
Bedre udskoling
Praksis
• Nye lokaler/omgivelser i Greve 10. giver eleverne en oplevelse af, at de bliver taget mere 

alvorligt. Der arbejdes med en klar og tydelig struktur, faste rammer, ens regler.
• Vi følger de faglige resultater vha. terminsprøver, standpunktskarakterer, løbende 

evaluering, og vi bruger resultaterne til at
• justere undervisningen til
• sammensætte arbejdsgrupper
• udvælge arbejdsopgaver 

• Engelsk, tysk, bio, geo ser vi ikke, hvad eleverne kan/ikke kan, fordi læreren ikke retter. 
Dermed bliver terminsprøven helt afgørende for evalueringen. 

• Gitte har første del af talentudviklingsuddannelse. Opstille mål for elever (a-b-c-mål) 
skaber engagement. 

• Inddrager udefra: Cirkus Naturligvis, KU Life, Folketinget besøg/politiker for en dag, 
Ungdomsskolen Førstehjælp, HK, Nordea, lokalpolitikere, Besøg i byrådssalen

Vurdering af praksis
• Savner, at UUV-arbejdet er taget væk fra skolen
• Manglende motivation og ambitioner hos eleverne
• Forældrene mangler at tage ansvar
• Savner, at ledelsen tager fat i forældrene igen i udskolingen og nævner, at der stadig er 

forventninger
• Vi kan godt blive bedre til at overholde fælles regler og aftaler, så ungerne ser, der er 

konsekvens
• At give eleverne ansvar for, hvad de vil/skal lære - indflydelse på arbejdsform virker 

motiverende 
• Teamsamarbejde fungerer godt mange steder
Visioner
• Særligt læringsmiljø for udskolingen

• Faglokaler
•  Grupperum/læringsrum både inde og ude, som giver mulighed for fordybelse og 

bevægelse.
• Motiverede og ambitiøse elever. Forældre, der bakker op. 

• Give ældre elever ansvar for yngre elever/uv-assistenter Større ansvar medfører 
større ambition

• Manglende aflevering - sendes ud af klassen til særligt lokale, hvor de skal være til 
opgaven er løst (jfr. 10. klasses mulighed for at sende elever hjem til de har lavet 
manglende opgaver)

• Holddannelse, flere valgfag og bredere valgfag, mere praktik, strammere 
teamstruktur, så man lettere kan lade undervisningen styre skemaet og ikke omvendt

• Gode forløb med bevægelse, som er integreret i undervisningen. Walk-and-talk
• Ledelsen/læreren skal signalere, at viden er en værdi. Man kunne overveje at udvikle 

Kulturaftenen, så det bliver en udstilling af produkter eleverne har gjort sig umage 
med - lidt lige som "science fairs" i fx. USA. Deltage i fx. Matematikkens dag eller 
Naturvidenskabsfestival.

• Psykisk læringsmiljø
• Hvordan ændrer man normerne for, hvad der er "smart" - så det bliver legalt at gøre 

sig umage og være dygtig.


