Språkløyper

Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving
2016–2019

Til barnehage- og skoleeier

Invitasjon til gratis oppstartsamling for
kompetanseutviklingspakke:

Overgang fra barnehage til skole 28.11.2017

Lese- og Skrivesenteret har igjen gleden av å invitere til gratis
oppstartsamling for en av kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper,
Overgang fra barnehage til skole, rettet mot ledere og ressurspersoner i
kommunene som skal lede samarbeidet mellom barnehage og skole når
det gjelder språk, lesing og skriving

Oppstartsamlingen har som mål å informere, inspirere og støtte dem
som ønsker å ta i bruk denne kompetanseutviklingspakken, helt eller
delvis, i tilknytning til samarbeidsmøter mellom barnehage og skole.
Denne ene oppstartsamlingen er flyttet fra vår til høst siden slike møter
som oftest foregår i vårsemesteret. Oppstartsamlingene for skoler og
barnehager vil fortsatt forgå i vårsemesteret.

Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole har
som mål at samarbeidet om språkopplæring styrkes. Det tas
hensyn til at barnehage og skole er to læringsarenaer og
representerer to kulturer, og det legges vekt på at lærere og
barnehagelærere skal få gjensidig forståelse for hverandres
praksis, formål og mandat.
Kompetanseutviklingspakken har fire hovedtema; samarbeid,
kulturmøter, språkarbeid og kartlegging. I tillegg er ei økt om det
minoritetsspråklige perspektivet under utvikling. Pakken har
varierte formidlingsmetoder, og det legges opp til refleksjon og
samarbeid.

Språkløyper
Målet for Språkløyper er å
styrke alle barn og elevers
språklige kompetanse. Det
rettes særlig oppmerksomhet
mot barn og elever med
språkvansker, elever med leseog skrivevansker, gutter,
minoritetsspråklige og høyt
presterende elever. Målet skal
nås ved hjelp av
kompetanseutvikling hos de
tilsatte i barnehage og skole,
gjennom arbeid med
nettbaserte
kompetanseutviklingspakker
på nettsiden Språkløyper.
Pakkene inneholder fagstoff,
spørsmål til refleksjon og
oppgaver til utprøving i egen
praksis, og de skal støtte lokalt
utviklingsarbeid med språk,
lesing og skriving.
Strategidokument og mandat
for Språkløyper finnes på
nettsiden.

Det inviteres derfor til oppstartsamling på
Radisson Blu Oslo Airport Hotell på Gardermoen,
tirsdag 28. november 2017
kl. 10.00-15.00
Kompetanseutviklingspakken ligger under temaene
Eiere og ledelse,
Barnehage og
Begynneropplæringen på Barnetrinn
på nettsida til Språkløyper.

Det oppfordres til at deltakerne på forhånd gjør seg
kjent med nettsida som en forberedelse til samlingen.

Påmelding: http://lesesenteret.uis.no/registrering
Påmeldingsfrist: 15.10.2017
Kontaktperson for mer informasjon: Kirsti Thisland kirsti.thisland@uis.no
Hilsen Åse Kari Hansen Wagner
Senterleder
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Tre hovedtiltak
1.
Gratis oppstartsamlinger for
barnehager og skoler. Det anbefales
ledere, styringsgrupper og
ressurspersoner å delta på ei
oppstartsamling når Språkløyper
skal tas i bruk. Dette gjelder også i
språkkommuner.
2.
Gratis, nettbaserte
kompetanseutviklingspakker som
skal brukes lokalt over minst ett år.
Pakkene ligger åpent på nett og kan
fritt brukes i barnehager og skoler.
Fagstoff og arbeidsformer utgjør en
integrert helhet, og det ligger ved
anbefalinger om hvordan arbeidet
med pakkene kan organiseres og
gjennomføres.

3.
Språkkommuner:
Støtte til lokalt utviklingsarbeid og til
ressurspersoner og nettverk. Det må
skrives en egen søknad for å bli
språkkommune. Flere opplysninger
finnes på Utdanningsdirektoratets
nettside om Språkkommuner.

