Helhed og samarbejde omkring unge i læsevanskeligheder
Vejledende procedure i forbindelse med overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse
Folkeskolen – UU-vejledningen – ungdomsuddannelserne i Holstebro Kommune

Hvornår
9. klasse og 10 klasse
Senest den 1. december

9. klasse
evt. 10. klasse
Senest 1. marts

Hvad
Møde mellem UU-vejleder og folkeskolens læsevejleder ang. elever i
læsevanskeligheder.
Orientering om hvilke elever der har behov for særlig støtte til gennemførelse af
ungdomsuddannelse eller 10.kl.
Grundlag for samtalen, fx elevplaner, stave- og læseprøver (fx TL-prøver).
Læsestandpunkt noteres.

Hvem
Folkeskolens læsevejleder
indkalder UU-vejleder til mødet.

I uddannelsesplanen og i tilmeldingen til ungdomsuddannelsen noteres elevens særlige UU-vejleder noterer i
behov for støtte i forhold til læsning, fx:
uddannelsesplanen og i
tilmeldingen til
- Nuværende behov for it-støtte, støtte i undervisning m.m.
ungdomsuddannelsen.
- Evt. fravigelser fra FSA
- Hvordan sker overgangen bedst, fx ”håndholdt” overlevering
- Kontakt til ungdomsuddannelsens læsevejleder/studievejleder efter 1. marts.
Ved skole-hjemsamtalen i 9. kl. (10 kl.) orienteres forældrene om de støttebehov, der
vil blive noteret.

UU-vejleder orienterer
forældrene.

Tilmelding fremsendes til 10.kl. / ungdomsuddannelsen.

UU-vejleder fremsender.

9. klasse
Evt. 10 klasse

Liste over elever i læsevanskeligheder med særlige behov, fx it-støtte, støtte i
undervisning m.m. sendes til 10. kl. / de enkelte ungdomsuddannelser.

UU-vejledningen fremsender.

Elever med behov for støtte tilbydes sammen med forældre orienteringsmøde.

Ungdomsuddannelsen:
Læsevejleder/studievejleder/sps
koordinator inviterer.

April
9. klasse
Evt. 10 klasse
April medio maj

9. klasse
Evt. 10 klasse

Ved møderne laves aftale om, hvornår evt. sps-screening af læsevanskeligheder
gennemføres.
Evt. ”håndholdt” overlevering, hvor elev og forældre orienteres om støttemuligheder
på ungdomsuddannelsen. Elevens uddannelsesplan medbringes.

Ungdomsuddannelsen:
Læsevejleder/studievejleder
UU-vejleder.

Evt. sps-screening af læsevanskeligheder.

Ungdomsuddannelsen:
Læsevejleder/studievejleder/sps
koordinator forestår.

Ungdomsuddannelsen vurderer behov for specialundervisning eller anden
specialpædagogisk støtte, orienterer forældrene herom og fremsender ansøgning om
støtte til SU-styrelsen.

Ungdomsuddannelsen forestår.

Proceduren evalueres senest november 2013 med deltagelse af læsekonsulent
Holstebro kommune, læsevejledere i folkeskolen og ved ungdomsuddannelserne samt
UU-vejlederne i Holstebro kommune.

UU-Nordvestjylland indkalder til
mødet.

Maj - juni

