo-
tentialer og alder. 
Kompetencecentret er en del af Børn og Unges samlede indsats over for børn i læsevan-
skeligheder og har i det daglige tæt samarbejde med kommunens skoler og Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik (PPRS) i Børn og Unge. 
 
Statusevalueringen giver et samlet billede af kompetencecentrets indsats siden opstarten 
samt anbefalinger til det kommende arbejde. 
Evalueringen viser, at brugerne af KCL er yderst tilfredse med det tilbud de har modta-
get. Det gælder både visiterede elever, deres forældre og elevernes lærere fra deres 
hjemskole. 
En gennemgang af det faglige udbytte for eleverne viser desuden en tydelig positiv ud-
vikling for eleverne. Evalueringen viser også, at langt hovedparten af de visiterede elever 
til KCL vender tilbage til deres oprindelige klasse og fortsætter deres skolegang der. 
I forhold til KCL’s kapacitet og ressourceforbrug, så overholder kompetencecentret de 
opstillede økonomiske kriterier for tiltaget og har endda formået at have flere visiterede 
elever end forventet ved opstarten i 2009. 
 
Generelt peger evalueringen på, at med oprettelsen af KCL har kommunen fået et vel-
fungerende og højt fagligt tilbud, der i samspil med lokale tiltag på skolerne og i samar-
bejde med PPRS har været med til at kvalificere og styrke indsatsen over for målgrup-
pen.  
KCL har ligeledes i 2014 formået at implementere den nye skolereform i deres praksis. 
 
Fremadrettet peger evalueringen desuden på en række fokuspunkter. Fx et fortsat fokus 
på KCL, som en tidlig indsats i kommunens tilbudsvifte til børn i læsevanskeligheder 
samt en mere systematisk anvendelse af KCL’s egenevalueringer. Fokusområder der med 
held kunne videreudvikles de kommende år. 
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2. Indledning og baggrund for Kompetencecenter for Læsning 
Med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at styrke indsatsen for ordblinde børn og 
unge. Det betød, at Børn og Unge i Aarhus kommune etablerede Kompetencecenter for 
Læsning (KCL), som stod klar til at modtage de første elever i august 2009.  
 
KCL baserer undervisningen på den nyeste læsefaglige viden og IT-værktøjer. Derudover 
inddrages pædagogiske tilgange om krop og bevægelse samt kost og læringsstile. Inten-
tionen med KCL er, at eleven gennem en specialiseret undervisning opbygger og genvin-
der troen på egne evner og faglig formåen.  
 
KCL er organiseret som en del af Børn og Unges tilbud til børn og unge i læsevanskelig-
heder1. KCL har i det daglige et tæt samarbejde med kommunens øvrige skoler og Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik i Børn og Unge (PPRS).  
KCL er fysisk placeret i egne lokaler på Rosenvangskolen. 
 

Nedenstående statusevaluering giver et samlet billede af KCL’s indsats siden opstarten i 
2009.  
Statusevalueringens inddrager datamateriale fra KCL’s egenevalueringer af indsatsen og 
omfatter udover registreringsmateriale om eleverne på KCL også spørgeskemaer til bør-
nene, forældrene og fagprofessionelle på børnene hjemskoler. 
Derudover er der gennemført en analyse af børnenes skoleforløb efter forløbet på KCL for 
at se, hvordan børnene har klaret sig. 
Der er ligeledes foretaget en stikprøve af 49 elevers faglige udvikling. Stikprøven omfat-
ter læsetest ved indstillingstidspunktet samt opfølgende læsetest 1½ år efter.  
Det anvendte datamateriale er desuden sammenlignet med intentionerne ved oprettelsen 
i 2009 af KCL samt med de faktiske forhold, der blev aftalt mellem PPRS og KCL i 2010 
for KCL’s virke. 
 
 

2.1 Målgruppe for KCL 
KCL et specialpædagogisk tilbud for normaltbegavede elever i Folkeskolens 0. – 10. klas-
se. Målgruppen er elever, der på trods af veltilrettelagt undervisning og specialpædago-
gisk bistand på hjemskolen stadig udviser massive læsevanskeligheder. Herunder tænkes 
også på elever, der er i risiko for ikke at tilegne sig brugbare læsefærdigheder. 
 
 
 

                                           
1 Begrebet ’børn og unge i læsevanskeligheder’ anvendes konsekvent i stedet for ’børn 
og unge med læsevanskeligheder’ om KCL indsats for at vægte miljøindsatsen frem for 
et individbåret perspektiv.  
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2.2 Tre indsatsområder i KCL 
I de oprindelige forudsætninger for KCL’s virke i 2009 var beskrevet, at KCL skulle tilbyde 
tre forskellige indsatser. KCL’s indsats skulle tage afsæt i en faglig begrundet tilgang ud 
fra elevernes alder og faglige udvikling. Derudover skulle indsatsen være individuelt til-
passet det enkelte barn og endelig styret af princippet om mindst-mulige-indgriben.  
Centralt for tilbuddet på KCL er, at det skulle tilrettelægges med særligt fokus på læsning 
i et højt kvalificeret, anerkendende, inkluderende og udviklingsorienteret miljø i KCL. 
 
De forskellige indsatser i KCL er kendetegnet ved, at børn og unge i massive læsevan-
skeligheder henvises til et intensivt forløb på KCL med efterfølgende opfølgning/sparring 
til barnets hjemskole. Alle forløb hos KCL er af en varighed på 18 måneder fra opstart til 
afslutning på elevens hjemskole. 
I KCL’s opstart var indsatserne tilrettelagt som nedenfor: 
 

• 0.-2. årgang: Rådgivning og vejledning af de voksne omkring eleverne.  
KCL medvirker til at iværksætte relevant intensiv støtte og undervisning til elever, 
som tidligt viser tegn på at være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder og ord-
blindhed. Indsatsen ydes i elevens nærmiljø.  

 
• 3.-6. årgang: Modul af ca. 20 ugers varighed hos KCL.  

Læseundervisningen omfatter intensiv specialundervisning og anvendelse af IT-
kompenserende værktøjer samt nyeste viden om læringsstile, herunder inddra-
gelse af krop og bevægelse, kost og læringsstile. Undervisningen foregår på hold 
med ca. 6 elever og omfatter 30 ugentlige lektioner og omfatter folkeskolens fag-
række. 
 

