OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER
– gratis nettressurser for lokalt, profesjonsfaglig
utviklingsarbeid for språk, lesing og skriving.
Lese- og Skrivesenteret har gleden av å invitere til gratis
oppstartsamling for ledere og ressurspersoner i kommuner, i
barnehager og på skoler som skal bruke Språkløyper i sitt
profesjonsfaglige utviklingsarbeid.
Målet for samlingene er å informere og inspirere til å lede
arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i profesjonsfellesskap
ved hjelp av de digitale ressursene på Språkløyper-nettsiden
– www. sprakloyper.no.
Samlingen inneholder en presentasjon av Språkløyper,
tenkningen omkring det å bruke et nettbasert program for
utviklingsarbeid og en demonstrasjon av hvordan det kan
arbeides med de digitale ressursene lokalt på den enkelte
arbeidsplass.
HER KAN DU DRA PÅ OPPSTARTSAMLING:
For barnehage og grunnskole:

By:

Sted:
Scandic Lerkendal
Scandic Ishavshotell

Dato:

10.04.19

Bergen

Thon Arena Lillestrøm
Quality Hotel Edvard Grieg

Stavanger

Clarion Energy

25.04.19

Trondheim
Tromsø
Lillestrøm

01.04.19
02.04.19
11.04.19

For videregående skole:

By:
Lillestrøm
Bergen

Sted:

Dato:

Thon Arena Lillestrøm
Quality Hotel Edvard Grieg

10.04.19

SPRÅKLØYPER
– hvem, hva, hvordan?
Hva: Målet for Språkløyper er å styrke alle
barn og elevers språklige kompetanse, med
særlig oppmerksomhet rettet mot barn og
elever med språkvansker, elever med leseog skrivevansker, gutter, flerspråklige og
høytpresterende elever. Målet skal nås ved
hjelp av kompetanseutvikling hos de
ansatte i barnehage og skole, gjennom
arbeid med nettbaserte kompetanseutviklingsressurser på nettsiden www.
sprakloyper.no. Ressursene er gratis og
tilgjengelig for alle.
Hvordan: Disse ressursene inneholder fagstoff, spørsmål til refleksjon og oppgaver
til utprøving i egen praksis, og skal støtte
lokalt utviklingsarbeid med språk, lesing og
skriving.
Hvem: Lesesenteret har fått ansvar for å
gjennomføre Språkløyper – Nasjonal
strategi for språk, lesing og skriving 2016–
2019, i samarbeid med Skrivesenteret.
Strategidokument og mandat for
Språkløyper finnes på nettsiden
www.sprakloyper.no.

11.04.19

Programmet foregår i tiden 10.00–15.00 alle steder.
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PÅMELDING:
Hver enkelt deltaker melder seg på her:
http://lesesenteret.uis.no/registrering
Påmeldingsfrist: Se individuell dato for hver samling i
påmeldingsskjema.
Maksimalt antall deltakere pr. arbeidsplass er 3. Unntak kan
gjøres for spesielt store barnehager og skoler.
Ved påmelding av 4 eller flere, send e-post med begrunnelse til
kontaktperson. Se under for kontaktdetaljer.
NB! Det er ikke mulig å melde seg på ved å kontakte Lesesenteret eller Skrivesenteret direkte. All påmelding må gå via
påmeldingslenken.
Bekreftelse på at man har fått plass kommer på mail. Dersom det
er fullt på ønsket sted, vil deltakerne få tilbud om å delta et annet
sted. Ta kontakt dersom bekreftelse ikke kommer.
Da det er en økende tendens til at bestilte plasser på
gratissamlinger blir stående ubrukt, har vi sett oss nødt til å
innføre et gebyr på kr. 700,- for de som unnlater å møte opp uten
avmelding. Beløpet dekker vår kostnad for tomme plasser.
Avmeldingsfrist: Se individuell dato for hver samling i
påmeldingsskjema.
Kontaktperson for mer informasjon:
Kirsti Thisland – e-post: kirsti.thisland@uis.no
Hilsen Kjersti Lundetræ
Senterleder
Lesesenteret – Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Språkløypers
hovedtiltak
Gratis oppstartsamling for barnehager og
skoler. Det anbefales ledere, styringsgrupper og ressurspersoner å delta på en
oppstartsamling når Språkløyper skal tas i
bruk.
Gratis, nettbaserte
kompetanseutviklingsressurser som skal
brukes lokalt over minst ett år. Ressursene
ligger åpne på nettsiden
www.sprakloyper.no 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.
Denne invitasjonen gjelder de to
foregående punktene. Det siste tiltaket –
språkkommuner – kan norske kommuner
søke midler til gjennom
Utdanningsdirektoratet. Du finner mer
informasjon og påmeldingslenke på
www.udir.no.
Man trenger ikke være språkkommune for
å bruke Språkløyper-ressursene på nettsiden www.sprakloyper.no.
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