
Understøttende undervisning 
 
Lektiehjælp 
Bevægelse og motion 
 
 
1.1        Beskriv kort for hinanden, hvordan I allerede i dag arbejder med den 
understøttende undervisning 
 
Interne ressourcer 
Pædagoger  
Pædagogmedhjælpere i undervisningen i de yngste klasser 
Undervisningsassistenterne 
Legepatruljen - som er elever 
Vi arbejder allerede omkring SPE'en i forhold til motion og bevægelse ilagt undervisningen 
Lektiecafé i skole og SFO 
Vi udfører årgangsplanlagte trivselsunderstøttende emner i henhold til KFI 
To gange årligt tages der klassetrivsel.dk 
Elevmæglerne 
Læseværksted 
AKT 
 
 
 
 
2.1   Vurdér jeres arbejde med den understøttende undervisning. 
Evt tænke sfo og skole mere sammen. Understøtte hinanden i en lektiecafé (en 
kvalitetsforbedring) større enighed og samspil i fx. LBL. 
 
Undervisningsassistenterne: er uundværlige i langt de fleste timer. Der skal måske ses en 
smule på fleksibiliteten i forhold til skemalægning på computeren. Have lærerne med i 
forbindelse med behov. 
Kommunikationen med forældrene i forhold til uv-assistenterne. Der skal defineres nogle 
præcise udsagn om, hvad jobbeskrivelsen indeholder - til forældre og lærere.  
 
Legepatruljen: 5-6.klasse, som primært er 5.klasses eleverne, lader til at fungere fint. 
 
Motion og bevægelse i SPE'en: det lader til at det er sporadisk med initiativerne og at der 
ikke i hver time bliver husket på disse. Lidt for påtaget.  
 
KFI: nyt 
 
klassetrivsel.dk: et godt ledelsesmæssigt instrument. Fungerer fint til GRUS-samtalerne, 
hvor der bliver sat fokus på. Lærerne er glade og SFO vil gerne i gang. 
 
Pædagogerne i skolen: godt samarbejde fra begges side (skole og sfo). Sfo mangler at 
komme med op i tredje klasserne.  



 
 
 
 
3.1        Forestil jer at I om tre år har en fæ lles praksis på  skolen om den 
understøttende undervisning. Lad jer ikke begrænse af eksisterende strukturer og 
rammer. Hvad kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning? 
Kom blandt andet ind på: 
 
• Flere undervisningsassistenter 
• En opdatering af AKT's funktion. 
• Tænke pædagoger /medhjælpere op i mellemtrinnet og i udskolingen. Til motion og 

bevægelse, rollespil og evt. et pusterum.  
• Mentorer til både at hjælpe de svage, men også at styrke de fagligt stærke. 
• Fleksible motionsbånd sammenlagt med læsebånd efter en frokostpause. 

(Aktivitetstime??) 
• Bruge skolens fysiske rum noget bedre. 
• Lave en konkurrence i klasserne i forbindelse med En Ny Skolegård. 
• Motion i alle moduler 
• Aktivitetskasser fra firmaidræt 
• Struktureret videndeling omkring understøttende undervisning 
• 0-3: både lærere og pædagoger i lektiecafé. 
• Lektiecafé med enkle faglige mål, udspecificeret af både lærer og elev. 
• AKT skal tilbage til en guidende og observerende funktion af supervicerende karakter. 

(Marte meo uddannelse). 
• Læseværksted: går fra et læseværksted til at have nogle flere uddannede vejledere. 

Uddanner 1 per år. Kunne dansklæreren få en opgradering til at være kompetent i 
læsning? Turbodanskforløb kunne tænkes ind i lektiecafé, hvor en vejleder kunne være. 
Læseløft ligge om eftermiddagen.  

• Elevmæglerne skal videreudvikles og evt. i de store klasser. Gangvagter eller at 
værdsætte de frivillige elever. Ceremoni.  

• klassetrivsel.dk: SFO skal have uv. 
• Legepatrulje: har råderet over salen i et par timer over vinteren.  
 
Det vigtigste næste skridt er at få skabt et positivt ejerskab til at implementere den nye 
skolereform, med udviklingsgruppen som omdrejningspunkt.  