• 7.–10. årgang: Modul af ca. 13 ugers varighed hos KCL.  
Undervisningen har fokus på, at eleverne opnår kvalifikationer i forhold til generel 
anvendelse af kompenserende IT- hjælpemidler, så de bliver selvhjulpne i forhold 
til fortsat undervisning og uddannelse. Undervisningen foregår på hold med ca. 6 
elever og omfatter 33 ugentlige lektioner og omfatter folkeskolens fagrække 

 
Indsatsformen for de to ældste elevgrupper har siden opstarten gennemgået en tilpas-
ning der modsvarer behovet, så indsatserne nu tager afsæt i 10-ugers intensive forløb 
for alle årgange2.  
Fra 2012 er ligeledes korrigeret for faglige og aldersmæssige forhold. Så eleverne fra 3. 
kl. fra 2012 betragtes under indskolingsalderen og tilbydes et tilbud svarende til det 0. til 
2. kl. elever modtager. 
 
 
 

                                           
2 I nærværende statusevaluering er der brugt de oprindelige indsatsformer til at opfan-
ge om KCL’s praksis har været svarende til målgruppen og ønsket med KCL. 
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De forskellige faglige tilpasninger gennem opstartsperioden har resulteret i, at tilbuddet i 
KCL fra 2012 har været tilrettelagt ud fra: 
 
Tabel 1: KCL’s tilbudsvifte fra 2012 

0.-3. årgang: Rådgivning og vejledning af de voksne omkring eleverne. 
  

• KCL medvirker til at iværksætte relevant intensiv støtte og undervisning til elever,  
som tidligt viser tegn på at være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder og  
ordblindhed. Indsatsen ydes i elevens nærmiljø. 

 
4.–6. årgang: Forløb med fire faser 
 

• Fase 1: Konsulenten fra KCL skaber overblik over muligheder i elevens skole-  
og nærmiljø 

• Fase 2: Forløb på 10 uger med al skolegang på KCL. Eleverne har et normalt  
skema og der arbejdes efter trinmålene for årgangen. Fokus er på elevens  
kompetencer, arbejdsrutiner og selvforståelse som aktiv deltager i læringsmiljøet.  
Forældre og lærerteam indbydes til kursusvirksomhed 

• Fase 3: Overgangen til hjemskolen. KCL forbereder og facilitere, at elevens nye  
kompetencer kan overføres til elevens skolemiljø på hjemskolen.  

• Fase 4: Opfølgning og rådgivning/vejledning på hjemskolen i op til 1½ år efter  
forløbet på KCL.  

 
KCL sikrer, at elevens nye kompetencer og selvforståelse, kan få en aktiv  
inkluderende del i læringsmiljøet. Der arbejdes mod et fremtidsperspektiv. 

 
7.-9. årgang: Årgangen har det samme forløb som 4.-6. årgang. 
 

• Der er midt i forløbet indlagt afprøvning af nye kompetencer og arbejdsrutiner.  
Afprøvningen foregår på hjemskolen.  
I de forløb det vurderes relevant inddrages UU-vejledere, og der fokuseres  
på elevens fremtidige læringsproces og læringspotentiale. 

 
10. årgang: Eleverne tilbydes et eksternt forløb. 
 

 KCL yder support og vejledning til ledelsen, ressourcepersoner og lærerteamet  
 på skolerne og 10. klassecentrene. 
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2.3 Forventede antal elever i KCL ved oprettelsen af KCL 
Ved KCL’s oprettelse i 2009 blev det forventet, at centret ville være med til at forbedre 
læsefærdighederne for omkring 100 elever i 2009 stigende til 108 af de sværest ordblin-
de børn og unge i kommunen i 2010. 
 
Tabel 2: Forventet antal elever på KCL 

Antal 
elever 

Årgang Indsats Antal 
elever 

Årgang Indsats

30 – 40 0. – 2. 
Årgang

Rådgivnings 
forløb 32

0. – 3. 
Årgang

Rådgivnings
forløb

24 3. – 6. 
Årgang

Modul af 20 
ugers 
varighed 16

4. – 6. 
Årgang

Modul af 10 
ugers 
varighed

36 (54 
fra 
august 
2010)

7. – 10. 
Årgang

Modul af 13 
ugers 
varighed

48

7. – 10. 
Årgang

Modul af 10 
ugers 
varighed

2009: Forventet 2010 og frem: Forventet

 
* Fordelingen af indsatsen på de forskellige årgange planlægges og justeres løbende i forhold til den konkrete 
efterspørgsel. 

 
I forhold til det forventede elevtal på KCL blev der ved statusmøde i marts 2010 mellem 
KCL, Områdechef for Skanderborgvej og PPRS korrigeret for de ændrede lærerressourcer 
på KCL (se afsnit 3.5 ’bemærkninger til økonomi’). Ændringen indebar en reducering af 
lærerstillinger med 1,25 stilling idet lærerstillingerne ud fra en faglig vurdering blev kon-
teret til konsulentstillinger.  
Den ændrede stillingssammensætning resulterede i, at det årlige forventede elevantal på 
KCL blev tilpasset med 11 %, så det forventede elevtal fra medio 2010 omfattede 96 
elever om året.  
 
 

2.4 Visitation til KCL 

PPRS visiterer til forløb på KCL. Visitationen foregår ved, at der efter aftale med barnets 
forældre i samarbejde mellem barnets hjemskole og PPRS læsekonsulenter udarbejdes 
en indstilling til KCL. 
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3. Status af KCL indsats siden opstarten i 2009 og til 2015 
I og med KCL fagligt og organisatorisk har været et nyt tiltag i Aarhus Kommunens ind-
sat for børn og unge i massive læsevanskeligheder har PPRS fulgt tilbuddet tæt siden 
dets opstart i 2009. Den løbende opfølgning er gjort ved statusmøder med deltagelse af 
skoleleder på Rosenvangsskolen, sektionsleder i PPRS, Områdechef for Skanderborgvej 
og lederen af KCL.  
Derudover har KCL løbende foretaget egenevalueringer af eleverne, deres forældre og 
deres hjemskoles lærers oplevelse og vurdering af forløbet på KCL. 
 
