Åben skole – kompetencebanken
Læringsaktiviteten – Læsevenner i Sundhedshuset
Fag

Dansk

Klassetrin

Indskolingen/mellemtrinnet

Efter aftale
Besøget kan senere gentages med samme klasse.
Forventningsafstemning Klassens lærer skal i fællesskab med aktivitetskoordinator Kathrine
(lærer/pædagog/formidle Bjerring Ho planlægge besøget.
Læreren har inden besøget sørget for at alle elever har bøger med til
rs opgave)
læsningen.
Varighed

Booking:

Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho
kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk
Mobil: 23242937

Kort beskrivelse af
aktiviteten

Eleverne besøger Sundhedshuset som en del af læsetræningen i
dansk. Eleverne har inden besøget forberedt de tekster, der skal
læses op. Det kan være indenfor en bestemt genre, eks. eventyr eller
fabler eller indenfor områder som har elevens særlige interesse, eks.
fodbold, dyr, dans osv.
Med aktiviteten får beboerne muligheden for at komme i (større)
kontakt med børn fra lokalområdet, mens aktiviteten
samtidigt også involverer en læringsmæssig dimension set fra
elevernes synsvinkel. Besøget i Sundhedshuset kan styrke deres
motivation for at læse og dermed gøre dem til dygtigere læsere.
Man kan i fællesskab med Sundhedshuset ligeledes prøve følgende
idéer af:
- Oplæsningen suppleres af små teaterstykker, der fortolker de
læstetekster.
- Der laves en opfølgning af besøget på skolen, hvor eleverne
skal udforme et brev til beboerne, de har læst for. Disse
afleveres til Sundhedshuset til senere oplæsning.
- Dagen starter med oplæsning i fælleslokalet, evt. med hjælp
fra frivillige historiefortællere.

Forberedelse inden

Besøget kan suppleres med at eleverne spiser deres frokost i
Sundhedshuset.
Eleverne skal have forberedt det, de vil læse for beboerne i
Sundhedshuset.

Pris

Gratis

Sted

Sundhedshuset

Kompetencemål for
faget

Alt efter klassetrin. Her er taget udgangspunkt i en 3./4.klasse.
Læsning
Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og
faglig viden
Kommunikation
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle
og sociale situationer

Færdigheds- og
vidensmål for faget

Alt efter klassetrin. Her er taget udgangspunkt i en 3./4.klasse.
Læsning
Forberedelse, fase 2:
Færdighed:
Eleven kan formulere enkle læseformål
Viden:
Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning
Sammenhæng, fase 1:
Færdighed:
Eleven kan samtale om teksters budskaber
Viden:
Eleven har viden om teksters påvirkende funktion
Kommunikation
Dialog, fase 2
Færdighed:
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og
respons
Viden:
Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål
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