
Understøttende	  Undervisning	  
	  
Fase	  A	  
	  
Pointer	  og	  vigtige	  punkter	  at	  dele	  
	  
Vi	  gør	  i	  forvejen:	  
-‐	  læsebånd	  20	  minutter	  morgen	  -‐	  vi	  har	  allerede	  et	  læse-‐	  og	  motionsbånd	  om	  morgenen,	  
-‐	  lektiecafé	  -‐	  Både	  skolens	  egen	  og	  Ungdomsskole	  
-‐	  valgfag	  for	  4.	  til	  9.	  klasse	  
-‐	  vi	  er	  gode	  til	  at	  trække	  forældre	  med	  kompetence	  ind	  i	  undervisningen	  i	  indskolingen	  
-‐	  mange	  ture	  ud	  af	  huset	  
-‐	  turbodansk	  
-‐	  samarbejde	  med	  gymnasiet/HTX/Teknisk	  skole	  
-‐	  gæstelærere	  (keepfocus,	  tandlægen,	  trafik,	  fængsel....)	  
-‐	  ungdomsbyen	  
-‐	  fællesarrangementer	  
-‐	  talent-‐internat-‐kurser	  
-‐	  legepatrulje	  
-‐	  trivselsforløb	  (Helle	  Højby	  og	  trin	  for	  trin)	  
-‐	  tværfagligt	  samarbejde	  mellem	  lærere	  og	  pædagoger	  mfl.	  
-‐	  elevråd	  
-‐	  vi	  har	  kun	  lejrskole	  i	  9.klasse	  
	  
Andet	  jeres	  drøftelser	  førte	  med	  sig	  -‐	  nej	  	  
	  
	  
Fase	  B	  
	  
Pointer	  og	  vigtige	  punkter	  at	  dele	  
	  
-‐	  vi	  er	  ikke	  så	  gode	  til	  at	  lave	  andre	  valgfag	  end	  science	  
-‐	  lektiecaféerne	  mangler	  prestige	  så	  der	  er	  flere,	  der	  vælger	  ikke	  at	  gå	  der.	  Det	  kan	  også	  være	  
svært	  at	  få	  elever	  fra	  andre	  klasser	  end	  lektiecafé-‐lærernes	  
-‐	  vi	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  give	  hinanden	  idéer	  til	  besøg	  udefra,	  ture,	  undervisning	  mmm,	  men	  vi	  
mangler	  en	  forældrebank.	  
-‐	  vi	  har	  et	  godt	  elevråd	  
-‐	  vi	  er	  så	  småt	  begyndt	  at	  inddrage	  bevægelse	  i	  undervisningen.	  
-‐	  det	  er	  en	  mangel,	  at	  vi	  ikke	  har	  lejrskoler.	  
-‐	  vores	  lektiecafé	  fungerer	  ikke	  godt	  nok.	  Vi	  har	  ikke	  været	  gode	  nok	  til	  at	  få	  elever	  til	  at	  gå	  i	  
lektiecafé	  -‐	  vi	  kunne	  godt	  lave	  et	  bedre	  samarbejde	  med	  forældrene.	  
-‐	  der	  er	  ikke	  mange,	  der	  går	  på	  valgfagene,	  og	  vi	  har	  kun	  et	  enkelt	  tilbud.	  
	  
	  
	  Andet	  jeres	  drøftelser	  førte	  med	  sig	  
	  
	  



Fase	  C	  
	  
Pointer	  og	  vigtige	  punkter	  at	  dele	  
	  
-‐	  Kontorlandskab	  og	  stort	  fælles	  lærerværelse	  for	  alle	  (både	  lærere	  og	  SFOer).	  
-‐	  Vi	  ser	  at	  der	  vil	  ske	  en	  specialisering	  fagligt	  og	  fagdidaktisk.	  
-‐	  Frikvartersaktiviteter.	  
-‐	  Blande	  klasserne	  -‐	  se	  skolen	  som	  en	  helhed	  frem	  for	  som	  tre	  afdelinger	  uden	  at	  strukturen	  
ryger.	  
-‐	  Inddragelse	  af	  eleverne	  i	  udformningen	  af	  "vores	  nye	  skole",	  sikre	  deres	  motivation.	  
-‐	  Arbejde	  med	  "frikvarter"	  og	  "gårdvagt"	  
-‐	  Idé	  om	  et	  aktivitetsbånd	  midt	  på	  dagen.	  
-‐	  Det	  pædagogiske	  personale	  fordelt	  på	  årgangene,	  så	  vi	  kan	  samarbejde.	  
-‐	  Kortlægning	  af	  personalets	  kompetencer,	  så	  vi	  kan	  bruge	  hinanden.	  
-‐	  Venskabsklasser	  
-‐	  	  
	  
Andet	  jeres	  drøftelser	  førte	  med	  sig	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