Ved oprettelsen af KCL var der opsat en række forventninger for centerets praksis: 

a) Der skulle anvendes IT–baserede værktøjer, ud fra den nyeste viden på området. 
b) En indsats der havde fokus på, at eleven kunne anvende de nye kompetencer i 

hjemklassen. 
c) At KCL skulle sikre videndeling, både lokalt og nationalt. Samt at centrets specia-

liserede viden skulle danne baggrund for videndeling og opkvalificering af lærerne 
på kommunens skoler. 

d) Som en del af indsatsen skulle der arbejdes med læringstile, kost og bevægelse. 
e) At indsatsen omfattede både elevernes forældre og de lærere, der var tilknyttet 

elevens hjemklasse. 
 

KCL’s håndtering af forventningerne: 
Ved KCL´s start, blev der lagt vægt på, at bringe viden fra forskningen ind i den basisvi-
den kompetencecentret skulle bygge sin praksis på. Der blev særligt lagt vægt på, at 
inddrage evidensbaseret viden på området. 
Ud fra den evidensbaserede tilgang blev det fagligt vurderet og satset på, at inddrage IT 
som kvalificerende redskab i indsatsen. Den gængse forståelse i 2009 var, at IT blev set 
som et kompenserende redskab. Det blev i KCL vurderet som en for passiv tilgang til den 
indsats, der skulle etableres. Derimod skulle IT-indsatsen medtænke elevernes kognitive 
udvikling og i forlængelse af dette fokusere på det videnspotentiale, den enkelte elev 
repræsenterer. 

 
a) I KCL blev der satset på opbygningen af et digitalt stabilt fundament, så eleverne 

oplevede mindst mulig gene af, at være bundet til at anvende IT-redskaber i af-
kodningsprocesser. 
For KCL indebar det både en økonomisk satsning på tekniske og programelle sta-
bile løsninger, samt en grundig uddannelse og udvikling af de ansattes færdighe-
der inden for området.  
KCL har desuden medvirket til at sikre indkøb af skolelicenser på kommunalt plan. 
Derudover har KCL givet sparring i forhold til IT-rygsække i kommunalt regi.  
Med den hastige udvikling der sker inden for IT, som pædagogisk didaktisk red-
skab over for elever i læsevanskeligheder vurderes det, at det fortsat vil være et 
stort indsatsområde de kommende år for KCL. 
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b) Centralt i KCL’s indsats er et kontinuerligt fokus på elevens tilbagevenden til 
hjemklassen. Tilbagevenden til hjemklassen kan for eleven være en sårbar perio-
de, hvor både elevens forståelse og nye tilegnede kompetencer, forældrenes for-
ståelse for indsatsen og hjemskolens parathed til reel inklusion, står sin prøve. 
Det har krævet, at de ansatte konsulenter i KCL skulle være i stand til at påtage 
sig ansvaret og lede processen ud fra det perspektiv, at konsulenten fra KCL var 
den vidende på området. For at løfte denne opgave er der på KCL satset på ud-
dannelse og udvikling af konsulenternes beredskab til at indgå i sårbare forløb og 
overgange. Samtidig blev det organisatorisk prioriteret, at de ansatte på KCL ind-
gik i en opbygning af en fælles kultur på centret, for at optimere konsulenternes 
mulighed for intern sparring og inspiration. 
Den respons, der kommer fra elever, forældre og lærere fra hjemskolerne i KCL’s 
egenevalueringer af indsatsen er meget positiv i forhold til elevernes tilbageven-
ding til hjemskolen. Det ændre dog ikke ved, at det er et område, der kontinuer-
ligt kræver opmærksomhed. 
 

c) Det blev fra starten prioriteret, at KCL skulle være et åbent center, der inviterede 
til et bredt samarbejde med relevante interessenter. Det har medvirket til de be-
skrevne kontakter og samarbejdsrelationer i afsnit 3.2.  
KCL er bl.a. inviteret med som samarbejdspartnere ved kurser afholdt af Center 
for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet.  
Den viden, der er opsamlet på KCL omkring indscanning af bogmateriale, er ind-
draget i et formaliseret samarbejde med NOTA. Afdelingslederen fra KCL har lø-
bende deltaget som oplægsholder ved forskellige landsdækkende læsefaglige kon-
ferencer. Derudover har der siden opstarten været besøg af interesserede lærere 
og konsulenter fra en række kommuner i Danmark. Ligesom daværende under-
visningsminister Christine Antorini i 2013 besøgte KCL. 
Det brede samarbejde har et dobbeltsigte, da det både inspirerer KCL og samtidig 
inspirerer de besøgende. Det kan i den forbindelse nævnes, at der altid bliver ud-
trykt anerkendelse for den indsats, man har etableret i Aarhus Kommune for ele-
ver i læsevanskeligheder. 
 

d) I 2010 blev det muligt for KCL via tildelte RULL-midler, at starte opbygningen af 
et læringsmiljø, der fungere som basisramme for inddragelse af læringsstile, krop 
og bevægelse og til dels også kost i indsatsen. Rummet er fleksibelt i forhold til de 
ideer og den viden, der skal afprøves. Det er ligeledes intentionen, at KCL kan an-
vende rummet i forhold til andre elever, lærere og klasser fra kommunens skoler, 
hvor der gives mulighed for at skabe et udviklende læse- og læringsforløb. I for-
hold til læringsstile og bevægelse er KCL opmærksom på inddragelsen af konkret 
evidensbaseret viden omkring effekt. Hvad angår kostens betydning for læring ar-
bejdes der i KCL kontinuerligt med emnet. Kostens betydning for læring inddrages 
løbende i samtaler med elever og forældre. I forhold til kostens betydning for læ-
ring vurderes det af KCL, at der i mange familier er etableret en kostkultur, som 
kan være svær at forandre. Generelt er der dog hos forældre og lærere stor for-
ståelse for, at der er en sammenhæng mellem kost og læring, men i praksis kan 
det være svært at ændre. Derfor vil der fremadrettet stadig være behov for, at 
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KCL har fokus på området og eventuelt inddrager eksterne videnspersoner i ind-
satsen vedrørende kost og læring. 
 

e) Udvikling og at facilitere kompetencer hos de voksne og de professionelle omkring 
eleven er en stor indsat ressourcemæssigt i KCL. Der bliver således afholdt kurser 
for alle voksne og professionelle på KCL, og hvis det vurderes mere optimalt hol-
des kurserne ude på skolerne. Der bliver arbejdet med udførlige individuelle hand-
leplaner for indsatsen og der bliver arbejdet et konkret aftalegrundlag med sko-
lernes lærere og ledelser. 

