Høringssvar til Læsepolitik, ordblindepolitik og handleplaner
Høringspunkt

Administrationen indstiller
- at Børne- og Familieudvalget sender læsepolitik,
ordblindepolitik og handleplaner i høring frem til og med den 8.
november 2018.
- at Børne- og Familieudvalget endeligt vedtager læsepolitik,
ordblindepolitik og handleplaner på mødet den 28. november
2018
Godkendt

Høringsberettiget

Høringsberettigedes
bemærkning

Alle folkeskolerne, 10. kl. centret, Vestermarkskolen, CKU og
Limfjordsskolen.
Aalestrup Realskole og dagtilbuddene får planen tilsendt og kan
afgive høringssvar.
I forbindelse med læsepolitikken:
Det er godt:
At faglærerne specifikt nævnes i læsepolitikken.
At der er fokus på forældreinddragelse.
At læsning og skrivning følges ad.
Vigtigt at flydende læsning ikke er ensbetydende med
stillelæsning. Positivt at der er fokus på makkerlæsning og
gentaget læsning.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Vi er ikke nødvendigvis enige i, at langt de fleste elever har god
sprogforståelse når de starter i skolen – Det kan skabe en
urealististisk forventning til læseforløbet.
I forbindelse med ordblindepolitikken:
Det er godt:
Ordblindepolitikken er meget detaljeret og udførligt beskrevet
På s. 6 omtales der særlige ordblindenetværk – hvem er
tovholder for det og kan det med fordel uddybes i teksten?
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Vi stiller os undrende overfor følgende udsagn:
”I skolernes handleplaner for læsning og skrivning skal der være
retningslinjer for den faglige læsning i samtlige fag”.
Er læsepolitikken netop ikke skolernes handleplan?

Links virker ikke - og der er stor sandsynlighed for at links bliver
ændret. Måske skulle man i stedet henvise til en side på
kommunens hjemmeside, hvor man samler de aktuelle links.
Testplan:
Det er godt:
At det fremføres, at testplanen skal bruges med
omtanke/fleksibelt.
Andet:
Opmærksomhed på:
For de svage elever byder især efteråret på en massiv testning i
såvel dansk som matematik.
Der er desuden omfattende elevevaluering i forbindelse med
MeeBook.
Handleplan:
Det er godt:
Overordnet set en rigtig fin handleplan – AlKaLær er i
særdeleshed et godt initiativ.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Men vi kan være bekymrede for finansieringen eksempelvis i
forhold til AlkaLær. Der bør generelt være et centralt initiativ i
forbindelse med det samlede kompetenceløft.
Vi savner generelt præcisering i forbindelse med
kompetenceløftet.

