
   

 

 

Kursus: Chromebooks og LST for ordblinde elever 
 

 

KCL udbyder en række kurser i Læse-skriveteknologi på Chromebooks. Der er mulighed for at deltage 

fysisk på KCL, eller deltage online via Teams. De fysiske kurser følger naturligvis Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer om afstand, antal osv. Hvis situationen omkring COVID-19 forandres, forbeholder vi os 

retten til at aflyse eller konvertere kurset til et online kursus.  

 

 

2-timers kursus for lærere på fysisk fremmøde  

Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers lige deltagelse i læringsmiljøet ved hjælp af læse-skriveteknologien på 

Chromebooks? Bliv klogere på LST-værktøjer og didaktiske greb i alle fag?  

Hvad er ordblinde elevers udfordringer og forudsætninger for læring med den nye Chromebook?   

• Eksempler på stilladsering ved hjælp af skriveskabeloner, didaktiske tiltag med LST og Chromebook   

• Tips til vigtige genveje på en Chromebook der sparer tid for eleven  

• Effektive strategier med et didaktisk perspektiv 

• Mulighed for selv at prøve kræfter Chromebookens LST-værktøjer  

 

Uge 47: onsdag, den 18/11 kl. 14-16   https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75720 

Uge 50: torsdag, den 10/12 kl. 14-16  https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75720  

Uge 2: mandag, den 11/1 kl. 14-16   https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75720  

Uge 4: torsdag, den 28/1 kl. 14-16   https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75720  

 

 

Online kursus for lærere - Kurset afvikles som virtuel undervisning i Teams. Inden kursusstart vil du som tilmeldt 

modtage en invitation til Teams.  

Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers lige deltagelse i læringsmiljøet ved hjælp af læse-skriveteknologien på 

Chromebooks? Bliv klogere på LST-værktøjer og didaktiske greb i alle fag?  

Hvad er ordblinde elevers udfordringer og forudsætninger for læring med den nye Chromebook?   

• Eksempler på stilladsering ved hjælp af skriveskabeloner, didaktiske tiltag med LST og Chromebook   

• Tips til vigtige genveje på en Chromebook der sparer tid for eleven  

• Effektive strategier med et didaktisk perspektiv  

   

Uge 43: torsdag, den 22/10 kl. 15-16   https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75726  

Uge 45: onsdag, den 4/11-20 kl. 15-16  https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75726  

Uge 47: mandag, den 16/11-20 kl. 15-16  https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75726  

Uge 50: tirsdag den 8/12-20 kl. 15-16   https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=75726  

 

 

Har du spørgsmål til kurset eller vedr. tilmelding, kontakt Lone Lyngkilde, lylon@aarhus.dk, 52 30 00 43 
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