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Faglige perspektiver og tilgange i projektet
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Fra et ledelsesperspektiv



• Projektet med nye lederøjne

• Viden for de udvalgte breder 

sig til alle 

(ved nøje planlægning ...)

• Flere læsevejledere

• Læsehandleplan

Fra udskolingsprojekt til skoleprojekt
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• The big Y                               

• Forventningsafklaring

• Struktur

• Opfølgning                       

Når alle skal med
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”De to andre”
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Det STORE perspektiv

Konsulenten

• Processtyrer

• Ikke en del af organisationen

• Intet på spil

Læsevejlederen

• En del af fællesskabet

• Vejleder-legitimitet

• ”Lusen mellem to negle”



• Medarbejdere (også nye)

• Pædagogiske ledere

• Fælles forståelse af læsningens betydning

• Teamopgave (fælles) i stedet for dansklærerens (individuel)

• En ny praksis …              

Konsolidering
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Spørgsmål fra salen

Du kan også se mere på
https://rundhoejskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/staerke-laeseindsatser-paa-rundhoejskolen/
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Kontaktoplysninger
Lotte Søndergaard lotso@aarhus.dk
Johanne Sand-Nielsen sajoh@aarhus.dk
Hanne Mette Kristensen hanpa@aarhus.dk
Søren Kronborg Pedersen sped@aarhus.dk
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Hvis du vil vide mere 
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