
TEMA 2: Understøttende undervisning: 

  

 1.1    

• Arenasport er et samarbejde mellem Arenaskolen og 7 idræts og musik foreninger. Eleverne fra Arenaskolen kan tilmelde sig 

tilbuddene som ligger hverdag fra kl. 14.30-16.  

• Pædagogernes kompetencer bruges i undervisningen. 

• Klassetrivsel, sociale forløb med enkelte klasser. Vi har et godt samarbejde med Greve nord (Mahar), som er med til at støtte 

vores elever i deres skolegang. 

• Vi har oprettet en familieklasse på vores skole med medarbejdere fra Kirkemosegård.,  

• sundmad til eleverne i samarbejde med eleverne. 

• Frikvartersordninger - fysiske aktiviteter, urtehaver på matriklen, dyr og dyrepasning med pædagogerne,  

• Bevægelse er en integreret del af al undervisning så eleverne før rørt sig hele dagen.  

• Vi tilbyder lektiehjælp med  ungdommens røde kors hver onsdag kl. 17-19 

  

  

FASE B: 

• Hvem kan stå for undervisningen og hvordan? De to faggrupper (lærere og pædagoger) giver en udfordring, når det kun er 

lærerne der kan have ansvar for undervisningen 

• Sikre pædagogstillingerne. Vi vil bruge pædagogerne så meget som muligt for at sikre dem deres stillinger 

• Vil det fungere at eleverne skal pendle rundt på kommunens skoler til valgfag i de større klasser. Vi tror på det godt kan lade 

sig gøre. 

• Koordineringen af eksterne fagpersoner. Vi ser et stort arbejde i at koordinere alle de fagpersoner der skal ind og lave 

undervisning på skolen. 

• at sikre seriøsiteten og kvaliteten i Den understøttende undervisning, så eleverne synes det er vedkommen og ikke bare en 

"forlænget spisepause".  

  

FASE C 

• Overbygningen: 60 valghold i kommunen - delt op i moduler/4 perioder om året - forskellige aktører byder ind og faglige forløb 

med egne medarbejdere. f.eks. fransk, sprog og kultur og efterfølgende tur til frankrig. 

• Mellemtrin - it/musik/teater 

• Udeskole med deltagelse af pædagoger i 4-5. klasse. 

• Børnehaver - idræt sfo  

• Linier 4-6 klasse - understøttende uv. underbygge linien. f.eks. idræt. 

• Erhvervsorienteret forløb f.eks. tømrer, gartnere mm. 

• Eleverne kan være med til at drive en skole - alle har et ansvar. ”huslige” pligter,  Elever på tværs af klasserne kan have 

ansvar for gården, indendørsområdetmm.  

• Fast modul hver dag i 2 timer fra 10-12 til DUU. 

• Venskabsklasser. 

• Større elever underviser mindre elever. 

   

Vi håber og tror på at de frivillige der kommer til at være på skolen, kan være med til at organisere den daglige logistik… frivillige er ikke 

kun hænder, men kan måske også være hoveder. Det kan lade sig gøre indenfor ældreområdet, så mon ikke det også kan lade sig 

gøre på skoleområdet. På ældreområdet driver frivillige f.eks kiosker med faste åbningstider osv. Vi tror især erfaringerne fra 

ældreområdet kan overføres til hjælp med lektiecafeer på skolen. Dette vil vi afprøve i løbet af næste skoleår. Vi tager kontakt til URK 

for at undersøge muligheden for lektiehjælp.  

 


