
Arbejdsgruppe 2 
Tema: Den understøttende faglige undervisning 

 

Hvad er vores drømmescenarie i 
relation til temaet? 

At: 
-Differentieret UV endelig lykkes, således at vi oplever glade og fagligt 
dygtige børn, som trives. 
-Det samlede pædagogiske personales kompetencer bidrager til 
undervisningen. 
-Der ikke sker personalereduktioner af hensyn til kvalitet og stabilitet i 
forhold til børnene. 
-Skolen er et inspirerende og motiverende sted/idelaboratorium at 
være i. 
-Forældre og samfundet har en generel tillid til skolen. 
-Børnene oplever "fri" tid, som en forudsætning for læring. 

Hvad er de største muligheder vi 
ser? 
- hvem kan hjælpe med at 
realisere dem? 

At: 
-Der skabes sammenhæng/rød tråd mellem UV og fritid for det enkelte 
barn. - hjælp fra politisk niveau. 
-Barnets trivsel kommer i spil, hvor det pædagogiske personale og de 
tværfaglige centre(PPR, Center for børn og familier, Cfds) samarbejder 
professionelt. 
-Vi i højere grad bruger nærmiljøet i UV.(foreninger, erhvervsliv og 
skolerne imellem). 
-En mere fleksibel skoledag, hvori leg og læring indgår som et naturligt 
element. 

Hvad ser vi som de største 
udfordringer? 
- hvem kan hjælpe med at rydde 
dem af vejen? 

Hvis: 
-De økonomiske ressoucer ikke sikres. 
-Vi ikke får den fornødne tid til implementering af reformen(Ro på flere 
år fremover) 
-Det ikke lykkes at nedbryde barrierer mellem faggrupper, (herunder 
fagforeninger). 
-Vi midt i reformen ikke formår at give slip på det "gamle" 
-Linjefagskompetencerne på skolerne ikke slår til, ex. tysk, sløjd o.lign. 

Hvad er vigtigst i forhold til 
medarbejderne? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

At: 
-Medarbejderne får den nødvendige tid stillet til rådighed, dette er ikke 
en spareøvelse. 
-De oplever forandringen, som en positiv nytænkning. 
-Der Kontinuerligt/løbende sker en opkvalificering af medarbejderne. 
-Personalet er medansvarligt i udførelsen og implementeringen af 
reformen. 
-Der etableres arbejdsrum til forberedelse. 

Hvad er vigtigst i forhold til 
eleverne? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

At: 
-Eleverne oplever en motiverende skoledag 
-Inddrage elever, forældre og ansatte i innovationsprocesser i 
implementeringen af skolereformen. 
-Der etableres læringsmiljøer, til gavn for den enkelte elev. 
-Eleverne oplever en rød tråd gennem skoledagen og den 
understøttende undervisning tilgodeser den enkelte elevs behov. 
-Der etableres fleksibel holddeling(på tværs af årgange) 
-De stadig har fritid. 
-Lige meget hvor de vender blikket hen, oplever de læring.  



Hvad er vigtigst i forhold til 
forældrene? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

At: 
-Der er mulighed for differentieret lektiecafe.(dette er et gæt) 
-Deres barn oplever en spændende og alsidig hverdag. 
-De inddrages på flere planer. 

Den allermest 
alternative/skæve/utraditionelle 
idé inden for temaet 
arbejdsgruppen kan finde på 

-At vi fjerner alt kendt og starter helt forfra. 
-Ingen forældre betaling, men samme ramme+udvidet åbningstid. 
-Undervisningstemaer kan forekomme på forskellige skoler, men af 
samme lærer/pædagog- kompetencer i spil. 
-Gennemrenovering af skolerne, ude og inde så de tilpasses visionerne. 
-Motiverende udearealer, flere idrætshaller. 

Hvad er det vigtigt vi kommer 
hurtigt i gang med? 
- hvad er det første skridt? 

-Samarbejde mellem pædagoger og lærere 
-Afklaring af personalets fremtid 
-Personalets mulighed for tidlig inddragelse 

Andre betragtninger -Inddragelse af pædagogisk personale på skolerne bør ske ASAP! 

Kom med konkrete eksempler og 
billeder på, hvordan skoledagen 
ser ud indholdsmæssigt, 
organisatorisk og 
samarbejdsmæssigt 

At: 
-Der gennem skoledagen skabes balance i elevens faglige og sociale 
interesser.  
-Der anvendes nye undervisningsmetoder. 
-Det pædagogiske personale får mulighed for at bruge deres 
kompetencer fuldt ud. 
-Skoledagen opdeles i blokke, med mulighed for teamsamarbejde på 
tværs af faggrupper. 
-Skoledagen starter kl. 6:30 og slutter kl. 17.00  

 