 

3.1 Visiterede elever til et forløb hos KCL 

497 elever har indtil 2016 været visiteret til KCL. Heraf to elever der ikke benyttede sig 
af tilbuddet og en elev der afbrød forløbet undervejs. 
Konkret betyder det, at 494 har gennemført et forløb på KCL siden centrets opstart i au-
gust 2009 og til opgørelsen december 2015. 
 
Ved oprettelsen af KCL i 2009 var der en formodning om, at KCL ville forbedre læsefær-
dighederne for ca. 100 elever om året stigende til 108 elever i 2010. Ved oprettelsen var 
det ikke beskrevet om der var tale om indskrevne elever i forløb eller visiterede elever 
om året. Hvilket giver lidt forskellige forudsætninger for et sammenligningsgrundlag i 
forhold til om KCL lever op til de forventede elevtal (bl.a. fordi et forløb på KCL er af en 
varighed på 18 mdr. og eleverne dermed kan tælle med i forskellige kalenderår). 
I tabel 3 tages afsæt i et forventet elevtal i forløb om året. 
 
Samtidig skete der ved statusmødet i marts 2010 mellem KCL og PPRS en tilpasning af 
de forventede elevtal for KCL svarende til reduceringen i læreransættelser på 1,25 stil-
ling. Konkret har ovenstående betydet, at den forventede elevkapacitet for KCL blev til-
passet fra 108 elever om året i 2010 til 96 elever (se tabel 2). 
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I tabel 3 er opgjort antallet af elever, der er blevet visiteret og har gennemført et forløb 
på KCL. 
  
 
Tabel 3: Elever i forløb versus forventet elevforløb 

E2009 F2010 E2010 F2011 E2011 F2012 E2012 F2013 E2013 F2014 E2014 F2015 E2015
Forløb

38
År 2009 Total
Forløb gen.snit 44 727
Forventet 45 618

118

9693

Dækningsgrad ift forventet antal elever i procent

42
38

121,5 119
96969696

34
55

42
41

40
40

2014 2015

Antal elever i forløb, angivet på årsbasis for KCL

2010 2011 2012 2013

44
21

33
29

98 89,5 124,5 130,5

  * Antal elever i forløb operere i 2 kalenderår pga. 18 mdr. forløb og opgøres i tabel 2 for den periode, de er 
tilknyttet KCL 
 
Visitations- eller dækningsprocent giver i sig selv ikke et fyldestgørende billede af KCL’s 
indsats. Mere interessant er elevsammensætningen, efterspørgsel og oplevelsen af det 
faktiske forløb på KCL. 
 
Det kan dog konkluderes, at Aarhus kommune via indsatsen med KCL har et kvalificeret 
og dækkende tilbud i forhold til elever i læsevanskeligheder. På landsplan opereres som 
regel med, at 3 – 7 % af en årgang elever er omfattet af dysleksibetegnelsen, hvilket i 
Aarhus svarer til mellem 900 og 2000 elever, hvoraf Aarhus med tilbuddet i KCL tilbyder 
en massiv indsats til mellem 5 og 9 % af de mest udsatte elever med dysleksi3. 
 
Evalueringen har ligeledes gennemgået alle elever, der har gennemført et forløb på KCL, 
i forhold til deres senere skoleplacering. Alle elever er efter forløbet på KCL startet igen i 
deres oprindelige klasse på deres hjemskole. Efter elevernes tilbagevenden til deres op-
rindelige klasse er 8 elever senere henvist til en plads i en specialklasse. Tilbuddet om 
specialklasse kan dog skyldes andre forhold end læsevanskeligheder, hvilket evaluerin-
gen ikke har analyseret. Derudover har en række elever senere valgt efterskoler med 
kompetencer inden for læsevanskeligheder, som afslutningen på deres skolegang. 
 

                                           
3 Ved siden af indsatsen på KCL foregår der lokalt på skolerne og i samarbejde med 
PPRS en indsats for de øvrige elever i læsevanskeligheder og målgruppen i KCL er pri-
mært elever, hvor lokale indsatser på skolen ikke har været tilstrækkeligt. 



   

 

Aarhus Kommune 
Pædagogisk Afdeling 
PPR og Specialpædagogik 
 
 

Side 11 af 24 

Gennemsnitalderen for eleverne i det år de gik på KCL har været 11 år og 7 måneder 
med en variation fra 7 til 17 år.  
Lidt under 12 % af eleverne har været elever, der kom fra hjem med anden etnisk bag-
grund end dansk, hvilket er lidt under gennemsnittet i kommunens skoler. 
 
Der visiteres næsten dobbelt så mange drenge som piger til KCL. Til gengæld fordeler 
kønsforskellen sig forholdsvist jævnt over de forskellige klassetrin dog med en lille ten-
dens til, at der procentvis bliver visiteret flere piger i de yngste årgange.  
At der har været en stigning af visiterede piger til KCL kan i sær ses for årene 2013 og 
frem til 2015. 
 
Diagram 1: Andel af drenge og piger på KCL i procent 

 
 
Som diagram 1 viser, er der samlet set en overrepræsentation af drenge, der bliver visi-
teret til KCL. At antallet af drenge, der visiteres til KCL, er højere end antallet af visitere-
de piger, er i sig selv ikke bemærkelsesværdigt idet dysleksibetegnelsen normalt opleves 
fire gange oftere for drenge. Set i det perspektiv kan det se ud til, at KCL, PPRS og de 
lokale skoler i samarbejde er gode til at identificerer de piger, der er i læsevanskelighe-
der i deres hjemskoler. 
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Ved KCL’s oprettelse var der udover antallet af elever, der ville benytte tilbuddet, også en 
forventning til, hvilke klassetrin eleverne formodentligt ville blive visiteret fra. 
 
Diagram 2: Optaget og estimeret elevtal opdelt på klasser i procent 

 
 
Diagram 2 viser, at der ikke i forventet omfang er blevet visiteret så mange elever fra de 
yngste og ældste klassetrin, som det ved KCL opstart i 2009 var forventet. Derimod er 
mellemgruppen overrepræsenteret.  
Tendensen kan siges, at være sammenlignelig for tiltag inden for målgruppen andre ste-
der i landet. Oftest forsøger skolerne med individuelle målrettede indsatser i indskolings-
klasserne. Samtidig skærpes det faglige niveau jo ældre eleverne bliver, og derved syn-
liggøres behovet for eleverne i læsevanskeligheder.  
De kommunale og nationale erfaringer inden for området peger på, at det ikke er et 
manglende behov for en tidlig indsats over for de yngste elever i læsevanskeligheder, 
men at det derimod må være andre faktorer, som fx nævnt ovenfor, der er i spil. 
 
