LÆS OG LÆR IT - Teens 7.- 9.kl.

 Information til forældre

l.
Formål
Læs og Lær IT - Teens er et tilbud til elever i svære læse- og stavevanskeligheder.
Forløbet henvender sig til elever fra 7.-9. klassetrin. Det er samtidigt et tilbud til elevernes
lærere, forældre og skolens ledelse.
Forløbet er todelt i kursusperioder for eleverne og rejseholdsbesøg på elevernes skoler.
Kurset har en samlet varighed à 4 uger fordelt over 2 perioder à hver 2 ugers
varighed. Kurset foregår ved Inklusionscenter for Læsning, Balleskolen, Balle Kirkevej
120, Silkeborg.
I forlængelse af hver kursusperiode er der rejseholdbesøg på hjemskolen.
Rejseholdsperioden har en samlet varighed på 10-12 uger fordelt over 2 perioder à
hver 5-6 ugers varighed. I rejseholdsperioderne tilknyttes inklusionscenterlæreren
eleverne efter behov.

Målet er:




Give et inkluderende tilbud til elever med læse- og stavevanskeligheder dels som
kursus og dels som opfølgning på elevens egen skole i form af rejsehold.
I samarbejde med klassens lærere at finde og udvikle metoder, som kan forbedre
elevens udviklings- og læringsbetingelser.
Eleven bliver en kompetent bruger af IT-hjælpemidler og får forudsætninger for at tage
en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

I de 2 kursusperioder ved Inklusionscenter for Læsning arbejdes der med:





Kompenserende IT-hjælpemidler og læseforståelse
IT-hjælpemidler og afgangsprøven
Ordblinde-forbilleder
Ungdomsuddannelse – hvilke muligheder og rettigheder har unge i
læsevanskeligheder?

I forbindelse med elevens inkludering i hjemklassen, følges eleven efter behov af en
rejseholdslærer fra Inklusionscenter for Læsning med det formål at understøtte
læringsmiljøet omkring eleven.

IT-hjælpemidler
Elever, der visiteres til ”Læs og lær IT - teens” 7.-9. kl. ved Inklusionscenter for Læsning,
medbringer til kursusperioderne:
• Egen pc og head set med mikrofon
eller
• Pc og head set med mikrofon stillet til rådighed af den afleverende skole.
Har eleven I-pad, I-phone etc. medbringes dette også gerne (men ingen
betingelse).

Transport
Der vil blive søgt om transport mellem bopæl og Balleskolen, hvis eleven har mere end 9
km.
Det er skoleafdelingen, der behandler ansøgningerne. Transporten vil foregå med offentlig
transport. Hvis dette ikke er muligt vil transporten foregå med De Grønne Busser.

Sygdom/fravær
Bliver eleven syg ringes afbud til IFL underviseren og evt. til De Grønne Busser
tlf. 20 90 00 02

Kurser og møder
I ugen inden det første kursus forløb vil der blive afholdt et indledende forældremøde.
Under rejseholdsperioden indbydes forældrene til en skolehjem samtale.

Fritagelse fra undervisning
Der opfordres kraftigt til, at eleverne ikke fritages fra undervisningen i kursusperioderne.

For mere information se www.balleskolen.skoleporten.dk under Inklusionscenter
eller kontakt
Afdelingsleder: Gitte Møldrup Frederiksen
Mail: GitteMoldrup.Frederiksen@silkeborg.dk

