
Tema2: Understøttende undervisning 

Fase A - Pointer og vigtige punkter at dele 
• Understøttende undervisning - set primært i forhold til erfaringer i indskoling SFO-pædagoger 

• støttende funktion i forhold til enkelte elever eller grupper af elever, fx i forbindelse med social 

træning. 

• på instruktion fra lærer; understøtte elevers læsetræning 

• praktisk... Tolærerordning ved tur fx 

 
Øvrige/eksterne 

• tandplejere, børns vilkår, spec. Mhp. Børnetelefonen 

• forældre, førstehjælp, læsekortuger, 

• virksomhedspraktikordning 

• Undervisning ved fx museumsbesøg, UU-vejledning, øvrige eksterne samarbejdspartnere i 

forbindelse med de timeløse-fag; seksualundervisning, trafik m. fl. 

 

Pointer: 

• social træning 

• daglig kontakt til forældre 

• Pædagoger oplever børnene i alle sammenhænge... Har også første egentlige kontakt, når de nye 0. 

klasser begynder 1. april.  

 
Fase B - Pointer og vigtige punkter at dele 

Styrker 

• kan nå alle børn i forhold til at få en god begyndelse på dagen 

• som lynafleder på forstyrrelser i undervisningen, således at læreren når rundt om den enkeltes 

faglighed og mål for samme... 

• social træning 

Svagheder 

• mangel på fælles forventningsafstemning, på fælles retningslinjer - eller rettere; stor forskel på, hvad 

der bidrages med..., hvor det professionelle niveau er(?) 

• tid til koordinering og netop mulighed for at afstemme forventninger 

Pointer 

• ønske om klarere struktur til at sikre daglig overlevering, således at pædagoger kan videreformidle til 

forældre... 

• at gå fra privat orientering i vores samarbejdsform til en fælles platform, hvor alle ved hvad der 

forventes af hinanden, samt at der er tid til at koordinere i dagligdagen, samt fælles tid til at sætte 

fælles mål og efterfølgende evaluere samme... 

 

 



Fase C - Vision 
• fleksibel; hvordan får vi alles kompetencer i spil? Læringsmiljøer der viser de professionelles 

kompetencer 

• altid to personer..., flere rum..., ud af lokalet..., fælles skoledag...således at lærere også oplever elever 

og forældre i andre situationer..., også gerne bedsteforældre i morgentimerne og evt. Med som med-

åbner i SFO..., 

• fleksibilitet; pædagoger inddrages videre op i skoleforløbet..., 

• udeskole..., grønt flag og generel bæredygtighed i dannelsen..., 

 

Hvad der kendetegner læringsmiljøet/-situationerne 

• fælles klasseledelse - fælles indgang til set væsentligste 

• altid inddrage flere læringsmidler - hvad enten det er digitalt, øvrige fysiske lokaler eller brug af 

natur/kultur i inddragelsen af fagligheden i rummet 

 

Hvordan I samarbejder med andre fagprofessionelle? 

• Årgangsteam 3 + 1 + øvrige i perioder (stram fælles års/periode-planlægning) 

• fælles samling af læringsmål - fagligt, socialt og personligt. 

• Hvordan inddrages forældre og børn i arbejdet? 

 
I praksis - Hvad er vi opmærksomme på  

• bedsteforældre, forældre ...styring af periodeforløb, fx læsekortuger 

• fælles grundlag for klasseledelse lærere og pædagoger imellem: Dyrke egne kompetencer, i faglige 

periodeforløb..., i større enheder end klasser og årgange når skolen åbnes..., så er 

• Ejerskab - en meget væsentlig opgave 

• den professionelle rolle skal defineres nøje 

• ansvarlighed/fælles forpligelse - et centralt omdrejningspunkt 

• Flere ind på skolen - ikke bare opbevaring, hvem skal styre det...? (Hvem tager ansvaret) 

• Lærerrolle og kompetenceområder... Og hvad der skal 

• Hvad skal afvikles...? - hvilke rutiner skal ændres? Mødekultur og beslutningsprocesser revideres 

• Fælles planlægning og de fælles mål Kompetenceudvikling 

• Samarbejde lærer og pædagog, klar rollefordeling og fælles professionelt grundlag... 

forventningsafstemning 

• Hvad skal pædagoger gøre anderledes...? 

• Hvad skal lærere gøre anderledes? 

 

og hvad gør vi… 

• Hvad begynder vi med i det videre forløb i arbejde med skolereformen - hvad er det væsentligste at 

tage fat på lige nu og her? Om en måned? 3 mdr.? Hvordan begynder vi fx den fælles forberedelse i 

årgangsteamet som indgang til næste skoleår... FASE 1: formidling og fokus på, hvordan der på hele 

skolen skabes ejerskab til reformens intentioner og vores "tolkning" af samme 



• Det professionelle fundament: hvad er det, der binder professionaliteten sammen? 

• Opgøret med læreren der siger; I beslutter bare..., jeg gør sgu alligevel på min måde? 

• Håndtering af en mere og mere kompleks professionel verden: en mere tydelig fordeling af de 

væsentligste beslutninger for 1) mål for kerneydelse 2) evaluering og udvikling af kerneydelse og 3) 

det professionelle samarbejde; værne om, at der hele tiden er behov for at sikre de fælles 

beslutninger. 

• Hvad er min rolle - hvor vide og snævre bliver mine rammer næste år...? 

• klare planlægningsforløb: læringsmål og års/periodeplan er klarlagt, fælles indgang til klasseledelse, 

• indsatser lægges i forhold til læringsmål og års/periodeplan, dernæst mulighed for understøttende 

undervisning... 

 


