
Tema 4: Bedre udskoling 

FASE A · Praksis som I ser den nu             

• Indretning af udskolings-sal/område; som indbydende rum med plads til 

gruppearbejde/arbejdskroge. 

• Klasselokaler med tredelt læringsmiljø (gruppe/fælles/individuel) 

• Udvidet UUV vejledning - fx Ung til ung 

• Toneangivende, rent pædagogisk, i forhold til at gøre eleverne uddannelsesparate 

• Facebook-lektiegruppe 

• Whiteboard som læringsstil (visuelt og auditivt) 

• Intensiv brug af IT- både lærere og elever 

 

FASE B · Analyse og vurdering 

• Stor faglig fokus. Enkelte fag frem for temaundervisning. 

• Presset i tid - svært at finde tid til nye tiltag og ideer. 

• Præget af forventninger til FSA 

 

Vi når vores mål  

• En til en til en (én lærer, én klasse, ét fag) 

• Mangler ressourcecenter til fagligt svage i udskolingen 

• FSA fylder meget. Særligt nu hvor flere fag er afgangsprøvefag. 

• Vi har et godt forældresamarbejde, god opbakning 

 

Fælles kendetegn for praksis 

• Faglighed - én til én til én - for lidt tid til spræl (faglig, tværfaglig og kreativ undervisning) 

 

FASE C · Praksis som I vil udvikle  

• Eleverne er medvirkende i valg af interesseområder, tilrettelæggelse af undervisningen og opsættelse 

af delmål med læreren som læringsleder. 

• Fokus fastholdes på udviklingen via den løbende evaluering og brug af portefolioarbejdet som 

synliggørelse af udviklingen hos den enkelte elev. 

 

Hvordan I arbejder med at opstille mål? 

• Målene opstilles med udgangspunkt i Fælles mål og et tæt teamsamarbejde, hvor teamets kendskab 

til elevgruppen bliver udslagsgivende for barrens højde… 

 

Om tre år… 

• 7. - 9. årgang er delt op i kernefag og linjefag/fordybelsesfag. 



• Linjerne er: Praktisk/musisk, Idrætslinje, Naturfaglig, Global-sproglig. 

• Der er valgfagsmuligheder både for talenthold og praktiske fag, så alle elevtyper tilgodeses i 

enhedsskolen.  

• Eleverne deles på tværs af årgange efter interesser og valg, og følger kernefag på eget trin. 

• De enkelte lærer arbejder i teams omkring linjerne, og i tæt dialog med klasselærerne.  

 

Konkret arbejde – på den kortere bane 

•  Fastholdelsen af læringsledelse omkring vores udskoling bibeholdes, da det er en vigtig brik i 

udarbejdelsen af læringsmiljøer og undervisningsområder, der virker befordrende for god læring. 

• Vi er i gang med arbejdet omkring linjefagsdelingen og udvikler løbende på dette. Vi har været på 

pædagogisk arbejde i Slagelse og har evalueret efterfølgende. Arbejdet er i fuld gang, men blev 

skrinlagt omkring perioden med vedtagelsen af skolereformen. Vi har genoptaget dette. 

• Arbejdet sættes i gang skoleår 2014-15, hvor de første initiativer igangsættes. 

• Spydspidser for de enkelte faglinjer udnævnes og det rent administrative arbejde fordeles. 

• Første skridt er afprøvelse af uger med linjefagstiltag.  

 


