
En slags mellemforms
samarbejde mellem: 
∗ Alle 32 folkeskoler i 

Odense Kommune og
∗ UngOdense

PLAN T 2009-2022
- Læsecamp for teenagere



Årelangt og tæt samarbejde. 
Kun et tilbud for kommunens 
folkeskoler.

Målgruppe: 16 læsesvage 7. og 
8 klasser (nu næsten kun 
”røde” elever)

Det konkrete indhold for 
eleverne:
2 dages forberedelse
4 ugers læsecamp på Jørgensø 
i september
4 opfølgningsmøder



Ungdomsskolens rolle:
Koordinering og ledelse

Skaffe medarbejdere (pt to fra 
ungdomsskole og resten fra forskellige 
folkeskoler)

Lægge lokaler til (intro og opfølgning)

Drift og økonomi (skolerne betaler 
10.000 kr pr elev og skoleafdelingen 
dækker resten, ca 350-400.000)



Jørgensø



Læse 
hurtigere

Få flere venner

Bedre til at skrive 
opgaver

Mod til at tale 
foran andre

Bedre til at huske 
det jeg læser

Blive bedre til at 
fremlægge

Være med til at 
læse romaner

Blive bedre til at 
forstå det jeg 

læser

Mod til at deltage 
mere aktivt i 

timerne

Blive god til at 
bruge it-redskaber

Få lyst til at 
læse

Læse og stave bedre 
så jeg får det 

nemmere i andre 
fag

Blive bedre til at 
stave

Blive bedre til at tro 
på mig selv

Elevernes ønsker og mål
Turde læse højt i 
min klasse som 

de andre gør

Blive bedre til 
at udtale svære 

ord

Blive god til at 
bruge min 
computer

Blive bedre 
til at holde 

fokus



”Vi er her ikke fordi vi allerede 
kan, men fordi vi skal lære – sammen”

∗ Nye strategier til at læse og skrive
∗ Lyst til at læse og skrive
∗ Kan bruge forskellige 

it-støtteprogrammer
∗ Styrket selvværd
∗ Øget mod til at deltage aktivt i 

undervisningen



07.00 - 7.30 Godmorgen, bad, mobiltid
08.00 - 8.30 Morgenmad + tandbørstning
08.30 - 10.00 Undervisning
10.00 - 10.30 Pause udendørs og frugt
10.30 - 12.00 Undervisning
12.00 - 12.30 Middagsmad
12.30 - 14.00 Undervisning
14.00 - 14.30 Studietid med medlærere
14.30 - 15.00 Eftermiddagsmad og fritid
15.00 - 17.30 Fællesaktiviteter
17.30 - 18.00 Aftensmad
18.00 - 18.30 Stillelæsning
18.30 - 20.00 Fællesaktiviteter og frirum
20.00 - 20.30 Mobiltid
20.30 - 21.00 Godnatmad og fælleshygge
21.15 - 21.45 Lyttelæsning
21.45 - 22.00 Godnat, mobilaflevering
22.00 Ro på værelset. Sov godt :)

Dagen på Plan T



Kompaspunkter

Optimisme

Mod RESPEKT Ejerskab

Vedholdenhed

Blive klog på mine styrker og øve dem jeg har brug for mere 
af for at lykkedes med mine faglige, personlige og sociale mål.



Undervisning - mål, indhold og metode 
∗ Chromebook –AppWriter – Dit penalhus
∗ Læsning med rette sværhedsgrad individuelt/par/grupper
∗ Læse med øjne og øre
∗ Tekstforståelse
∗ Skrive tekster
∗ Stavning
∗ Bevægelse
∗ Cooperative learning





Break 



∗ Styrke selvværd
∗ Styrke sociale kompetencer
∗ Mobilfrizone
∗ Spil og aktiviteter
∗ Teambuildingsøvelser
∗ Bevægelse og motion
∗ Læsetid
∗ Hygge

Fritid - mål, indhold 
og metode 





Samarbejde med elevernes lærere 
på egen skole
Støtte eleverne i at anvende og fortsat udvikle de færdigheder 
og kompetencer, som de har med fra Plan T. 
∗ Introduktionsmøde for lærere
∗ Finder 10 bøger til at læse i
∗ Igangsætning af elevmakker-ordning
∗ Lærerbesøg på Jørgensø
∗ Elevcoaching, ca hver 14 dag i 6 mdr.
∗ Overleveringsmøde i uge 40 på egen skole 

Og så er opgaven ellers deres igen!



Samarbejdet med forældrene
∗ Deltage i orienteringsmøde
∗ Støttende
∗ Indpiskere - på den gode måde :)
∗ Kommunikerende
∗ Lyttende – lærende
∗ ”Chauffører”
∗ Forældremøde en søndag aften undervejs
∗ Afslutningen den sidste fredag
∗ Overleveringsmøde på skolen i uge 40



Hvad har jeg fået ud af det?
● Snakke højere
● Læse hurtigere + højere lix
● Mere selvsikker
● Tror mere på mig selv
● Kender og arbejder med “De 4 kompas punkter” (Optimisme,Vedholdenhed, Ejerskab, Mod)
● Tør nu række hånden op
● Har lært min ordblindhed meget bedre at kende
● Er blevet god til de forskellige IT hjælpemidler (Txt-Analyser)
● Selve oplevelsen (Plan T)
● Har fået bedre læsevaner (Læse + Lytte, ikke bare læse)
● Nyder igen højtlæsning



Spørgsmål eller kommentarer
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