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Forord
Språkplanen, lokale læreplaner for fagene, kompetansemålene i læreplanen
og grunnleggende ferdigheter
Kompetansemålene i læreplanen skal ivaretas gjennom arbeidet i det enkelte faget. Dette
arbeidet konkretiseres i de lokale læreplanene.
De fem grunnleggende ferdighetene er nødvendige redskaper for å oppnå det
læringsutbyttet som ligger i kompetansemålene.
Kompetansemålene er ikke alltid like tydelige på når, hvor og hvordan disse ferdighetene
skal brukes. Dette skal våre lokale læreplaner vise.
Det er en klar sammenheng mellom bruken og utviklingen av en ferdighet.
Hovedhensikten med Språkplanen er å beskrive hvordan det muntlige språket, lesing og
skriving skal læres og utvikles som ferdighet.
Det er bare kompetansemålene i norsk som er brukt i Språkplanen fordi disse målene har
vært og er ekstra tydelige i forhold til disse ferdighetene. Norskplanen har i tillegg fått et
særlig ansvar på noen områder, se under. Men Språkplanen er ikke en norskplan, men en
plan for alle fagene. Det betyr også at norskfaget må ha en lokal fagplan som har et
norskfaglig innhold.
Kompetanseområdet Språk, litteratur og kultur er ikke med i Språkplanen. Dette området
ivaretas i fagplanen for norsk.
Språkplanen beskriver hvordan læreren skal gjennomføre opplæringen og hvilke konkrete
tiltak som elevene skal arbeide med.
De lokale fagplanene beskriver bare tiltak som elevene skal gjennomføre.

Særlig ansvar for norskfaget
Læreplanen sier:
Muntlige ferdigheter
«Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige
kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art.»
Å kunne skrive
«Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide
stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker.»
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INNHOLD
Første del
 Plan for lese- og skriveopplæringen på Tynset barneskole
 Rutiner knyttet til oppfølging av lese- og skriveopplæringen
Møter som skal ivareta gjennomføringen av planen
Kartlegging av lese- og skriveferdigheter
Når elever trenger ekstra støtte for å utvikle skriftspråklige ferdigheter

 Felles tiltak på skolen
Det daglige arbeidet med ord og begreper på alle trinn

 Skolebiblioteket
Leseprosjekter

 Samarbeid skole - hjem
Andre del
 Mål og tiltak -1.trinn
 Mål og tiltak - 2.trinn
 Mål og tiltak - 3.trinn
 Mål og tiltak - 4.trinn
 Mål og tiltak - 5.trinn
 Mål og tiltak - 6.trinn
 Mål og tiltak - 7.trinn
Vedlegg: I språkplanpermen på teamrommene
Til grunn for all opplæring på Tynset barneskole ligger visjonen:
«Et trygt sted og være – sammen leke og lære.»
Et trygt sted er for oss et sted
- der vi har rom for alle
- der læreren har tro på og forventninger til den enkelte
- der elevene får tillit til egne evner
- der alle har et felles ansvar for et læringsmiljø med omtanke for
andres behov og respekt for læring
- der læring skjer individuelt og i samhandling med andre
- der en vektlegger gode arbeidsvaner, ro og ryddighet
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PLAN FOR SPRÅKUTVIKLING – MUNTLIG OG SKRIFTLIG
Tynset barneskoles plan for språkutvikling – muntlig og skriftlig er en praktisk plan. Men
tiltakene er godt forankret i teori som beskriver hvordan god opplæring i det muntlige språket,
skriving og lesing skal være.
Alle lærere er «lese- og skrivelærere»
Lærerne på skolen har et felles ansvar for at de grunnleggende ferdighetene, muntlig
kommunikasjon, å skrive og lese, blir brukt og utviklet innenfor sine fag – i tråd med denne
planen.
En dynamisk plan
Planen er forpliktende, men samtidig skal den endres i takt med at vi får nye erfaringer og
kunnskaper.
Helhet og sammenheng i opplæringen fra 1.-7. trinn
Planen skal ivareta en helhet og sammenheng i opplæringen fra 1. til 7. trinn. Den har noen
temaer og tiltak som går igjen på alle trinn og noen felles tiltak på skolen som gjennomføres i
bestemte perioder. Vi tror at det å skape et fellesskap på tvers av klassetrinnene vil påvirke
oss til å arbeide ekstra godt med utviklingen av elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter.
Meningsfylte aktiviteter
På Tynset barneskole skal vi ha ambisjoner om at elevene skal oppleve lesing og skriving som
meningsfylte aktiviteter.
 Elevene skal ikke bare øve seg på å lese og skrive for å bli flinke en gang i framtiden.
 Elevenes arbeider skal verdsettes.
 Elevene skal skape tekster som har underholdningsverdi for andre, tekster som
bearbeider eller formidler fagstoff, og de skal skrive tekster der de formidler egne
tanker, meninger og følelser.
 Elevene skal få lese hverandres tekster.
 Elevene skal ha mange gode leseopplevelser både knyttet til skjønnlitteratur og
fagstoff.
En sammenheng mellom leseopplæringen og skriveopplæringen
De fleste elevene på skolen vår knekker lesekoden gjennom å skrive. Ved å skrive hver dag
oppdager de stadig nye sider ved skriftspråket. Det kan være nye lyd-bokstavforbindelser,
ords skrivemåte, setningsstruktur etc. Disse oppdagelsene støtter leseprosessen. Etter hvert
som leseprosessen har kommet godt i gang, vil leseferdigheten støtte opp under den videre
utviklingen av skriveferdigheten. Elevene utvider ordforrådet sitt, får nye kunnskaper om
innhold, språkbruk og tekstoppbygning. Slik vil lesingen og skrivingen hele tiden påvirke
hverandre.
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RUTINER KNYTTET TIL OPPFØLGING AV SPRÅKPLANEN
Møter i løpet av året
 Leseplanleggingsmøter for 1.-3. trinn gjennomføres i mars/april etter
kartleggingsprøven i lesing.
Leseplanleggingsmøtene for 4.-7.trinn og «språkrommet» gjennomføres i oktober /
november.
Deltakere på leseplanleggingsmøtene: Rektor, leseveileder og norsklærer/e er alltid
med.
Lærer/e for språklige minoriteter er med på møtet for «språkrommet».
Spes.ped.koordinator er med etter behov .
Leseplanleggingsmøtene følger en fast dagsorden.
 Det enkelte trinn har samarbeidsmøter med leseveileder etter behov.
1.-3.trinn skal ha møte med leseveileder etter kartlegging i lesing om våren.
 Ved skolestart: Lærerne på 1.trinn og leseveileder, evt andre som jobber på trinnet, har
en tre-timersøkt der vi går gjennom det faglige innholdet i lese- og skriveopplæringen.

