
Tema 2: Den understøttende 
faglige undervisning 
FASE A · Praksis som I ser den nu  

Spørgsmål 1 
Hvordan arbejder I allerede nu med den understøttende undervisning (eller det der forstås 
med begrebet)? 

Holmeagerskolens	  pædagoger	  deltager	  allerede	  i	  dele	  af	  undervisningen,	  særligt	  i	  forbindelse	  
med;	  

-‐ Ture	  
-‐ I	  den	  faglige	  undervisning,	  eks.	  Dansk.	  
-‐ Når	  der	  skal	  arbejdes	  med	  sociale	  kompetencer.	  
-‐ I	  støtte	  af	  det	  enkelte	  barn.	  
-‐ I	  mindre	  grad	  tilrettelægger	  læreren	  undervisningen	  som	  udføres	  af	  pædagogen	  
-‐ Skolen	  samarbejde	  med	  Greve	  Gymnasium	  om	  konkrete	  undervisningsforløb.	  	  
-‐ Tæt	  samarbejde	  med	  børnehaver	  i	  skoledistriktet.	  
-‐ Se	  i	  øvrigt	  i	  afsnittet	  Den	  åbne	  skole	  

 

 
FASE B · Analyse og vurdering  

Spørgsmål 2 
Hvad kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning? 

Styrker	  
-‐	  flere	  "øjne"	  på	  samme	  udfordring	  giver	  bedre	  sparring	  
-‐	  perspektivet	  kan	  ligge	  på	  "	  det	  hele	  barn"	  
-‐	  mere	  voksen	  kontakt	  for	  barnet	  
-‐	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  ikke-‐akademisk	  personale	  så	  praktisk	  anvendte	  færdigheder	  i	  højere	  
grad	  anerkendes.	  
	  
	  
Svagheder	  
-‐	  strukturer	  eks.	  Skemalægning,	  arbejdstidsaftaler,	  mv.	  
-‐	  ikke	  altid	  klare	  linje	  med	  praktikanter,	  implicitte	  aftaler,	  normer	  værdier	  betyder	  flere	  
misforståelse.	  
-‐	  manglende	  samarbejde	  kan	  obstruere	  effekten	  
	  
	  



Det	  betyder	  at	  der	  skal	  være	  en	  grundig	  forventningsafstemning	  inden	  samarbejdet	  igangsættes.	  
Der	  skal	  være	  fælles	  forståelse	  og	  enighed	  om	  formålet	  og	  målet.	  Dertil	  kommer	  at	  ”kemien”	  
mellem	  lærer	  og	  pædagog	  betyder	  meget,	  men	  professionelt	  samarbejde	  kan	  minimere	  dårlig	  
kemi.	  	  
Børnesyn	  kan	  være	  forskelligt	  
	  
Årgangens	  voksne	  har	  ansvar	  for	  årgangens	  børn	  
 
FASE C · Praksis som I vil udvikle  

Spørgsmål 3 
Hvad er jeres vision for arbejdet med den understøttende undervisning? 

En	  mindre	  strukturbøren	  dagligdag	  med	  undervisning	  på	  tværs	  af	  klasser	  og	  årgange	  og	  fag.	  Et	  
styrket	  samarbejde	  mellem	  pædagoger	  og	  lærere	  med	  mere	  ansvar	  til	  teamene,	  hvor	  pædagoger	  
og	  andre	  faggrupper	  inddrages	  i	  hverdagen.	  Der	  er	  tydelighed	  i	  den	  fælles	  målsætning,	  med	  de	  
sociale	  og	  faglige	  kompetencer,	  som	  planlægges	  og	  evalueres	  i	  fællesskab.	  
	  
Teamene	  sammensættes	  efter	  professionelle	  overvejelser	  frem	  for	  medlemmernes	  relationer.	  
	  
Samarbejde	  med	  lokale	  interessenter,	  som	  virksomheder,	  foreninger	  mv.	  om	  undervisningsforløb,	  
eks.	  Ejendomsmæglere.	  
	  