Som det ses i diagram 3 viser en nærmere analyse af visitationen for de yngste elever til 
KCL, at det især er de 3 første år af KCLs levetid, at der har været færre elever end for-
ventet for elever der kommer fra 0-2 kl.  
Fra 2012 er der sket en stigning af visiterede elever til KCL fra de små klassetrin. Som 
diagram 3 viser nedenfor, så har det resulteret i, at der i 2012 blev visiteret 26 elever i 
de små klasser (heri medregnet 3. klasses elever), hvilket dog stadig er lidt under det 
forventede antal på 32 elever for de yngste skoleårgange. 
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Diagram 3: Optaget elever på KCL fra indskolingsklasser fordelt over år  

 
* Indtil 2012 blev 3. klasser ikke medregnet som den tidlige indsats på KCL, hvilket de efterfølgende er gjort. 

 
Udover den gængse praksis i skolernes tilgang til elever i læsevanskeligheder, hvor der 
på landsplan er en tendens til, at der sættes ind senere end i de yngste årgange og de 
faglige krav først skærpes på mellemtrinet. Så skal det forholdsvis lave antal visiterede 
elever for de yngste årgange skal som sagt ses i flere perspektiver: 

 
- Ved opstarten af KCL i 2009 var der ikke ansat fuld bemanding, og deraf var det 

svært at lave en forebyggende indsats over for kommunens skoler. 
- En anden og nok mere væsentlig faktor for den manglende visitation af elever fra 

de yngste årgange kan være, at der har været en omstillingsperiode i kommunen 
og på skolerne, der resulterede i færre ansøgninger for de yngste elever. 
Stigningen i 2012 for de yngste elever skyldes i hovedsagen et forstærket fagligt 
fokus og samarbejde mellem KCL og PPRS læsekonsulenter samt Børn og Unges 
målrettede handleplan for sprog og læsning. 

 
Samlet set for KCL’s virke siden 2009 kan det ud fra de visiterede elever til KCL konklu-
deres, at KCL gennem årene har opnået en kapacitet, der overstiger det forventede antal 
elever i forløb hos KCL.  
Samtidig viser det sig, at der visiteres flere drenge til KCL ligesom der er sket en udvik-
ling i forhold til elevernes klassetrin. Ved opstarten af KCL havde man forventet flere ele-
ver fra de yngste og ældste klassetrin end KCL har optaget. Der har dog været en øgning 
i antallet af elever fra indskolingsklasserne siden 2012.  
Men der er fortsat behov for et øget fokus i kommunen i forhold til at inddrage KCL, som 
en tidlig indsats over for elever i læsevanskeligheder. 
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3.2 Øvrige aktiviteter og samarbejdsrelationer for KCL 

Ved oprettelsen af KCL blev der desuden lagt vægt på, at centeret skulle videndele og 
sprede sine erfaringer til relevante samarbejdspartnere inden for området samt være i 
samspil med kommunens skoler mm.  
Udover de konkrete elevforløb tilbyder og er KCL involveret i: 

 
• Der tilbydes kurser i forhold til forståelsen af det tilbud eleverne får. 

o Elevens lærerteam og ressourcepersoner på skolerne 
o Ressourcepersoner i øvrigt på skoleområdet 
o Forældrene 

 
• Samarbejde med PPRS bl.a. ved 4 årlige samarbejdsmøder med læsekonsulenter-

ne fra PPRS. Samt samarbejde i forhold til visitation og øvrige forhold om KCL. 
 

• Samarbejde med Thisted og Skive kommuner omkring udvikling af kompetence-
centre for læsning i de respektive kommuner. 
 

• I det daglige samarbejdes ’ad  hoc´ vedr. udviklingsopgaver,  med lærere og 
klasser på Rosenvangskolen. 
 

• Samarbejde med Rosenvangsskolens Mediecenter i forhold til at få implementeret 
digitale læremidler i den almindelige undervisning. 
 

• Samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus 
Universitet omkring kurser for lærere, ressourcepersoner og ledere fra hele lan-
det. Kurserne afvikles på AU både her i Aarhus og på DPI i Emdrup  
 

• Samarbejde med Center for Læring omkring indscanning af bogmateriale 
 

• Samarbejde med NOTA4, ASPIT5 og Center for Læring omkring kvalitetssikring af 
indskannet undervisningsmateriale. 
 

• Samarbejde med PPRS og Møllevangskolen om opbygning af Kompetencecenter 
for Sprog og Kommunikation 
 

• Samarbejde med Microsoft Danmark og BUit omkring implementering af en PC-
tablet for ordblinde (Surface PRO). Samarbejdet medførte flere artikler i fagbladet 
”Folkeskolen”. FIT arbejder stadig på at få dette muliggjort i Aarhus kommune. 
 

• Samarbejde med Allan Madsen Kommunikation og Undervisning Region Midt, og 
firmaet Dictus omkring muligheder for at anvende tale til tekst-programmet Dic-
tus for yngre elever. 
 

                                           
4 Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – er et statsligt bibli-
otek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til menne-
sker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst. 
5 AspIT er en erhvervsrettet IT-uddannelsesmodel for unge med Aspergers Syndrom og 
særlige behov 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
https://da.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
https://da.wikipedia.org/wiki/Kulturministeriet
https://da.wikipedia.org/wiki/Lydb%C3%B8ger
https://da.wikipedia.org/wiki/E-b%C3%B8ger
https://da.wikipedia.org/wiki/Punktskrift
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• KCL afholdt i 2015 en heldags konference på VIA, for 165 deltager fra hele landet. 
Konferencen blev lavet i samarbejde med Thisted og Skive kommuners Kompe-
tencecentre for Læsning. 
 

• KCL efterspørges i højere og højere grad til kursus og konferenceopgaver fra an-
dre kommuner og institutioner. KCL har bl.a. afholdt et heldagskursus for ca. 50 
læsevejledere fra Brønderslev og Hjørring kommune. Derudover er holdt det 
samme for lærere i Aalborg på et kursus arrangeret af CfUN. Det er især KCL’s vi-
den omkring den pædagogiske og didaktiske opgave der efterspørges. 
 

