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Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedr. brugen af SubReader eller 
lignede produkter til oplæsning af undertekster på skoler i Aarhus 
Kommune 
 
Der spørges til:  
Bruger skoler og ungdomsuddannelser programmer som SubReader, så 
børn og unge med langsommere læsehastighed eller læsebesvær kan følge 
med i undervisningsfilm på lige vilkår med deres klassekammerater? Hvis 
ikke, hvad gøres der så for at sikre, at børn og unge med læsevanskelighe-
der kan følge med i undervisningsfilm?  
 
Én skole i Aarhus Kommune, Skåde skole, har indgået en aftale med 
SubReader for gruppen af ordblinde, men grundet tekniske udfordringer er 
den praktiske afprøvning endnu ikke igangsat. Når det sker, laver skolen 
workshop om brugen til elevgruppen.  
 
Aarhus Kommune har ikke en aftale med SubReader ift. deres produkter. 
Dette skyldes at, SubReader ikke hidtil har tilbudt mulighed for login til tjene-
ste via UniLogin, som er den loginløsning skolerne anvender og har ikke til-
budt adgang til mitCFU (Center for Undervisning) Filmcentral.  
 
Der er aktuelt fundet en løsning hos SubReader ift. UniLogin til SubReader 
School, hvor der også er adgang til Filmcentralen. Dette fungerer på Crome-
Books men ikke på Windows-enheder. Der pågår derfor en dialog mellem 
Aarhus Kommune og udbyder. Erfaringer fra Skåde skoles praksis med 
SubReader inddrages i en eventuel beslutningsproces om indkøb af SubRe-
ader. 
 
I skolernes undervisning tages overordnet afsæt i elevgruppens behov for 
undervisningsdifferentiering herunder muligheder for oplæsning for læse-
svage elever. Dette imødegås f.eks. ved oplæsning fra læreren, fravalg af 
film med andet talesprog end dansk eller ved fælles forberedelse af filmens 
indhold.  
 
 

Med venlig hilsen 
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