
Tema 7: Bedre læringsmiljø 

  

It-undervisningen er mangelfuld i dag, da der ikke er timer til det. 

  

Fremtiden: På hvert klassetrin skal der være et it-modul 

  

1 kl.       Tænd og sluk 

2. kl.      Tekstbehandling 

3. kl.      Foto, billeder, Explain everything 

4. kl.      Brok Creator, søgning, Dropbox 

5. kl.      Tekstbehandling, regneark 

6. kl.      Simpel PowerPoint, iMovie 

7. kl.      Udvidet PowerPoint, infosøgning 

8. kl.      Infosøgning, regneark 

9. kl. 

  

De grundlæggende færdigheder foregår på LC, hvor eleverne får introduktion til de enkelte moduler. 

 

Undervisningen foregår bl.a. på LC (hvis der er tid til det). 

 

Den videre brug/læring foregår i klassen af klassens lærere. 

  

Vi mangler en form for amfiteater foran vores whiteboard (Ungdomsskolen har disse kasser), så eleverne kan se, hvad der sker på 

skærmen. 

  

På læringscenteret skal man kunne låne sprogskabe med hovedtelefoner/ordbøger, skabe som er udarbejdet af faglærerne. Desuden 

ønsker vi flere fagrum, hvor man har samlet alt til faget, så der virkelig kan foregå aktiv læring (engelsk/tysk/geografi). Vi har allerede et 

matematiklokale, hvor klasser eller grupper går hen og arbejder/lærer. 

  

Efter endte emnearbejder i klassen/årgangen udarbejdes læringskasser (emnekasser), hvor andre klasser/lærere kan hente inspiration. 

Vi ser dette som en form for vidensdeling, der kan inspirere og udvikles. 

  

Det bevægelige klasseværelse v. EL 

  

 

Udeskole  

  

Der er mange forskellige måder at arbejde med udeskole. Hver enkelt lærer, der giver sig i kast med udeundervisning, må gribe sagen 

an på sin måde-med udgangspunkt i egne fag og erfaringer, skolen, kolleger, klassen og de muligheder naturen og de nære omgivelser 

byder på. 

  

På Arena skolen er vi så heldige, at vi har masser af muligheder med hensyn til skøn og frodig natur meget tæt på skolen. 

  

Sidste skoleår var klasserne ofte rykket på stranden eller i skoven for at gennemføre almindelig undervisning, som dansk, engelsk og 

matematik i den dejlige natur. 

  

Tøjet, støvlerne vognene med udstyr blev flittigt anvendt og eleverne vendte hjem friske, med levende øjne og friske kinder. 

  

I dette skoleår tager vi også på udeskole. I år gør vi det klassevis og det ikke så ofte som sidste år. 

  

Vi har aftalt, at hver klasse tager afsted 8 gange i dette skoleår. 

  

Aktiviteterne er forskellige i hver klasse. 

  

Nogle tager på små ture og arbejder med natur teknik. 

  

Andre tager på skovture og arbejder med dansk eller matematik i naturen. 

  

Vi har indkøbt en del materiale, som man kan medbringe. 

  



Udeskole bygger på en åben pædagogik, hvor planer og mål for undervisningen lægges åben frem for eleverne. Dagen ude kan være 

organiseret på forskellige måder, alt efter klassetrin, årstid og temperament, men basis er faste rutiner, som eleverne kender og selv 

styrer. På den måde giver læreren eleverne mulighed for selv at gå foran i arbejdet. 

  

Der er mange fordele ved udeskole:  Man kan arbejde på mange forskellige måder ,der er mulighed for individuelt arbejde og der er 

gode muligheder for at undervisningsdifferentiere. Samtidig lærer man eleverne bedre at kende når man arbejder i naturen 

 


