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Til Børne- og Ungdomsudvalget 

 
Københavns Lærerforenings bemærkninger til punkt 5 til BUU- ødet 4. : ’Udvalget skal træffe 

beslutning om forvaltningens videre arbejde med omorganisering af læse- og skriveindsatsen (inkl. 

ordblindeområdet). 
 
I forbindelse med en eventuel omorganisering af læse- og skriveindsatsen (inkl. ordblindeområdet), 
har vi brug for en afklaring på følgende områder:  
 

 Hvilke analyser af området er der foretaget? 
 Er det undersøgt, hvordan læseklasserne aktuelt fungerer (fx hos elever, forældre, skolerne, 

ledelse og personalet og undersøgelser af, hvorvidt eleverne kommer godt videre i 
ungdomsuddannelser)? 

 Hvad mener elever og forældre om ændringen? 
 Hvordan tænkes Århus-modellen udrullet i Købe hav  Er det ta ke , at der i forhold til KK’s 

størrelse skal være det samme dimensionering af antal ansatte i kompetencecenteret som i 
Århus? 

 Har Århus bedre succes i arbejdet med området end i København? 
 Hvordan er visitationsmodellen tænkt at skulle fungere, hvis eleverne skal have undervisning 

på en almen skole? 
 Hvad ed elever es retssikkerhed i forhold til at ku e op å ’det rette tilbud’? 
 Hvordan tænkes en omorganisering af læse- og skrivevanskeligheder at ville give bedre 

resultater for de af eleverne, der har andre diagnoser som ADHD og autisme?  
 Antallet af elever på 4.klassetrin er faldet markant de seneste år. Bliver der ikke visiteret til 

læseklasserækken mere? 
 
Som I nok kunne fornemme, da I deltog i vores valgmøde i Amager Bio, oplever rigtig mange lærere 
og børnehaveklasseledere, at elever med særlige og mere vidtgående problemer ikke får et 
tilstrækkeligt godt undervisningstilbud i folkeskolen, og at det presser arbejdsmiljøet og 
klassefællesskabet. Dette er også vigtigt at medtænke i forhold til en eventuel omorganisering af en 
sårbar gruppe, der, so  vi ser det, fu gerer godt i de  uvære de ’ elle for ’.  
  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Lars Sten Sørensen, formand / Inge Thomsen, næstformand  
Københavns Lærerforening 
 
PS: For yderligere information kan Inge Thomsen kontaktes på telefon 22 55 16 07 
 


