Brochuren er udarbejdet af Inklusionscenter for Læsning og har til formål at
inspirere og understøtte kommunens skoler i deres fortsatte arbejde med - ud fra den kommunale
sprog- og læsestrategi – at arbejde hen mod, at alle børn og unge i sprog- og læsevanskeligheder
gennem den rette indsats modtager den nødvendige støtte gennem Læse-Skrive Teknologi (LST)

IT-advokaten
En IT-advokat er skolens egen, lokale ressourceperson på området omhandlende læse- og
stavevanskeligheder og kompenserende (og kvalificerende) IT.
Det er en fordel, at skolens IT-advokat er motiveret for funktionen, har viden om læse- og
staveudvikling, har specialpædagogisk indsigt og lyst til og mod på at arbejde med
kompenserende IT.
IT-advokaten har særlig didaktisk viden om og pædagogisk kompetence i IT-kompenserende
hjælpemidler. IT-advokaten understøtter vedvarende, at kompenserende IT implementeres og
fortsat anvendes i almenundervisningen.
Erfaringer fra udviklingsforløb om IT og læsning viser, at det er vigtigt, at elever med læse- og
stavevanskeligheder vedvarende har en IT-advokat tilknyttet.

Fordele for skolen ved at have en IT-advokat:
• IT-advokaten er skolens lokale ressourceperson indenfor området læsevanskeligheder og
kompenserende IT
• IT-advokaten understøtter inklusion af børn i læse- og stavevanskeligheder eksempelvis ved at
undervise IT-talenthold
• IT-advokaten kan vidensdele med skolens øvrige lærere fx via modellerende undervisning, holde
lokale lærerkurser i kompenserende IT, give ”sidemandsoplæring”, sparring og vejledning til sine
kollegaer
• IT-advokaten kan undervise på forældrekurser målrettet forældre til børn, der har behov for at
anvende kompenserende IT

I sammenhæng med en inkluderende indsats ved hjælp af kompenserende IT
anbefaler vi, at skolen har en IT-advokat.

Inklusionscenter for Læsning (IFL) understøtter IT-advokaterne
Inklusionscenter for Læsning danner netværk for IT-advokater.
Netværket består af 4 årlige netværksmøder og en elektronisk konference.

Centrale temaer på netværksmøderne er:
- information om/formidling af nye nationale og kommunale bestemmelser og tiltag, ny litteratur,
nye undersøgelser, tiltag og forskning på området.
- At dele viden, vurdere materialer herunder også software, diskutere mål og metoder og i det
hele taget gensidigt inspirere og opkvalificere hinanden.
Netværket er tænkt som en ressource for den enkelte IT-advokat og dennes skole.
Vil I gerne tilmelde en IT-advokat til netværket, kan dette gøres ved at kontakte
inklusionscenteret på følgende mail: GitteMoldrup.Frederiksen@silkeborg.dk

IT-talenthold
IT-talenthold er holddeling, hvor elever i læse- og stavevanskeligheder får undervisning i og
vedvarende støttes og guides i at anvende kompenserende IT-hjælpemidler.
Det vil typisk være skolens IT-advokat, der underviser IT-talenthold.
Når man etablerer IT-talenthold er det fornuftigt at overveje:
• I hvilke perioder etableres IT-talentholdet?
• Hvad vil en hensigtsmæssig holdstørrelse være?
• Holdsammensætning i forhold til alder, comorbiditet, forudsætninger, motivation for at deltage på
holdet etc.
• Forældreinformation og forældreinddragelse fx via forældrekursus i kompenserende IT.
• Information til og inddragelse af IT-talenternes øvrige lærere
– hvordan kommer kompenserende IT i spil i alle fag?
• Hvordan sikrer I, at eleven har sit IT-udstyr til rådighed i løbet af hele skoledagen alle dage?
• Hvordan sikrer I, at relevante it-programmer er tilgængelige, funktionelle og opdaterede på ITtalenternes IT-udstyr?
• Hvordan sikres de enkelte elever en kontinuerlig og vedvarende støtte?

Fordele for skolen ved at have IT-talenthold:
• En måde at sikre at elever, der får udleveret/adgang til kompenserende IT-hjælpemidler, får
undervisning i brugen af hjælpemidlerne.
• Understøtter vedvarende brug af kompenserende IT i fagene.

IFL understøtter de lokale IT-talenthold gennem opkvalificering af IT-advokaterne via ITadvokat-netværket.



I forbindelse med visitering

til ’Læs og lær IT’ forløbene er der mulighed for;

- at en rejseholdslærer fra Inklusionscenter for Læsning kan give sparring til IT-advokaten
omkring undervisningen af IT-talenter.
- afholdelse af lærerkursus målrettet de lærere, der har elever på IT-talentholdet.
- et forældrekursus målrettet de forældre, der har børn på IT-talentholdet.


IFL har udformet et eksemplarisk forløb af et ’IT-talenthold’ med 8 undervisningsgange.
Dette indeholder:
- Indhold og dagsorden til 8 UV-gange
- Opgaver
- præsentation om kompenserende IT, der kan bruges som information til forældre.

Til skolens ledelse
Det er naturligvis centralt, at skolens ledelse bakker op om såvel IT-advokatens funktion som
etablering af IT-talenthold og rammerne herfor.
I forbindelse med afholdelse af lokale lærerkurser kan ledelsen ligeledes bakke op om alle
implicerede lærers deltagelse.
Skolens ledelse er velkommen til at være en del af dialogen mellem IFl og den lokale IT-advokat,
samt deltage i fx en undervisningslektion af skolens IT-talenthold, lærerkursus og forældrekursus.

