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Beløbsoplysninger: 
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Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.080 1.080 1.080 1.080 

I alt kassefinansieret 1.080 1.080 1.080 1.080 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget for både matematik- og læsekonsulent indebærer en opnormering på 1,8 PE sva-

rende til ca. 1,08 mio. kr. 

Læsekonsulent 

Byrådet har tidligere afsat midler til en særlig indsat for ordblinde elever. Bevillingen til den 

særlige ordblindeindsats udløb i 2020, men der er fortsat behov for indsatsen. Det ønskes, at 

der tilføres bevilling til en ekstra læsekonsulent, så den øgede læseindsats for ordblinde elever 

og øvrige elever, som er i læsevanskeligheder, kan fastholdes.   

Der er i 2020/21 lavet en prøvehandling med øget understøttelse af skolernes brug af læse-

skrive-teknologi (LST). Konkret har skolerne fået bistand til at forstå og anvende LST til hver 

enkelt elev med ordblindhed. Erfaringerne er, at lærerne omkring en ordblind elev har fået dy-

bere og mere facetteret indblik i de muligheder, LST giver til gavn for den enkelte elevs læring 

og faglige udvikling. 

Hvis der ikke tildeles midler til en ekstra læsekonsulent, kan den centrale ordblindeindsats ikke 

fastholdes. Det kan forventes, at de ordblinde elevers læring påvirkes negativt. 

Matematikkonsulent 

Endvidere ønskes det, at der tilføres bevilling, sådan at der kan ansættes en fuldtidsansat ma-

tematikkonsulent til understøttelse af elever med dyskalkuli (talblindhed) og matematikunder-

visningen generelt.  

Til og med skoleåret 2020/2021 har Pædagogisk Center haft en matematikkonsulent svarende 

til 20 % af en fuldtidsstilling. Vedkommende har varetaget arbejdet med netværk for matema-

tikvejledere samt orienteret om prøveafvikling og nyt fra ministeriet.  
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Undervisningsministeriet har gennem de sidste par år arbejdet med kommende lovgivning og 

anbefalinger omkring dyskalkuli (talblindhed). Enkelte kommuner har i dette forløb testet til-

tag, og det er varslet, at der kommer en national dyskalkulitest svarende til, at vi i dag alle-

rede teser for dyslexi (ordblindhed). Kolding Kommune har behov for en central og fagligt 

stærk matematikkonsulent til at løfte denne kommende opgave. 

Forslaget vil dels forberede Kolding Kommune til den styrkede indsats omkring talblindhed, 

som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2022/23, dels styrke matematikfaget generelt, idet 

en matematikkonsulent på fuld tid vil betyde en udvidet understøttelse af faglærerne på kom-

munens folkeskoler. 

Hvis der ikke bevilliges midler til en matematikkonsulent vil Kolding Kommune stå uden fag-

konsulent på et af folkeskolens grundlæggende fag og færdigheder. Det vil have negativ be-

tydning for den videre understøttelse og udvikling af faget, udfoldelse af ny lovgivning og me-

toder lokalt på den enkelte skole og vil afledt få betydning for den enkelte elevs læring og ud-

vikling. 

Samlet 

En rapport fra Muusmann peger på, at niveauet jf. målinger i Program for læringsledelse, som 

Kolding har deltaget i siden 2015, viser, at ”Kolding Kommune klarer sig rigtig pænt i målin-

gerne. Kommunen har vist læring og trivsel på et højt niveau i forhold til sammenligningskom-

munerne, om end Kolding Kommune gennem programperioden har tilnærmet sig gennemsnit-

tet blandt kommunerne.” Derfor ønskes indsatser der kan højne niveauet. 

Forslaget om læse- og matematikkonsulent føjer sig til Kolding Kommunes vision, særligt til 

afsnittet ”Sammen om fremtidens kompetencer” og fokuspunkterne: 

• Alle skal rustes til mødet med fremtiden gennem fokus på trivsel, læring og uddannelse.  

• Der tages afsæt i den enkeltes talent. 

ligesom det taler ind i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitiks hovedværdi 3 ”Plads til 

forskellighed”, herunder målsætningerne om, at ”Sammen vil vi…  

• Møde børnene med fokus på de muligheder og det potentiale, de rummer  

• Skabe plads til skæve hjerner og kloge hænder – og alt derimellem  

• Sikre høj faglighed og høj pædagogisk kvalitet  

• Give børnene fysiske rammer og læringsmiljøer, der rummer børnenes forskelligheder 

Forslaget kan ses i sammenhæng med ændringsforslag om matematik- og læsevejledere: de 

to forslag er uafhængige, men vedtages de begge, vil der være en indbyrdes synergi, idet der 

via matematik- og læsekonsulenterne kan metodeudvikles og understøttes fra centralt hold, 

mens læse- og matematikvejlederne på skolerne vil udbrede og den decentrale implemente-

ring i praksis. 