• Samarbejde med Aleksandra Instituttet omkring IT-rygsæk, brugere og bevægel-
se i undervisningen. Samarbejdet afsluttes med rapport6 og on-line værktøj for 
undervisere7. 
 

• Samarbejde med Rundhøjskolen om et forløb for 10 kl., der er designet så ord-
blinde elever har bedre mulighed for at være inkluderet i undervisningen.  
Forløbet tilbydes fra skoleåret 2016/17. 
 

• KCL er inviteret til at holde oplæg på Ordblinde og IT konference arrangeret af 
Aarhus Universitet8 
 

• KCL søger videndeling via hjemmesside9 og Facebook10 
 

• KCL arbejder på at etablere et netværk for KCL og læsevejledere i ungdomsud-
dannelserne i Aarhus Kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
6 https://kcl.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/392091de-fcd8-4e1b-
9f0f8e4e6616a75/True/L%C3%A6seundervsining%20i%20bev%C3%A6gelse%20-
%20rapport.pdf  
7 http://ideboks.alexandra.dk/  
8 http://konferencer.au.dk/ordblindeogit2016/  
9 http://kcl.skoleporten.dk/sp  
10 https://da-dk.facebook.com/kclaarhus  

https://kcl.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/392091de-fcd8-4e1b-9f0f8e4e6616a75/True/L%C3%A6seundervsining%20i%20bev%C3%A6gelse%20-%20rapport.pdf
https://kcl.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/392091de-fcd8-4e1b-9f0f8e4e6616a75/True/L%C3%A6seundervsining%20i%20bev%C3%A6gelse%20-%20rapport.pdf
https://kcl.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/392091de-fcd8-4e1b-9f0f8e4e6616a75/True/L%C3%A6seundervsining%20i%20bev%C3%A6gelse%20-%20rapport.pdf
http://ideboks.alexandra.dk/
http://konferencer.au.dk/ordblindeogit2016/
http://kcl.skoleporten.dk/sp
https://da-dk.facebook.com/kclaarhus
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3.3 Brugertilfredshed med KCL 

I forbindelse med elevernes afslutning og opfølgning på forløbene hos KCL indsamles 
data fra elever, forældre og elevens lærere i hjemskolen.  
Tilbagemeldingerne viser en forholdsvis god tilfredshed med tilbuddet. Men også en ræk-
ke fokuspunkter som kontinuerligt fortsat skal inddrages i KCL arbejde. 
 
Diagram 4: Elevernes vurdering af forskellige temaer ved forløbet på KCL 
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Diagram 4 illustrerer, at eleverne vurdere, at de kan bruge IT-rygsækken. Eleverne vur-
dere samtidig, at det er blevet lettere for dem at følge med i timerne på deres hjemskole 
efter forløbet på KCL og at de er blevet bedre til at læse med hjælp fra computeren.  
Derudover vil eleverne med glæde anbefale forløbet til andre og eleverne selv har følt, at 
forløbet har levet op til deres forventninger. 
Eleverne vurdere desuden, at de er blevet bedre til at læse og føler sig mere selvstændi-
ge i deres skolearbejde efter forløbet på KCL. Imidlertid oplever eleverne ikke, at de i 
samme opfang er blevet gladere for at læse, skrive eller lave lektier, men at det dog er 
blevet lettere for dem. 
 
Diagram 5: Forældrenes vurdering af forskellige temaer vedr. forløbet på KCL 
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Forældrene har ligeledes et positivt billede af forløbet for deres barn på KCL. Som ele-
verne vurderer forældrene ligeledes, at deres barn er blevet bedre til at læse med com-
puteren og kan bruge IT-rygsækken. Forældrene vurderer desuden, at deres barn er ble-
vet gladere for at lave lektier, at informationsniveauet fra KCL og deres forventninger til 
KCL er blevet indfriet samt at deres barn er blevet mere selvstændigt undervejs i forløbet 
på KCL. Forældrene vil som eleverne med glæde anbefale forløbet på KCL til andre. 
 
Diagram 6: Hjemskolens lærere og deres vurdering af forløbet på KCL 
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Hjemskolens lærere tilkendegiver, at de gerne vil anbefale forløbet til andre. Lærerne 
mener desuden, at IT-rygsækken er et godt redskab for eleven i deres undervisning, at 
eleven har haft et positivt udbytte af forløbet på KCL, samt at de som lærere undervejs i 
forløbet har fået god sparring af KCL til deres egen opgave med at skabe et godt læ-
ringsmiljø for eleven på hjemskolen. 
 
 
Diagram 7: Sammenligning af udvalgte spørgsmål i mellem elever, lærere og 
forældre 

 
 
Generelt er der god overensstemmelse mellem elever, forældre og læreres vurdering af 
udbyttet i forbindelse med forløbet på KCL. Den største differentiering forekommer i for-
bindelse med, om eleven har fået større selvtillid i forlængelse af forløbet på KCL, hvor 
lærerne i højere grad end eleverne selv vurdere, at eleverne har fået større selvtillid. 
 
 

3.4 Elevens faglige udbytte af forløbet på KCL 

Eleverne følges fagligt af konsulenter fra KCL, læsekonsulenter fra PPRS og af elevernes 
lærere på deres respektive hjemskoler med fokus på elevernes faglige udbytte og kun-
nen. 
Derudover foretages der i forbindelse med visitation til KCL læsetest for hver enkelt elev. 
I evalueringen er samtlige elevers læsetest foretaget ved visitation til KCL sammenholdt 
med opfølgende læsetest 1½ år efter opstarten på KCL.  
Anvendelsen af læsetest som evalueringsredskab er ikke en indarbejdet procedure i Børn 
og Unge i Aarhus Kommune. Derfor anvendes der forskellige læsetests til bedømmelse af 
elevernes faglige standpunkt i det daglige arbejde med børn i læsevanskeligheder. Der-
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udover har det for en række elever ikke været muligt, at opspore læsetest fra før og/eller 
efter forløbet. Konkret har det betydet, at der i evalueringen kun er inddraget læsetest 
for 49 elever.  
Læsetest opgøres oftest i en indplacering af barnets færdigheder i en kategori inden for 
den specifikke læsetest. Kategoriseringen tager afsæt i elevens læsefærdigheder sam-
menholdt med rigtighedsprocent og læsehastighed. Det er dog svært at sammenligne 
kategorier mellem de forskellige læsetest.  
Som indikator på elevernes faglige udvikling og udbytte, er det i evalueringen valgt, at 
anvende de forskellige læsetests lix-tal og rigtighedsprocent sammenholdt med forventet 
lix-tal og for en almindelig klasses læseniveau. 
Det er vigtigt at bemærke, at de anvendte testresultater i evalueringen kun kan og skal 
ses som indikatorer for, hvordan det faglige udbytte har været for eleverne og resulta-
terne skal læses med forbehold idet der ikke er tale om ensartede læsetest.  
Ikke desto mindre viser de 49 sammenlignelige testresultater er markant udvikling for 
eleverne på KCL. 
 

