Nota inviterer til konference i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Campus
Nordsjælland

Alle kan læse
Elever i grundskolen med ordblindhed og andre handicap

Program d. 2. april 2020
09:00 – 09:30


Kaffe & brød

09:30 – 09:45


Velkomst

09:45 – 10:30


Nota fortæller
- Skoleservice: undervisningsmaterialer til grundskolen
- Digital indmeldelse
- Nota Bibliotek og Nota App

10:30 – 11:00


Stande og kaffe

11:00 – 11:30


Ordblind - at forstå og acceptere den nye virkelighed
Freja Malik, 20 år, blev testet ordblind i 2.g i gymnasiet. Freja har kæmpet med sproglige
udfordringer gennem hele folkeskoletiden. Freja fortæller ud fra egne oplevelser om faglige og
sociale udfordringer, og om de muligheder der åbnede sig, da hun accepterede ordblindheden.

11:30 – 12:15


Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv
Mikael Steensgaard, konsulent hos Kompetencecenter for Læsning i Aarhus, fortæller om,
hvordan man som underviser bør anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv, som tager højde
for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og uddannelsestrin.
I oplægget giver Mikael konkret eksempler på, hvordan der kan arbejdes med et sådant
dynamisk perspektiv i undervisningen.

12.15 – 13.15


Frokost + stande

Program fortsætter på næste side.
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13.15 – 14.00


Strukturerede tekstsamtaler
Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Læsning Innovation og Specialpædagogik, præsenterer med
udgangspunkt i et forskningspraksisprojekt et forslag til et intensivt kursus, som understøtter
og udvikler elevernes tekstforståelse. I oplægget præsenteres metoder og tekster, og der vises
klip fra tidligere gennemførte tekstsamtaler. Deltagerne vil efterfølgende kunne gå tilbage til
egen skole og afprøve kurset med egne elever.

14:00 – 14.30


Kaffe

14:30 – 15:00


Læs for livet
Rachel Röst, leder og stifter af Læs for livet, fortæller om organisationens arbejde samt den
nye bogserie Mellem_Rum skabt i samarbejde med udsatte unge og Gyldendal.

15:00 – 15:25


Når udfordrede unge skal finde mening og retning
Casper Nellemann, Forstander Vittrup Fri Fagskole, fortæller om skolens arbejde med unge,
der har lavt selvværd og mange nederlag i bagagen. Med fokus på trivsel, ressourcer og
personlige succeser skabes der et fundament, hvor de unge finder ny motivation.

15.25 – 15:30


Afslutning & tak for i dag

Stande:
NOTA, Maneno, Vitec MV, Wizkids og SubReader

Konferencen vil blive afholdt på:
Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
Auditorium A0.04
3400 Hillerød

Præsentationer fra oplægsholdere vil så vidt muligt blive sendt på mail efterfølgende.
Der vil efter konferencen blive sendt evalueringsskema ud på mail som du meget gerne må
udfylde.
På forhånd tak.
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