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Fagudvalget: National læseplan ændres til Læseplaner i skolerne
Line Buchholt, Fredensborg Kommune, og Kjeld Pedersen, Frederikssund Kommune, tager nu initiativ til at få reetableret dette fagudvalg. Ud fra de møder det tidligere fagudvalg fik holdt, samt workshoppen på sidste årsmøde nedlægger vi den tidligere ambition
om en National læseplan. SSP-samarbejdet i de 98 kommuner har så forskellige betingelser, at målet om en National læseplan er ”et for stort brød der ikke kan bages”. Vores
ambition til det nye fagudvalg er følgende:
Fagudvalgets opgaver er, at:
 Indsamle elektroniske udgaver af de nuværende kommunale Forebyggelsesplaner for deres skoler.
 Samle en Elektronisk Antologi af ”godkendte læseplaner” på SSP-Samrådets
hjemmeside til inspiration for de kommuner, der endnu ikke har udarbejdet en
sådan, eller vil ændre/forbedre deres nuværende læseplaner.
 Synliggøre det pædagogiske indhold og overvejelser, der ligger til grund for den
enkelte læseplan.
 Synliggøre ressourceforbrug ved implementering af de enkelte læseplaner.
 Lave en ”konference” eller lignende for SSP-Samrådets medlemmer, hvor forskellige læseplaner får ekstra fokus, som grundlag for dialog til videre inspiration.
Er der nogle fra det tidligere fagudvalg, eller nye som vil være med i arbejdsgruppen, så
meld jer fluks til ved at maile til os begge til, Line Buchholt: lbuc@fredensborg.dk og Kjeld
Pedersen: keped@frederikssund.dk
Køreplan for fagudvalget: Læseplaner i skolerne
1. Interesserede deltagere til fagudvalget mailer fluks til Line og Kjeld
2. Samtlige kommuner der har en vedtaget forebyggende læseplan for deres skoler,
mailer læseplanen til Line & Kjeld inden 6. februar 2014
3. Fagudvalget får tilsendt samtlige fremsendte læseplaner.
4. Fagudvalget mødes i uge 10, hvor alle har gennemlæst læseplanerne, vi (Line og
Kjeld) laver en dagsorden forinden
5. Samarbejde med Ole Rasmussen, web-redaktør på SSP-Samrådets hjemmeside
omkring publicering af ”Antologien”, der bliver lagt på SSP-Samrådet hjemmeside
6. Uge 12 har SSP-Samrådet Årsmøde, hvor fagudvalget fysisk mødes igen. Vi kunne måske have en målsætning om, at vi fremlagde det færdige resultat inden
sommerferien. Efteråret 2014 laver vi et dagskursus i god praksis i forhold til udvikling af kommunale læseplaner?
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