• 80 % af eleverne viser 1½ år efter forløbets opstart på KCL, at deres udviklings-
kurve og progression er tidssvarende i forhold til den tid der er gået siden deres 
start på KCL. Det vil sige, at eleverne udregnet ud fra et forventeligt lix-tal for 
klasseniveauet 1½ år efter opstarten har udviklet sig 2 klassetrin. 
 

• Små 60 % af eleverne på KCL har endda udviklet sig mere end 2 klassetrin ud-
regnet ud fra forventeligt lix-tal for klasseniveauet. Det kunne indikere, at de ele-
ver er ved at indhente noget af den tabte terræn i forhold til deres læsevanskelig-
heder og i forhold til deres klassekammerater i deres hjemskoler. 
 

• For eleverne er der 1½ år efter opstarten på KCL både lavet test med og uden IT-
hjælpemidler. Differencen mellem disse test viser, at eleverne med brugen af 
hjælpemidler i gennemsnit klarer sig niveaumæssigt 2 klassetrin bedre udregnet 
ud fra lix-tal, end når de selvsamme elever gennemfører læsetest uden IT-
hjælpemidler. 

 
• Generelt for eleverne visiteret til KCL kan der i de gennemførte læsetest før og ef-

ter forløbet ses, at der gennemsnitlig sker en markant stigning i elevernes pro-
gression indenfor deres læsefærdigheder. Forstået på den måde af i årene inden 
forløbet på KCL, har eleverne oftest haft en forholdsvis flad udviklingskurve i for-
hold til deres læsefærdigheder målt ud fra lix-tal på deres hjemskoler. Mens der 
efter forløbet på KCL er sket en markant progression i elevernes udvikling inden 
for deres læsefærdigheder. 
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3.5 Økonomi 
Ved oprettelsen af KCL i 2009 knyttede sig følgende økonomiske nøgletal og tildelinger til 
KCL: 
 
Tabel 4: Budget 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: 
Tilbud til elever med læsevanskelighe-
der 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer  
        

Skoleår 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
  2009-priser 1.000 kr.  
Forslag       
Lærere 4.152 5.305 5.305 
Leder 165 165 165 
Administrativt personale 178 178 178 
Læsekonsulent 105 131 131 
Psykolog 114 142 142 
Læringsstile og bevægelse 520 650 650 
Pædagogisk IT 150 188 188 
Bygninger drift 174 174 174 
Undervisnings-/IT-materialer 592 740 740 
Befordring 190 236 236 
Uddannelse af lærere 45 58 58 
Merudgifter i alt 6.385 7.967 7.967 
Kompenserende besparelse i 
VRS: læsekonsulent og psykolog -109 -137 -137 
Sparet normalundervisning -941 -1.177 -1.177 
Sparet specialundervisning – 
decentrale midler -522 -653 -653 
Mindreudgifter i alt -1.572 -1.967 -1967 
Nettoændring i driftsudgifter 4.813 6.000 6.000 
Netto ændringer i personale 8,3 8,8  8,8 
 
 

Budgetår 2009 2010 2011 2012 
Etablering og uforudsete udgifter 3.950 679   
Uddannelse af lærere, opstart 45 13      
 
Budgetår 2009 2010 2011 2012 
Nettoændring i driftsudgifter 6.000 6.000 6.000 6.000 
 

Økonomisk har tiltaget med KCL holdt sig inden for den økonomiske ramme, der blev 
opsat i forbindelse med etableringen af centeret i 2009. 
I forbindelse med den økonomiske ramme var der en række poster og kommentarer til 
budgettet, som er overholdt. 
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Det drejer sig bl.a. om en kompenserende besparelse for andre ydelser i Børn og Unge. 
Konkret drejer det sig om en budgetteret besparelse i 2009-priser på 137.000 kr. til læ-
sekonsulent i PPRS, 1.117.000 kr. i normalundervisningen og 653.000 til specialunder-
visningen. Samlet giver det en kompenserende besparelser på 1.967.000, så den fakti-
ske nettoændring i driftsudgifter ved KCL forløber sig til 6 mio. årligt. 
 
Derudover har KCL’s arbejdsopgave ud fra faglige kriterier og efterspørgsel ændret sig 
siden opstarten i 2009. Ligesom der har været foretaget økonomiske korrektioner i for-
hold til implementeringen af skolereformen i 2014. 
 
Endvidere viser den økonomiske gennemgang af KCL drift siden 2009 at:  
 

• Der blev oprindeligt afsat 0,25 lederstilling, men det blev inden opstart ændret til 
0,75 lederstilling. Derudover var der afsat 0,5 til administrativ stilling. 
 

• Det var oprindeligt tiltænkt for KCL, at der skulle tilknyttes 9 fuldtidslærere det 
første skoleår og 11,5 fuldtidsstillinger de efterfølgende år. Ved etableringen af 
KCL blev det aftalt at budgetrammen skulle holdes, hvilket indebar, at der kun 
kunne ansættes 8,25 lærerstillinger det første år og efterfølgende 10,25 lærerstil-
linger.  
Ændringen i lærerstillinger tog afsæt i, at behovet og arbejdsopgaven på KCL ty-
deliggjorde, at der reelt var tale om konsulentforhold for lærerne og deraf også en 
anden overenskomstmæssig organisering.  
Derfor blev læreransættelsen inden opstart ændret fra lærerstillinger til konsu-
lentstillinger og deraf færre stillinger. 
 

• KCL skulle det første år rumme 24 årspladser og det andet år 30 årspladser. Fra 
medio 2010 blev de 30 årspladser tilrettet til 26,5 årpladser svarende til ændrin-
ger fra lærerstillinger til konsulentstillinger på KCL. 
 

