
	  

Arbejdsgruppe	  6	  	  -‐	  Tema	  :	  Den	  åbne	  skole	  	  -‐	  Go´	  morgen	  frisk	  

Alle	  mennesker	  danner	  deres	  egen	  indre	  repræsentation	  af	  det,	  de	  oplever	  og	  erindrer.	  Den	  kan	  bestå	  af:	  

• Billeder	  	  
• Lyde	  	  
• Ord	  	  
• Kropsfornemmelser	  –	  lugt	  	  og	  	  smag	  

Vi	  har	  altså	  hver	  især	  vores	  fortrukne	  tankemåde,	  som	  også	  afspejles	  i	  såvel	  vores	  sprog	  og	  hele	  vores	  væremåde:	  

• Visuel	  -‐	  billeder	  	  
• Auditiv	  -‐	  lyde	  	  
• Auditiv	  Digital	  -‐	  ord,	  mening	  	  
• Kinæstetisk	  –	  kropsfornemmelser	  -‐	  lugt	  og	  smag	  	  

De	  fleste	  mennesker	  vælger	  ubevidst	  et	  eller	  to	  repræsentationssystemer	  som	  er	  dem,	  de	  bruger	  mest,	  afhængig	  af	  
situationen.	  Jo	  større	  evne	  vi	  har	  til	  at	  skifte	  mellem	  dem	  alle,	  jo	  nemmere	  vil	  det	  være	  for	  os	  at	  skabe	  god	  kontakt	  
med	  de	  mennesker	  vi	  møder.	  

Det	  vil	  derfor	  give	  god	  mening	  at	  starte	  en	  lang	  skoledag	  op	  på	  en	  måde,	  hvor	  den	  enkelte	  selv	  kan	  vælge,	  hvordan	  
dagen	  startes	  bedst.	  

Det	  kan	  være	  ved	  at	  sidde	  og	  lytte	  til	  musik,	  læse	  en	  bog,	  sludre	  med	  kammerater,	  lave	  lektier,	  bevæge	  sig	  eller	  
endda	  spise	  morgenmad.	  	  

Ligeledes	  vil	  det	  give	  god	  mening	  at	  den	  første	  time	  eks.	  Kl.	  7.30-‐8.30	  er	  åben,	  således	  at	  man	  kan	  komme	  når	  det	  
passer	  bedst	  til	  den	  enkeltes	  temperament.	  

Ved	  at	  starte	  dagen	  op	  på	  en	  måde,	  som	  tilgodeser	  den	  enkeltes	  repræsentationssystem,	  skabes	  de	  bedste	  
forudsætninger	  for	  en	  fortsat	  god	  og	  indholdsrig	  dag.	  

Vi	  forestiller	  os,	  at	  timen	  skal	  dækkes	  af	  lærere	  og	  sfo-‐personale	  i	  fællesskab. 

Arbejdsgruppen	  forestiller	  sig	  at	  en	  skoledag	  kan	  se	  sådan	  ud:	  

• Go´morgen	  frisk	  :	  Fra	  kl.	  7.30,	  flexibel	  start,	  tilbud	  om	  havregrød,	  løbetur/bevægelse,	  læse,	  musik	  
• Hold/klassemøde	  overblik	  over	  dagens	  opgaver	  
• Første	  modul:	  Opgaver	  
• Pause	  11.30-‐12.30:	  Spise,	  slappe	  af,	  aktiviteter,	  lege	  
• Andet	  modul:	  Opgaver	  
• Hold/klassemøde	  og	  afslutning	  af	  dagen	  


