
 

 

 

Erasmus + KA1 konsortiumansøgning 
 
Projekttitel: Dysleksi i engelskundervisningen 
  
Projektperiode: Skoleåret 2020-21 
 
Målgruppe:  
Skolelærere som arbejder med engelsk i grundskolen 
 
Tovholdere ved Center for Undervisningsmidler i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

- Pædagogisk konsulent Marianne Vincent Ancker for faget engelsk 
mvan@ucl.dk tel: 51 46 61 34 

- Pædagogisk konsulent Lars Clausen for elever med særlige behov, specialpædagogik, inklusion 
lacl@ucl.dk tel: 24 94 05 77 

 
 
Samlet deltagertid i projektet:  

- Et forberedende formøde á to timer  
- Et onlinemøde á én time (Adobe Connect) 
- Et opsamlende møde på tre timer  
- To rejsedage 
- Tre kursusdage 

  
Projektbeskrivelse: 
Dette projekt er et samarbejde mellem Center for Undervisningsmidler i UCL og grundskoler om, at lave en 
Erasmus + KA1 konsortium ansøgning, hvor engelsklærere går sammen om at lave et projekt med fokus på 
dysleksi.  
Projektgruppen søger midler til deltagelse af et tredages kursus i Portugal til, at kvalificere læreres arbejde 
med dysleksi i den daglige engelskundervisning. 
 
Formål: 
Målet for dette projekt er at styrke læreres arbejde med dysleksi i engelskundervisning på alle grundskolens 
niveauer. Dette gøres i samarbejde med CFUs pædagogiske konsulent for engelsk. 
Med et fælles udsyn er formålet at få inspiration til læreres videre arbejde med at inkludere den indsats, der 
er behov for, for at kunne støtte dyslektiske elever i den daglige engelskundervisning. 
I dette projekt vil lærerne arbejde med didaktiske og pædagogiske tiltag, der understøtter dette område. 
 
Dette projekt giver engelsklærerne mulighed for at videndele og få et internationalt perspektiv på skolers 
arbejde med dysleksi. 
Engelsklærerne vil i samarbejde med projektgruppen opnå en større forståelse for dysleksi og de vil få et 
udvidet kendskab til, hvordan de kan fremme deres arbejde med at inkludere dysleksi i den daglige 
engelskundervisning. 
 
 
 
 
Baggrund for projektet 
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Dysleksi i grundskolen skaber fortsat store udfordringer for både lærere og elever i den daglige undervisning. 
Der er særligt fokus på læse- og skrivevanskeligheder i danskundervisningen, men også for sprogfagene 
volder det store udfordringer for både elever og lærere. 
For mange engelsklærere betyder det, at de føler en stor mangel på viden om, hvordan de bedst muligt kan 
støtte dyslektiske elever i deres fremmedsprogstilegnelse.  
CFU ønsker at indgå et samarbejde med skolerne for at styrke viden om og fremme arbejdet med dysleksi 
på skoler i Danmark. Endvidere er det CFU’s kerneopgave at vejlede og indgå samarbejde med skoler til 
fremme for elevernes læringsudbytte. Med dette projekt vil alle samarbejdspartnere få udsyn og mulighed for 
at fremme den internationale dimension i regionen.  
 
CFU har tidligere samarbejdet med instruktører fra universitetet i Coimbra, Portugal.  
Universitetet i Coimbra har flere års erfaringer med at afholde kurser om, hvad der kræves, og hvilke 
muligheder der er for at klæde lærere på til at arbejde med dysleksi i engelskundervisningen. 
 
Foruden kursus vil der under opholdet være besøg på skoler/møde portugisiske lærere, som har gode 
erfaringer med undervisning af dyslektiske elever. Dette giver således deltagerne mulighed for at opnå nye 
kontakter og evt. komme i gang med et samarbejdsprojekt på skolen. Desuden bliver det muligt at komme 
tæt på praksis i forbindelse med skolebesøgene. 
 
Projektmobilitet og projektmøder  
Projektets mobilitet vil strække sig over tre dage, hvor der foruden kurset vil være institutionsbesøg. Der 
tildeles to rejsedage. Samlet forløb er fem dage. 
Kurset forventes at blive afholdt i Portugal i skoleåret 2020-21. 
UCLs rolle i dette projekt er at facilitere og vejlede under hele projektet. 
Forud for kurset vil der blive afholdt to møder: et opstartsmøde på 2 timer og et afsluttende møde på 3 timer.  
Inden afrejse vil der være et onlinemøde af en times varighed (Adobe Connect), hvor de sidste praktiske 
detaljer gennemgås.  
 
Forventninger til hver deltagende skole: 

- Skoler bør tilmelde sig projektet inden d.17. januar 2020 til mvan@ucl.dk  

- Skolen skal oprettes i EU’s officielle system - se vejledning - (punkt 2 og 3 på denne side:) 
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/bornehave-g
rundskole-og-ungdomsuddannelse/sog-tilskud/tilskud-til-boernehave-grundskole-og-ungdomsuddan
nelse og indsende skolens OID kode til Marianne Ancker - mvan@ucl.dk  senest 17. januar 
(Tidligere PIC-nummer). 
(CFU giver gerne vejledning på dette område. Ring til Signe Rye på: 40329296). 

- Efter skolens interessetilkendegivelse sender Marianne Vincent Ancker et dokument, som skolens 
leder skal underskrive (Mandatory letter). Det underskrevne dokument scannes ind og sendes via 
mail til Marianne Vincent Ancker (mvan@ucl.dk ) 

- Skolen skriver en (kort) præsentation af skolen, samt en beskrivelse af deres erfaringer med at 
arbejde med dysleksi.  
Sendes til mvan@ucl.dk  inden d. 17. januar 2020. 

- Deltagelse i et fysisk opstartsmøde på to timer forud for afrejse 
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- Deltagelse i et online møde (Adobe Connect) forud for afrejse af én times varighed. Adobe Connect 
er et videokonferencesystem. Marianne Vincent Ancker sender et link til alle deltagere. 

- Deltagelse i et afsluttende møde på tre timer 

- Deltagelse på 3 kursusdage + to rejsedage. I alt fem projektdage. 

- Skolens egen forsikring skal bruges under kursusophold 

- Skolen dækker selv udgifter til vikartimer for den gældende periode kurset varer.  

- Projektet modtager faste tilskud til rejse, ophold, forplejning og evt. kursusafgift. Hvis de aktuelle 
udgifter bliver højere end tilskuddet, vil skolerne blive opkrævet for dette. Der kan således blive 
nødvendigt med medfinansiering. 

 
Forventninger til Center for Undervisningsmidler i UCL: 

- At facilitere og vejlede under hele projektet 
- Skrive ansøgningen  
- Indsamle de praktiske papirer vedrørende ansøgningen fra skoler (OID-kode) 
- Rådgive skoler som måtte får brug for hjælp vedrørende oprettelse af OID-kode i EU's Organisation 

Registration System 
- Indkalde til i alt tre møder (Opstartsmøde, Online møde og Afsluttende møde) 
- Sørge for kursusprogram 
- Sørge for booking af rejse og ophold 
- Skrive afrapporteringen i EU’s Mobility Tool 

 
Hvad er Erasmus + KA1: 
Erasmus+ er EU´s uddannelsesprogram. I 2020 er der afsat mere end 30 millioner euro til danske ansøgere, 
der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter. 
Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til at sende undervisere, skoleledere 
eller andet relevant personale på uddannelsesophold i udlandet. 
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