
Udviklingsgruppen, Hedely 
 

Bedre udskoling 
 

Fase A. Praksis, som vi ser den nu 
 

- Hvordan arbejdes med udskoling i dag? 
 
UU-vejleder er meget inde over, mht. uddannelsesplaner, praktik, fagskoler.  
Enkelte klasser tager på uddannelsesmesser.  
Lejrskoler 
Terminsprøver. 
Der arbejdes meget frem mod afgangsprøven, måske for meget fokus her? 
Klasseteamet har meget arbejde med elevers manglende trivsel, (pjækkeri, psykiske problemer,  
”dårlige hjem”, etc.) 
Faglige/sociale arrangementer (fx Astronominat, og forsøg på gallafest) 
Nationale test 
www.trivsel.dk 
 
  

Fase B. Analyse og vurdering 
 
- Hvad kendetegner vores arbejde med udskolingen? 

 
Der er meget arbejde med trivsel (svage elever). Dette kan ses som en styrke, men også som et 
symptom på, at noget ikke er i orden i vores udskoling? 
 
Det faglige fokus er i højsæde Det er en styrke, men kan det være en svaghed at have for meget 
fokus på prøverne? Faglighed hænger ikke nødvendigvis sammen med et konstant fokus på 
prøverne. 
 
Har vi opmærksomhed nok på udskolingen? Glemmer vi at have særligt fokus på disse årgange? Fx 
et bedre udemiljø og indemiljø til de store årgange.  
 
Svagheder? Eleverne har for lidt arbejde på tværs af klasser, årgange, både fagligt og socialt. De 
mangler også et ungdomsmiljø. 
 
 
Fase C. Udvikling. 
 

- Visioner: 
Alle elever kvalificerer sig til at foretage de rette valg i forhold til de enkeltes ressourcer, 
kompetencer og muligheder. 
 
Vi har nu et ”blomstrende og rigt ungemiljø, hvor de unger er motiverede for og nysgerrige på at 
lære”samt ”ingen begrænsninger og rammer”: 
 



Inddragelse af elever: Eleverne skal have større indflydelse deres egen skoledag (tilrettelæggelse af 
eget arbejde) og fx på hvordan vi anvender fordybelsesdage. 
 
Forældreinddragelse: forældre inddrages meget mere som gæsteundervisere. 
 
Klasserne har ofte foredragsholdere udefra, som kan give inspiration til det at gå i skole (coaching) 
og give perspektiv på forskellige faglige emner. 
 
Vi har et lige så blomstrende ude- og indemiljø. Eleverne kan bevæge sig rundt i hyggelige, 
æstetiske rum, både inde og ude.  
 
Vi har meget bedre muligheder for linjedannelse og evt. også helt ny klassestrukturer. Behøver man 
nødvendigvis at være i samme stamklasse? Evt. linjedannelser måske på tværs af skolerne. 
 

• Inddragelse af erhvervslivet – herunder at tilbuddet om erhvervsguiderne/og andre 
mentorordninger benyttes. 

• At gøre det lettere for erhvervslivet at have praktikanter/lærlinge. Centraliserer det 
administrative arbejde for at lette virksomhedernes arbejde. 

• Kompetenceafklarende brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne. 
 
 
”skæv idé”  
Ingen specialundervisningstilbud på 9. klassetrin i Greve kommune. Linjedannelse på tværs af hele 
skoleområdet, hvor specialområdets elever og fysiske rammer inkluderes som et ligeværdigt med 
linjerne friluftsliv og erhvervsklasser. 
 

 
 

 
 
Konkrete planer. Hvad vil vi gøre? 

• Praktisk organisering af linjerne. 7. årgang tilbydes 3. mdr. forløb på forskellige linjer. Efter 
7 kl. vælger eleverne så den linje de vil gå på de næste to år. 

• Kobling og samarbejde med kultur- og fritidslivet 
• Oprettelse af eliteklasser 

 
- Et forslag er at udskolingen bytter plads med indskolingen 
- Gæsteforelæsere i fællesrum 
- Længerevarende holddeling med bedre muligheder for faglig fordybelse. 
- Elevplaner og uddannelsesplaner skal være sammenhængende 
- Alle fag skal være prøvefag og der gives standpunktskarakterer i alle fag 
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