IT-hjælpemidler for elever i læse- og skrivevanskeligheder
Elever, hvor det ud fra test vurderes, har behov for et særligt tilrettelagt forløb med undervisning i
kompenserende IT-hjælpemidler, tilbydes som udgangspunkt et forløb gennem skolens resursecenter
4.-9. kl.
Det drejer sig som udgangspunkt om elever i svære læse- og skrivevanskeligheder, der i deres
skriftsproglige udvikling er langt fra et alderssvarende niveau, og som er konstateret ordblinde ved
anvendelse af UVM’s ordblindetest. Såfremt en elev ved ordblindetesten opnår resultatet usikker
fonologisk kodning, er det ledelsens vurdering, om der kan tilbydes kompenserende IT-hjælpemidler –
vurderingen træffes på baggrund af elevens eventuelle øvrige vanskeligheder fx PPV.
Det er en lærer med kompetencer indenfor IT-hjælpemidler, der varetager forløbet.
Det enkelte forløb består at 2-4 ugentlige lektioner og foregår i klassen, på et lille hold hvor eleverne
tages ud fra undervisningen eller udenfor undervisningstiden.
Inden opstart af forløbet orienteres forældrene af dansk- eller forløbslæreren om tilbuddet.
Forløbslæreren udsender informationer om forløbet til forældrene og gemmer beskeden i sikker
fildeling.
Mål
 Eleven er selvhjulpen ved brug af udvalgte kompenserende IT-hjælpemidler.
Handleplan
 Forløb på 2-4 ugentlige lektioner i en af resursecenterets fire perioder.
 I bilag 1 ses, hvilke færdigheder eleven tilegner sige gennem forløbet.
Evaluering
 Hvert skoleår i maj-juni evaluerer dansklæreren på elevens færdigheder ved anvendelse af IThjælpemidler, og evalueringen sendes til forældre, viceskoleleder Lia Sandfeld og gemmes i
sikker fildeling.

Lia Sandfeld
Resursecenteret, Eggeslevmagle Skole

Bilag 1

Lærer- og elevkompetencer
AppWriter Windows 3. - 6. klasse AppWriter Windows 7. - 9. klasse



Fastgøre AppWriter til proceslinjen eller
oprette genvej til skrivebord
Opstarte og logge på AppWriter

Vejlede i AppWriters menubjælke:







Markere og afspille tekst i dokumenter
og på internettet
Anvende skærmlæser
Aktivere ordforslag
Anvende AppWriters ordbog
Skifte sprog
Anvende udklipslæser
Åbne AppWriters PDF-læser
Oprette og anvende elevstatistik
OCR-behandle PDF-dokumenter

NOTA




Udfylde og hjælpe hjemmet med
indmeldelsesblanket og følge op på
indmeldelsesproces
Vejlede elever i søgefunktioner på
NOTA
Vejlede elever i download og
hensigtsmæssig mappestruktur af
materiale fra NOTA
Sikre undervisningsmaterialer er
tilgængeligt for elever med dysleksi




Fastgøre AppWriter til proceslinjen
eller oprette genvej til skrivebord
Opstarte og logge på AppWriter

Vejlede i AppWriters menubjælke:







Markere og afspille tekst i
dokumenter og på internettet
Anvende skærmlæser
Aktivere ordforslag
Anvende AppWriters ordbog
Skifte sprog
Anvende udklipslæser
Åbne AppWriters PDF-læser
Oprette og anvende elevstatistik
OCR-behandle PDF-dokumenter

AppWriter Cloud 7. - 9. klasse






Anvende AppWriter Cloud i Google
Chrome og kende til dens placering på
adresselinjen i Google Chrome
Anvende Google Chrome som
standardbrowser
Aktivere og deaktivere ordforslag i
AppWriter Cloud
Anvende ordforslag til skrivning på
internettet
Åbne PDF-dokumenter fra internettet
i AppWriter Clouds PDF-læser

NOTA





Udfylde og hjælpe hjemmet med
indmeldelsesblanket og følge op på
indmeldelsesproces
Vejlede elever i søgefunktioner på
NOTA
Vejlede elever i download og
hensigtsmæssig mappestruktur af
materiale fra NOTA
Sikre undervisningsmaterialer er
tilgængeligt for elever med dysleksi

