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Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet,
Region Nordjylland

Produktionsskoleprojekt
Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i
dansk og matematik.
Den 1. april 2006 blev samarbejdet mellem produktionsskolerne og
Taleinstituttet i Region Nordjylland indledt. Projektet har søgt og fået
midler fra Satspuljen til et tre-årigt forsøg.
Det skønnes, at op mod en tredjedel af de ca.1200 elever, der årligt
går på produktionsskolerne i regionen, har særlige behov for at få
styrket deres kompetencer i dansk og/eller matematik samt at få
kompenserende hjælpemidler, hvis der er store vanskeligheder med
fagene.
Projektet går ud på at screene den
tredjedel af produktionsskoleeleverne,
som vurderes at have særlige læse- og/
eller matematikvanskeligheder, således
at det hurtigere afklares, hvem der
har behov for hjælp, og hvordan den
enkelte elev bedst muligt kan hjælpes
med eventuelle vanskeligheder.
Målet med denne indsats er at fastholde og sluse eleverne videre i uddannelsessystemet.
Indsatsen sker gennem produktionsskolernes forstærkede samarbejde
med Taleinstituttet, hvor projektet er
forankret.

Baggrund for projektet
Tidligere har der været omkring tre
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måneders ventetid til læseundersøgelse og test på Taleinstituttet og efterfølgende ca. tre måneders ventetid
på et målrettet undervisningstilbud.
Skulle der søges om kompenserende
hjælpemidler, blev ventetiden forlænget yderligere. Det betød, at de unge
ofte var videre i et andet forløb, inden
det overhovedet var afklaret i hvilket omfang, der var behov for hjælp.
Etableringen af projektet betyder, at
der nu forekommer en hurtigere afklaring af de unge.

”Bemandingen” i projektet
Der er ansat seks tale- læsepædagoger,
en socialrådgiver og en psykolog.
Mange af de unges vanskeligheder
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viser sig at være af en mere kompleks
karakter, og en tværfaglig indsats med
inddragelse af psykolog og socialrådgiver har vist sig at være nødvendig.
I flere tilfælde har den yderligere
psykologiske udredning medført, at
elever har fået diagnosticeret en ikke
opdaget hjerneskade, ADHD eller andre
mere komplekse problemstillinger. Det
har betydet, at indsatsen i forhold til
den enkelte elev fremover kan være
mere målrettet.
I langt de fleste tilfælde har det
betydet udredende samtaler, mindre
test og rådgivning til elever, forældre
og personale på produktionsskolerne.

Testning af den unge
Gennem test og samtale afdækker
tale- læsepædagogerne, om eleven har
problemer som tal- eller ordblindhed,
eller om der er andre problemstillinger.
Herefter vurderes hvilken form for
undervisning, eleven vil have mest
gavn af. De pædagogiske foranstaltningsforslag bliver lavet på baggrund
af testen og samtalen med eleven. I
samarbejde med lærerne på produktionsskolerne udfærdiges der en plan
for, hvordan den unge bedst hjælpes
videre.
Ofte viser det sig i testen, at den
unge kan læse bedre og har bedre
forudsætninger for at lære, end de selv
troede. Eleverne er generelt glade for
den øgede opmærksomhed, der vises
dem via projektet.

It-rygsækken
Et af projektets hjørnestene er IT-rygsækken. Det er en rygsæk med diverse
It-hjælpemidler: bærbar pc med scan-

ner og headset. De kompenserende
programmer er blandt andet ViTal,
ViseOrd og ViTex. Der er også mulighed
for at afprøve en scannerpen.
Hensigten er, at denne indføring
i kompenserende hjælpemidler skal
fungere som en afprøvning og en
forberedelse til evt. senere ansøgning
om hjælpemidler. Det betyder også,
at eleven kender programmerne og
bedre kan bruge dem i deres fremtidige
forløb.

Fra Sri Lanka til Hobro
En af de unge, der har haft glæde af at
blive testet i Produktionsskoleprojekt
et, er 21-årige Sujenthy eller Su, som
hun bliver kaldt.
Su er tamil og kommer oprindeligt
fra Sri Lanka. For 12 år siden flyt29
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tede hun med sin mor og søskende
til Hobro, hvor hun de første seks år
gik i en almindelig folkeskole. Efter 6.
klasse startede hun på en specialskole,
fordi hun havde det svært med dansk.
Su går på produktionsskole i Hobro.
Hun er en af de elever, der er blevet
testet, fordi hun havde svært ved at
læse og stave. Efterfølgende har Su
fået en it-rygsæk stillet til rådighed,
som hun kan bruge, så længe hun er
elev på produktionsskolen.

Drømmer om at blive
køkkenassistent
Su har tidligere været i praktik i et
køkken, da madlavning har hendes
helt store interesse.
Su er nu i praktik i tre uger hos
en slagter. Hun oplever, at testen har
været med til at pege på hendes styrkesider, så hun ikke kun fokuserer på
det, hun ikke kan.
Computeren har været et godt hjælpemiddel både til at få gang i en skriveproces og til at få læst de tekster op,
som hun har haft svært ved at læse
selv. Su prøver at læse teksten selv
først, og derefter bruger hun computeren. Så det at blive køkkenassistent er
måske ikke helt uden for rækkevidde
nu.
Su er desuden i gang med at opfylde
et andet af sine store ønsker; at få
kørekort. Hun har fået teorien på en
cd og kan nu drage fordel af, at computeren læser det op for hende det
antal gange, hun har brug for.

