
Tema	  7:	  Bedre	  læringsmiljø	  

FASE	  A	  •	  Praksis	  som	  I	  ser	  den	  nu	  

	  

Spørgsmål	  1	  

Hvad	  forstår	  I	  ved	  begrebet	  et	  godt	  læringsmiljø?	  

Et	  miljø	  hvor	  eleven	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  både	  psykisk	  og	  fysisk.	  	  Et	  miljø	  der	  inspirerer,	  motiverer,	  udfordrer	  
og	  giver	  plads	  til	  den	  enkelte	  elev	  på	  det	  lærings-‐	  stadie	  de	  hver	  især	  befinder	  sig	  på.	  	  

Et	  miljø	  med	  plads	  til	  fordybelse	  og	  god,	  positiv	  og	  anerkendende	  kommunikation	  mellem	  elev	  –	  elev	  og	  
elev	  -‐	  lærer.	  Der	  skal	  være	  tid	  og	  ro	  til	  at	  udfordre	  og	  hjælpe	  den	  enkelte	  i	  deres	  læring.	  

Et	  miljø	  hvor	  alle	  voksne	  omkring	  barnet	  /eleven	  samarbejder	  om	  at	  opnå,	  at	  barnet	  /eleven	  trives	  og	  lærer	  
så	  meget	  som	  det	  kan	  -‐	  	  fagligt	  som	  socialt.	  	  
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Hvordan	  arbejder	  I	  med	  at	  udvikle	  gode	  læringsmiljøer?	  

	  

Vi	  har	  fået	  megen	  inspiration	  fra	  Lene	  Heckman	  vedrørende	  klasserumsledelse	  og	  læringsmiljø,	  som	  bruges	  
ude	  i	  klasserne.	  	  

Derudover	  har	  vi	  tidligere	  arbejdet	  med	  læringsstile	  og	  de	  mange	  intelligenser,	  som	  bruges	  ude	  i	  klasserne.	  

Vi	  har	  på	  skolen	  endvidere	  nedsat	  en	  lille	  gruppe,	  der	  arbejder	  med	  det	  æstetiske	  og	  pædagogiske	  udtryk	  
især	  i	  indskolingen.	  	  

Der	  er	  i	  de	  forskellige	  afdelingers	  fællesareal	  indrettet	  arbejdspladser	  til	  gruppe	  og	  selvstændigt	  arbejde.	  	  

Ude-‐arealer	  bruges,	  når	  det	  er	  relevant	  fagligt/socialt	  	  til	  	  f.eks.	  begrebs-‐løb,	  idræt,”	  lufteture	  /breaks”,	  
natur	  og	  teknik,	  	  sproglege,	  samarbejdsøvelser	  mv.	  	  Derudover	  bruges	  ude-‐arealer	  til	  pauser	  med	  boldspil,	  
legeplads	  med	  div.	  aktivteter,	  lege	  og	  skaterramper	  til	  de	  store	  elever.	  

Ture	  ud	  af	  huset	  og	  i	  nærområdet,	  når	  det	  er	  fagligt/socialt	  relevant.	  Skolen	  inviterer	  også	  relevante	  
fagpersoner,	  forældre,	  instruktører,	  musikere,	  sportsarrangementer	  mv.	  ind	  på	  skolen,	  til	  relevant	  
adspredelse	  i	  undervisningen.	  

	  

■FASE	  B	  •	  Analyse	  og	  vurdering	  
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Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  gode	  læringsmiljøer?	  

Vi	  forsøger	  at	  udnytte	  og	  indrette	  skolens	  lokaler	  og	  fællesområder,	  så	  de	  tilgodeser	  det	  gode	  læringsmiljø.	  	  
Lave	  små	  arbejdsområder/zoner	  /kontorer	  i	  klasser	  og	  afdelinger	  så	  vidt	  det	  er	  muligt	  indenfor	  de	  givne	  
fysiske	  og	  økonomiske	  rammer.	  

Vi	  bruger	  IT,	  I-‐pad	  og	  IWB,	  appleTV	  ,forskellige	  spil	  	  mv.	  når	  det	  er	  relevant,	  understøttende	  og	  som	  
belønning	  til	  særlige	  elever,	  hvis	  det	  er	  muligt	  pga.	  af	  dårligt	  netværk,	  computere	  og	  IWB	  mv.	  der	  ikke	  virker	  
optimalt.	  	  

Bruger	  Lene	  Heckmans	  læring	  om	  klasseledelse	  på	  mange	  forskellige	  måder,	  afhængig	  af	  lærer	  og	  klasser	  
og	  lokaler.	  

Vi	  arbejder	  med	  at	  lære	  eleverne	  at	  anerkende,	  respektere	  hinandens	  behov,	  forskelligheder	  og	  
læringsstile,	  samt	  at	  opbygge	  en	  ejerskabs-‐/fællesskabsfølelse	  for	  skolen	  og	  hinanden.	  Alle	  børn	  skal	  
behandles	  forskelligt	  for	  at	  have	  lige	  muligheder.	  

Vi	  bruger	  Klassetrivsel.dk	  og	  har	  elev-‐evaluering	  to	  gange	  årligt	  med	  hver	  elev,	  for	  at	  sikre	  at	  eleverne	  trives	  
og	  er	  glade	  for	  at	  gå	  i	  skole.	  	  

Vi	  forsøger	  at	  møde	  de	  enkelte	  børns	  behov	  og	  gør	  os	  umage	  med	  at	  inkludere	  elever	  med	  særlige	  behov	  i	  
fællesskabet,	  så	  vidt	  det	  er	  muligt.	  

