
Kl. Aktivitet

09.30 Ankomst og kaffe

10.00 Velkomst og præsentation af projekt Læseløft Syd  
v/ projektkonsulent Eva Sjöström og udviklingschef Poul Kirkegaard,  
EUC Syd (ansv. projektpartner)

10.05 FrontRead og faglig læsning  
v/ Merete Blaabjerg Riedel, læringsansvarlig hos FrontRead

10.50 Faglig læsning i projekt Læseløft Syd 
Læsevejledere, undervisere/faglærere og elever fra erhvervsskolerne  
fortæller om deres erfaringer med faglig læsning i projektet. 

11.15 Pause

11.30 Styrket læring gennem særligt fokus på faglig læsning 
v/ Lene Illum, lektor på UC Syd 
Lene har fulgt projekt Læseløft Syd i sin forskning og sætter spot på, hvordan 
samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere kan styrke elevernes læring.  
Lene peger også på nogle anbefalinger.

12.00 Frokost

12.45 Hvordan implementeres læsevejledning 
v/ Jonna Vad og Else Sig Kruse, læsevejledere og undervisere på Rybners
Jonna og Else giver et bud på, hvordan læsevejledning kan implementeres på 
skolen – på basis af deres undersøgelser på det Diplom-studie, de begge 
p.t. er i gang med.

13.15 Resultat af Epinions måling af projektets effekt  
v/ Charlotte Højrup, teamleder hos PRAXIS 

13.30 Café-oplæg med eksempler på faglig læsning og nye praksisformer 
Bliv inspireret af aktører fra projektet. Mød:
Læsevejledere og faglærere Dorte Carstensen og Pia Grøn Jensen, EUC Syd 
Læsevejleder og underviser Jonna Vad og underviser Michael Debel Hansen, 
Rybners
Læringsansvarlig Merete Blaabjerg Riedel, FrontRead
Kaffe undervejs

14.30 Faglig læsning på skolen 
v/ projektkonsulent Eva Sjöström og udviklingschef Poul Kirkegaard, EUC Syd

14.45 Konferencen slutter
 

  

INVITATION til konference om faglig læsning 
Er du læsevejleder eller faglærer på en ungdomsuddannelse eller i folkeskolens 
udskoling, så kom til Regionskonference i projekt Læseløft Syd. Projektet nærmer 
sig sin afslutning, og vi vil gerne dele ud af vores erfaringer med faglig læsning  
– til inspiration for dig og din skole. Vi glæder os til at se dig!

Praktisk info: 
TID: 
Onsdag d. 29. marts 2017 
kl. 9.30-14.45

STED: 
Auditoriet på EUC Syd,  
Stegholt 35, 6200 Aabenraa

PRIS: 
Deltagelse er gratis

TILMELDING: 
Senest d. 24/3 via dette link

LÆS MERE:
Se projektets blog

Projekt Læseløft Syd og 
konferencen er støttet af 
Region Syddanmark

https://goo.gl/forms/WvWmSutRLI9xqm8z2
https://laeseloeftsyd.wordpress.com/om/
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