Kartlegging av lese- og skriveferdigheter
Skolen følger den kommunale planen for kartlegging.
Resultatene skal lagres i Conexus Engage.
Kartleggingsresultatene og tiltak skal drøftes på teamene og med rektor og leseveileder på
leseplanleggingsmøtene.
Veiledningene til kartleggingsprøvene skal brukes når tiltak skal utarbeides.
Utvidet kartlegging før kontakt med PPT for eventuell utredning av dysleksi
Språk 6-16
Annen kartlegging avtalt med spes.ped.ansvarlig på skolen eller PPT.

Tiltak for elever som trenger ekstra støtte for å utvikle gode lese- og
skriveferdigheter
1. Skolen skal i utgangspunktet ha en opplæringen i det muntlige språket, skriving og
lesing som har et forebyggende perspektiv. Den skal være tydelig og systematisk, og
forankret i teori knyttet til denne opplæringen.
Alle lærere er også lese- og skrivelærere for elever som trenger ekstra tilrettelegging
for å utvikle seg.
Dette punktet må vurderes på teamet før andre tiltak iverksettes.
2. Tidlig innsats på 1.-2.trinn, 3.trinn
 Leseveileder har sitt hovedarbeid på 1.-2.trinn. Dette skal dekke alle
norsktimene. Bruken av ressurser på 2.trinn må alltid vurderes i forhold til
eventuelle spesielle behov på 3.trinn.
 Observasjon (skolens eget skjema brukes) av den enkelte elev på 1.trinn ved
skolestart, uke 2-3.
 Ikke «vent og se»- holdning. Tiltak settes i gang etter observasjonen.
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3. Tiltak på 3.- 4.trinn
Det er ønskelig å ha leseveileder på 3.-4.trinn også. Men det vil fra år til år avhenge av
ressurser og kompetanse.
Trinnene må til enhver tid vurdere organiseringsmåter og ressursbruk for å få til tiltak
for elever som har behov for ekstra oppfølging.
I løpet av 3.-4.trinn skal kontaktlærer, spes.ped.ansvarlig og lese- og skriveveileder
sammen ha tatt stilling til om trinnene har elever som bør utredes for evt. dysleksi og
dermed meldes opp til PP-tjenesten.
4. Tiltak på 5.-7.trinn
Etter nasjonale prøver i lesing på 5.trinn skal lærerne og leseveileder drøfte tiltak for
elever som skårer lavt på prøven.
Trinnene må til enhver tid vurdere organiseringsmåter og ressursbruk for å få til tiltak,
lesekurs, for elever som har behov for ekstra oppfølging.

Fleksible tiltak
Det er viktig å ha romslighet for elevenes individuelle behov for ekstra tiltak. Elevene og
foreldrene må involveres.
Det må være et godt samarbeid mellom lærerne på trinnene og dem som har ansvaret for de
tilrettelagte tiltakene. En må etterstrebe en best mulig sammenheng mellom opplæringen på
trinnet og de tilrettelagte tiltakene.
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FELLES TILTAK PÅ SKOLEN
MÅL

TILTAK

TID

Ivareta og utvikle
leselyst

Høytlesing for hvert trinn på
biblioteket med
skolebibliotekaren en gang i
uka.

Trinnene gjør avtaler med
skolebibliotekaren.

