Læseskub i 0. klasse
Allerede tidligt i 0. klasse ser vi elever, der forholdsvist hurtigt og sikkert kan benævne de enkelte
bogstaver, og som samtidig behersker mange af bogstavernes lyde. Disse elever klarer sig godt i
testene fra læseevaluering på begyndertrinnet og placerer sig omkring LUS pkt. 4-6.
Disse elever er på et stadie i deres læseudvikling, hvor de med et lille læseskub vil kunne komme godt
i gang med at tilegne sig begyndende funktionelle læsestrategier, som kan anvendes ved læsningen af
små lydrette ord.
Forløbet er talentudvikling med et skub til de dygtige elever. Det betyder også, at der ikke skal læses i
et fast tidsinterval med den enkelte elev – det handler blot om, at eleven bliver hørt, og resten klarer
forældrene.
Klasselæreren informerer forældrene til de elever, der modtager et ”læseskub”. Her udleveres
forældrebrevet til ”læseskub”, og der henvises til den udleverede folder ”læsning i 0. klasse – kom
godt i gang”.

Mål
 At opnå en succesoplevelse ved læsningen, som giver lyst til at læse mere.
 Eleven tilegner sig begyndende funktionelle læsestrategier, som kan anvendes ved læsningen
af små lydrette ord.

Handleplan
 2 ugentlige læseseancer hvor eleven læser en bog højt for forløbslæreren.
 Der læses ud fra et fonologisk princip, hvor eleverne læser ud fra kendskabet til bogstavernes
lyde.
 Der læses i lydrette læsebøger – bøgerne er i 0. klasse.
 Afdelingslederen taler undervejs i forløbet med klasselæreren samt forløbslæreren om
elevernes udvikling.
I praksis handler det om, at de udvalgte elever bliver hørt i den bog, de har læst hjemme, og at de får
udleveret en ny bog, som de kan læse hjemme med en voksen. Ovenstående beskrivelser i
handleplanen er tiltænkt at være en reminder til forløbslæreren, så de rigtige bøger udleveres.

Evaluering
 Undervejs i forløbet evaluerer klasselæreren i samarbejde med forløbslæreren eleverne ud fra
LUS.
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