Skolen	  er	  begyndt	  med	  Forældrelæsning	  på	  forskellige	  årgange,	  for	  bl.a.	  at	  bedre	  læringsmiljøet	  og	  
forståelsen	  for	  læringsmiljøet	  blandt	  forældre.	  	   	  

Vi	  inddrager	  fysisk	  aktivitet	  i	  faglige	  sammenhænge	  i	  form	  af	  spil,	  lege,	  rollespil,	  Simon	  says,	  	  pause	  boogie,	  
løbeture	  og	  meget	  andet.	  

Vi	  tager	  på	  sociale,	  faglige	  udflugter,	  når	  det	  er	  relevant,	  samt	  fordyber	  os	  i	  større	  emner	  på	  kryds	  og	  tværs	  
af	  klasser	  og	  årgange.	  	  

	  

FASE	  C	  •	  Praksis	  som	  I	  vil	  udvikle	  
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Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  arbejdet	  med	  at	  udvikle	  endnu	  bedre	  læringsmiljøer?	  

Det	  Fysiske/psykiske	  læringsmiljø:	  

Der	  er	  selvfølgelig	  forskel	  fra	  trin	  /afdeling	  -‐	  indskoling,	  mellemtrin	  og	  udskoling.	  Men	  generelt	  er	  det	  
vigtigt,	  at	  der	  er	  et	  lyst,	  behageligt,	  inspirerende,	  roligt	  og	  kreativt	  miljø	  med	  belysning	  der	  passer	  til	  de	  
forskellige	  aktiviteter	  og	  god	  ventilering	  af	  lokalet,	  samt	  en	  god	  akustik/lyd	  forhold	  for	  at	  undgå	  støj	  og	  
forstyrrelser.	  



	  Der	  skal	  være	  god	  plads	  til	  små	  grupper/	  selvstændige	  afskærmede	  arbejdspladser	  og	  mindre	  lokaler	  til	  
opdeling	  til	  f.eks.	  rollespil	  ,	  spil	  mv.	  	  Lokalerne	  bør	  indrettes	  med	  forskellige	  visuelle	  virkemidler	  -‐	  
læringsplakater,	  kuglerammer,	  elev-‐værker,	  ordbøger	  mv.	  	  

Der	  skal	  der	  være	  masser	  plads	  til	  fysisk	  udfoldelse	  på	  alle	  klassetrin.	  I	  indskolingen	  og	  på	  mellemtrin	  kunne	  
det	  være	  plads	  til	  sanglege,	  hinkeruder	  med	  tal,	  tastatur,	  talrække,	  alfabet	  og	  andre	  visuelle	  virkemidler,	  
hvor	  evt.	  vægge	  og	  gulv	  kan	  udnyttes.	  	  

Små	  værkstedskasser	  til	  de	  forskellige	  fag	  med	  små	  læringsspil	  og	  aktiviteter	  i	  forskellige	  niveauer.	  
Hyggelige	  læsekroge	  med	  bløde	  møbler	  og	  hulestemning.	  

På	  udearealerne	  er	  der	  malet	  hinkeruder,	  talrækker,	  landkort,	  tastaturer	  mv.	  på	  jorden	  og	  der	  er	  en	  
bevægelsessti	  med	  forskellige	  fysiske	  udfordringer	  til	  kondi,	  balance,	  samarbejde	  mv.	  	  

Der	  vil	  være	  mulighed	  for,	  at	  dele	  elever	  i	  mindre	  grupper	  (mere	  holddeling),	  så	  der	  kan	  arbejdes	  mere	  
intensivt	  med	  de	  enkelte	  elever.	  Dette	  kunne	  f.eks.	  være	  i	  sprogfag,	  så	  eleverne	  oplever	  at	  blive	  set	  og	  hørt	  
i	  tryggere	  rammer.	  Det	  kunne	  også	  være	  i	  matematik,	  så	  der	  ville	  være	  større	  mulighed	  for	  at	  tilgodese	  
elever,	  der	  lærer	  bedre	  ved	  at	  gøre	  f.eks.	  ved	  at	  bygge	  eller	  konstruere	  forskellige	  ting.	  	  

Generelt	  skal	  alt	  digitalt	  udstyr/internet	  virke	  optimalt	  og	  der	  skal	  være	  nok	  af	  det.	  

	  

Psykisk	  læringsmiljø:	  

Barnet	  skal	  befinde	  sig	  godt	  i	  sine	  omgivelser	  med	  de	  andre	  børn	  og	  voksne.	  Elever	  der	  trives	  lærer	  bedst.	  
Antallet	  af	  elever	  kan	  også	  have	  indvirkning	  på	  læringsmiljøet.	  	  

Veluddannede,	  motiverede,	  velforberedte	  og	  anerkendende	  lærere	  med	  tid	  og	  overskud	  til	  at	  nå	  både	  den	  
store	  gruppe	  og	  den	  enkelte	  elev	  fagligt	  som	  socialt.	  Støttetimer	  til	  elever	  med	  særlige	  vanskeligheder,	  når	  
det	  er	  nødvendigt	  –	  fagligt	  som	  socialt	  (den	  gode	  inklusion).	  	  	  	  
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Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  udviklingen	  af	  bedre	  læringsmiljøer?	  

Skolen	  afventer	  nærmere	  afklaring	  af	  skolereformen,	  før	  konkret	  handleplan	  etableres	  