Markering av
Verdens bokdag

23.april, eller nærmeste
skoledag til denne datoen

Felles stund der alle leser
bøker.
Alle trinnene samles i
gangareal slik at vi får en
fellesskapsfølelse omkring
boka.

Øke ordforrådet
Skape nysgjerrighet på
hva ord betyr
Ivareta og utvikle
skriveglede

Det daglige arbeidet med ord
og begreper i alle fag.
Se egen beskrivelse av
arbeidet, s.6.

Kontinuerlig arbeid gjennom
skoleåret.

Lokalhistorieboka
Se eget opplegg

Se eget opplegg

Vi skriver bøker
1. trinn: Boka om meg selv
2. trinn: Fortellingsbok
3. trinn: Dyrefortellinger
4. trinn: Spøkelsesfortellinger
5. trinn: Eventyr
6. trinn: Fantacy
7. trinn: Krim
Skriveperioden avsluttes
med boklansering,
samlinger for 1.-2. trinn,
3.-4. trinn, 5.-7. trinn.
Elevene presenterer bøkene
sine.

Uke 4-6
Boklansering: Fredag i uke 6
Åpen bokutstilling:
Mandag til torsdag i uke 7.

Uke 44-46
Vi skriver – tekster velges
og forankres i Skrivehjulet
Skriveperioden avsluttes med
samlinger for 1.-2. trinn,
3.-4. trinn, 5.-7. trinn.
Elevene presenterer tekstene
sine og forteller om hvordan
de har jobbet.
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«Det daglige arbeidet med ord og begreper på alle trinn»
Forskningen sier:

Det er ikke bevist at en spesiell metode er mer effektiv enn
andre,
MEN
 arbeidet må være direkte, systematisk og langvarig.
 Arbeid med ordforråd må knyttes til tekster eller
temaer det jobbes med, settes inn i en sammenheng.
 Elevene må konfronteres mange ganger med ordene.
 Vi må arbeide med en viss mengde ord.

Slik kan vi arbeide med
ordforråd på vår skole:

 Gjøre som forskningen sier
 Skape engasjement hos elevene for å lære nye ord



Trene elevene i å forklare ords betydning



Diskutere ords betydning sammen

 Se på hvordan ord er bygd opp av meningsbærende
elementer



De yngste skal også lese fagtekster, opparbeide seg
et «akademisk» ordforråd



Alle fag fokuserer på ordforråd knyttet til sine
temaer



Skrive fagtekster med ord og begreper som
kjennetegner faget

Arbeid med ordforråd skal være synlig på veggen, helst
ord+betydning. Trinnene kan selv utforme hvordan dette
skal gjøres.
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SKOLEBIBLIOTEKET
Vi har et stort og aktivt bibliotek på skolen. Målet er å integrere biblioteket i den pedagogiske
virksomheten. Skolen har en egen bibliotekplan.
Biblioteket er inndelt i flere avdelinger, både for elever og lærere:
- skjønnlitteratur
- faglitteratur
- læremiddelavdeling
Dataavdeling med 9 PC'er
Skolebiblioteket er åpent og bemannet med skolebibliotekar hver dag. Det er lett tilgjengelig
for elever og lærere.
Hvert år lages det også en timeplan for det enkelte trinns samarbeid med biblioteket.

Leseprosjekter i samarbeid med skolebibliotekaren
TRINN

PROSJEKT

ANTALL UKER

TID

3.trinn

Leseløve

3 uker

5.trinn

Leselyst

4 uker

7.trinn

Vi leser krim

2-3 uker

Mellom vinterferien
og påskeferien
Mellom vinterferien
og påskeferien
I forkant av Vi skriver
bøker

9

Plan for språkutvikling - muntlig og skriftlig Tynset barneskole 2018 rev.

SAMARBEID SKOLE - HJEM
Foreldremøter

 Lese- og skriveopplæringen skal være tema på alle
trinns foreldremøter hver høst. Viktig å skape
forståelse for hvorfor vi på Tynset barneskole mener at
leseleksa er viktig, og like viktig på alle trinn.
 Lese- og skriveopplæringen skal være hovedtema på
foreldremøtene til 1., 3. og 5. trinn om høsten. Leseog skriveveileder kan delta.
 På 1.trinn skal leseopplæringen også være tema på
foreldremøtet etter jul. Der skal det gis informasjon
om veiledet lesing.

Lesekort

Foreldrene skal involveres i elevenes daglige leselekser
gjennom bruk av lesekort på alle trinn. Evt. signering på
ukeplanen.

Utviklingssamtaler

Foreldrene skal informeres om kartleggingsresultatene i lesing
og skriving. Resultatene og eventuelle tiltak skal drøftes. Jfr.
Veiledningen til prøven.
I noen tilfeller vil det være viktig med et nærmere samarbeid
om elevenes leseutvikling.

Åpen skole 2014 Tema: Skriving, 3.trinn skriver fagtekst etter en mal for
tekstoppbygningen.
Alltid hyggelig med foreldrebesøk.
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