Eksamen på VUC
Et andet af Sus projekter er også lykkedes for hende ved hjælp af it-ryg30

sækken. Hun har bestået sin eksamen
på VUC i dansk lige før sommerferien,
hvor hun fik et 11-tal. Inden eksamen
var Su noget nervøs for, om hun kunne
klare det. Men det at have it-rygsækken i baghånden, gav hende den fornødne selvtillid.
Su tvivler på, om hun kan klare
sig fremover uden computeren. Men
når hun går i gang med et videre
uddannelsesforløb, får hun hjælp af
sin kontaktlærer på produktionsskolen og en læsepædagog fra projektet
til at vurdere hvilke behov, hun har
fremover for at kunne benytte sig af
kompenserende hjælpemidler.
Hvis der er et dokumenteret behov,
skal Teknisk skole stille hjælpemidler
til rådighed under uddannelsesforløbet.

Opfølgning på uddannelses
institutioner
Ved overgangen til et nyt uddannelsesforløb følger læsepædagogen op på den
enkelte elev i forhold til den enkeltes
behov og hjælper, hvis der er vanskeligheder videre frem i forløbet. Dette
sker ved personlig kontakt til eleven.
Den første kontakt etableres allerede
ved selve testningen og den efterfølgende fremlæggelse af testresultatet.
Her aftales det, at projektets medarbejder hjælper eleven ved overgangen til
videre uddannelse eller arbejde. Så det
nye sted allerede inden start orienteres
om elevens behov for særlig hjælp og
støtte.
Den næste kontakt finder sted umiddelbart efter start. Og endelig igen ca.
tre måneder inde i forløbet. Tidligere
undersøgelser har vist, at det er inden
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for de første uger, at frafaldet er størst.
Ved behov kan eleven eller elevens
kontaktpersoner henvende sig til projektet for at få yderligere hjælp.

Følgeforskning
Projektets parter har ønsket, at den
følgeforskning, som tilknyttes projektet, både sætter fokus på de deltagende elever og på de involverede
lærere og skoler. Det er således aftalt,
at der som udgangspunkt arbejdes ud
fra følgende spørgsmål:
• Hvad kendetegner de elever, der
vurderes at have særlige vanskeligheder/behov for hjælp?
• Hvordan fungerer projektet og den
særlige indsats set i forhold til produktionsskolernes undervisning hidtil og i øvrigt?

•H
 vad betyder deltagelsen i projektet
og den særlige indsats for eleverne?
• Hvordan fungerer projektet set ud fra
lærernes synspunkt?
• Hvordan er elevernes videre forløb inden for andre skoler (f.eks.
erhvervsskoler) efter produktionsskolen?
På baggrund af den indsamlede viden
om eleverne samt yderligere oplysninger om skolerne udvælges en lille
gruppe elever, som følges i deres skoleforløb i dele af deres undervisningsaktiviteter og ved den særlige indsats.
Følgeforskningen foretages af Aalborg
Universitet, Institut for Uddannelse,
Læring og Filosofi.
Desuden vil projektets styregruppe
opsamle og bearbejde en del talmate31

Specialpædagogik 6 · 2007

riale. Bl.a. hvor mange der er blevet
testet, og hvordan deres videre forløb
er. Dette talmateriale er især vigtigt
for at kunne dokumentere hvilken
effekt, den særlige indsats har haft.

Forventninger til projektet
Vi forventer, at projektet vil vise en
forbedring af elevernes læse-, staveskrive- og matematikniveau. Dette vil
igen give forbedrede uddannelses- og
erhvervsmuligheder, og vi håber at se
en højere gennemførelsesprocent efter
valg af uddannelse/erhverv.
Allerede på nuværende tidspunkt
ser det ud til at have haft en mærkbar
indvirkning på, hvad det er eleverne
bliver sendt videre til.
Der er indtil nu 300 elever, der er
blevet testet. Heraf er 120 gået ud af
produktionsskolen. Hele 75 % er efterfølgende gået i gang med uddannelse
eller arbejde. De sidste 25 % dækker:
militær, barsel, sygdom, revalidering
eller kontanthjælp.
Så selv om projektet stadigvæk er
forholdsvist nyt, så kan flere unge
nordjyder allerede nu høste frugterne
og forhåbentlig gå en fremtid i møde
med uddannelser og jobmuligheder
inden for rækkevidde.
n

32

FAKTABOX:
Projektets hjemmeside:
www.produktionsskoleprojekt.dk
Taleinstituttet,
Region Nordjylland
Taleinstituttet er en institution, der
tilbyder undersøgelse, rådgivning,
vejledning samt undervisning til
borgere i Region Nordjylland med
sprog -, tale-, læse - og stemmevanskeligheder.
Taleinstituttets Hjerneskadecenter
tilbyder tværfaglig, neuropsykologisk baseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade.
Produktionsskolerne
Produktionsskolernes målgruppe er
unge mellem 16 og 25 år, som
ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for
at påbegynde en sådan eller har
afbrudt en ungdomsuddannelse.
Den unge skal målgruppevurderes og visiteres af Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
Satspuljen
Puljebeløbet anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for
overførselsindkomstmodtagere og
til forebyggende foranstaltninger
med videre over for svage grupper.
Udmøntningen af satspuljen sker på
Finansloven.