• Der ydes faglig back up fra læsekonsulent og psykolog fra PPRS. Hertil blev der 
afsat 0,2 læsekonsulent og 0,2 psykolog i det første skoleår. Andet år og fremover 
blev der afsat 0,25 stilling for hver faggruppe. Halvdelen af udgiften skulle findes 
ved kompenserende besparelser i PPRS, hvilket er sket og den kompenserende 
besparelse indgår nu i driften. 
 

• Der blev afsat og anvendt 520.000 kr. det første skoleår og 650.000 kr. de efter-
følgende år til inddragelse af læringsstile, kost og bevægelse, herunder fysiotera-
pi. 
 

• Der blev afsat i alt 4,6 mio. kr. til etablering af centret i form af bygninger, inven-
tar og materialer de to første år. Hvilket svarer til det forbrugte. 



   

 

Aarhus Kommune 
Pædagogisk Afdeling 
PPR og Specialpædagogik 
 
 

Side 23 af 24 

• Der blev afsat 5.000 kr. årligt pr. lærer til opkvalificering. Første skoleår blev 
yderligere afsat 5.000 kr. pr. lærer. Tilsvarende afsættes 5.000 kr. til de nyansat-
te lærere i andet skoleår. 
 

• Der blev afsat 592.000 kr. det første skoleår og 740.000 kr. de efterfølgende år til 
undervisnings- og IT-materialer. Det anvendte beløb har været med til at sikre, at 
KCL kontinuerligt har kunnet udvikle deres pædagogiske og didaktiske arbejde 
med IT-materialer. 
 

• Der blev forudsat kollektive kompenserende mindreudgifter på normal- og speci-
alundervisning på i alt 1,6 mio. kr. det første skoleår og 1,83 mio. kr. det andet 
skoleår. Hvilket er implementeret i Børn og Unges drift. 
 

• Med den volumen KCL har haft med 497 elever visiteret til et forløb betyder det 
med de økonomiske forudsætninger, og det driftsbudget KCL opererer med i 
2015, at en plads gennemsnitlig på KCL årligt koster ca. 77.000 kr., mens et for-
løb af 18 måneders varighed ca. koster 115.000 kr.  
Beløbets faktiske størrelse varierer dog afhængigt af, hvilket forløb barnet indgår i 
på KCL. 

 
 

4. Statusevalueringens perspektiver for det fremtidige arbejde for KCL 
• KCLs egenevaluering af forløbene kunne optimeres/kvalificeres. Det anbefales, at 

PPRS giver sparring til en ensartet systematisk form for egenevaluering af de en-
kelte forløb.  
Derudover anbefales det, at PPRS giver sparring til evalueringsdesign til en årlig 
evaluering af KCL. Evalueringsdesignet skal kortlægge muligheden for en mere 
systematisk anvendelse af læsetest før og efter forløbet med inddragelse af de 
kommunale erfaringer, der gøres med den nationale ordblindetest. Derudover an-
befales det, at PPRS giver sparring til brugertilfredshedsundersøgelser hos elever, 
forældre og lærere fra oprindelsesklasser. 
I forlængelse af dette anbefales det, at PPRS yder sparring til opsætning af analy-
seredskaber til producerede data på KCL. 

 
• Der kunne med fordel udarbejdes en forenklet egenregistrering af optagne elever 

på KCL.  
Det anbefales at PPRS giver sparring til formaliseret egenregistrering. 
 

• Statusevalueringen tager afsæt i det opstillede mål og intentioner ved oprettelsen 
af KCL. Ved opstarten i 2009 blev det ikke præciseret om det forventede elevtal 
på KCL skulle opgøres i antal årligt indskrevne elever eller der var tale om visite-
rede elever om året. Ligesom der i 2010 skete en tilpasning af KCL kapacitet. 
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Derfor anbefales det, at der i samarbejde med PPRS laves en konkret beskrivelse 
af forventede elevtal og konkret beskrivelse af KCL’s ydelser. En beskrivelse der 
tager afsæt i KCL nuværende praksis og medtænker den faktiske efterspørgsel for 
forløb på KCL. Herunder en beskrivelse af det opfølgningsarbejde, kursusvirksom-
hed med IT-rygsækken, inklusionstilgangen mm, som gives til hjemskolens lærere 
samt inddragelsen af de decentrale skolers læsekonsulenter og øvrige ressource-
personer på skolerne. Derudover anbefales det, at ændre indsatsbeskrivelse hos 
KCL fra de oprindeligt længere forløb til kortere forløb ud fra det faglige behov der 
har vist sig for de forskellige årgange. 
 

• Det anbefales, at der fortsat arbejdes på at fremme tiltaget på KCL, som en tidlig 
indsats overfor elever i massive læsevanskeligheder. Dette skulle gerne sikre, at 
elever fra starten af deres skoletid føler de kan følge med i undervisningen i deres 
hjemskole. 
 

• Det anbefales, at KCL fortsat inddrager eksterne konsulenter i forhold til sam-
menhængen mellem elevens kostvaner og deres læringspotentiale. 
 

• I forhold til PPRS anbefales det, at der udover det daglige samarbejde mellem 
KCL’s læsekonsulenter og PPRS psykolog og læsekonsulenter, fortsat prioriteres 
en ledelsesmæssig forankring i PPRS, så afdelingsleder på KCL, skoleleder ved 
Rosenvangskolen og Områdechef for Skanderborgvej har en fast ledelsesmæssig 
samarbejdspartner i PPRS. Dette skulle gerne sikre kontinuerligheden på et over-
ordnet niveau i samarbejdet. 
 

• I foråret 2016 kortlægger PPRS den lokale indsats på alle kommunens skoler i 
forhold til, hvordan der er arbejdes med elever i læsevanskeligheder herunder 
hvilke tiltag, der er igangsat på den lokale skole. Det anbefales at dette arbejde 
inddrages som baggrundsviden til det videre arbejde i KCL. 
 

• Der har været en tilpasning i forhold til den oprindelige elevkapacitet på KCL 
grundet mindre lærerressourcer. Tilsvarende anbefales det, at de økonomiske for-
udsætninger for KCL virke i samarbejde med PPRS gennemgås i forhold til de fak-
tiske elevtal og KCL’s ydelser. 
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