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Spørgsmål	  1:	  Hvordan	  arbejder	  I	  allerede	  nu	  med	  den	  understøttende	  undervisning?	  
- Vi	  inddrager	  fagpersoner,	  her	  pædagoger,	  som	  får	  en	  enkelt	  elev	  til	  at	  indgå	  i	  klassefælles-‐

skab	  
- Er	  understøttende	  i	  fx	  idræt,	  svømning	  eller	  andet	  
- Andre	  personers	  faglighed:	  Forældre	  med	  viden	  på	  et	  området,	  hvor	  rammen	  er	  givet	  af	  

læreren.	  
- Andet:	  Undervisningsassistenter	  som	  praktisk	  hjælp.	  
- Samarbejder	  med	  andre	  fagprofessionelle:	  K	  team,	  psykolog,	  sundhedsplejerske,	  UU-‐

vejleder	  og	  diverse	  konsulenter	  fra	  PPR.	  
- Sikrer	  trivsel	  (styrker	  fællesskabet,	  tryghed)	  
- Udvikler	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  børnenes	  læringsparathed.	  
- Understøtter	  læringen,	  der	  hvor	  der	  er	  målsatte	  behov,	  pædagog	  og	  lærer	  sammensætter	  

mål	  for	  samarbejdet.	  
- Idræt,	  styrker	  hele	  klassen	  med	  fokus	  på	  inklusion	  

	  
Spørgsmål	  2:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  den	  understøttende	  undervisning?	  

- Styrker	  -‐>	  Vores	  dokumentation	  omkring	  indsatser	  i	  og	  omkring	  en	  klasse.	  Skriftlig	  kommu-‐
nikation	  er	  en	  styrke,	  men	  en	  svaghed	  når	  strukturen	  omkring	  den	  ændres.	  Skriftligheden	  
virker,	  når	  den	  bliver	  brugt.	  

- Målet	  med	  større	  inklusion	  har	  bevirket	  en	  ændring	  af	  forretningsgangen	  vedrørende	  tiltag	  
for	  det	  enkelte	  barn/børnegruppe.	  

- Ðer	  skal	  nedbrydes	  nogle	  kulturer	  og	  vaner	  hos	  det	  pædagogiske	  personale	  for	  at	  opnå	  et	  
fællesskab.	  

- Det	  er	  målsat	  og	  evaluerbart.	  
	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  arbejdet	  med	  den	  understøttende	  undervisning?	  

- Vi	  arbejder	  målstyret	  og	  ikke	  timestyret.	  	  
- Vi	  indhenter	  fagpersoner	  efter	  behov,	  personer	  med	  kompetencer	  indenfor	  forskellige	  om-‐

råder.	  	  
- Vi	  arbejder	  i	  årgangsteam	  med	  lærer	  og	  pædagog,	  som	  sammen	  planlægger	  skoleåret	  og	  

selv	  sætter	  målene	  for	  klassen.	  
- Det	  kunne	  være	  interessant	  at	  kigge	  på	  "Silkeborg-‐modellen".	  Skema	  med	  farver,	  der	  tyde-‐

liggør	  om,	  det	  er	  fag/fagligt.	  Trivsel	  med	  mere.	  Kunne	  bruges	  som	  inspiration.	  Undersøge	  
hvor	  mange	  af	  de	  understøttende	  undervisningstimer	  varetages	  af	  fag/fagligt	  personale.	  

- Vi	  sikrer,	  at	  ressourcerne	  følger	  barnet	  i	  hele	  barnets	  skoletid.	  
- Vi	  udarbejder	  en”Samarbejdskontrakt”	  inden	  skolestart	  2014.	  Hvis	  vi	  gør	  op	  med	  planlæg-‐

ningen	  af	  al	  tid	  og	  ressourcer	  i	  et	  skoleår	  fra	  sommer	  til	  sommer,	  men	  i	  stedet	  arbejder	  
med	  4	  semestre,	  så	  vil	  vi	  nemmere	  kunne	  få	  mere	  holddeling	  og	  fleksible	  skemaer	  ind	  i	  
hverdagen.	  Fordelen	  skulle	  være	  at	  tilrettelægge	  vores	  ressourcer	  mere	  hensigtsmæssigt,	  
når	  vi	  løbende	  kan	  evaluere	  børnegrupperne,	  hvad	  de	  har	  brug	  for	  og	  samtidig	  være	  i	  stand	  
til	  at	  	  ændre	  vores	  professionelle	  praksis	  i	  en	  mere	  dynamisk	  proces.	  Det	  vil	  gøre	  tingene	  
lidt	  mindre	  statiske	  og	  muliggør,	  at	  børn	  med	  særlige	  behov	  nemmere	  kan	  få	  tilpasset	  de-‐
res	  understøttende	  faglige	  undervisning,	  når	  tingene	  ikke	  er	  planlagte	  for	  et	  år	  ad	  gangen.	  
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- Et	  skoleår	  grundlagt	  på	  4	  semestre	  skulle	  også	  gerne	  åbne	  op	  for	  periodevist	  at	  arbejde	  
mere	  projektorienteret	  med	  et	  emne,	  hvor	  vi	  mere	  frit	  kan	  hente	  fagpersoner	  ind,	  som	  kan	  
bidrage	  til	  supplerende	  understøttende	  faglig	  undervisning.	  

	  
Spørgsmål	  4:	  Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  den	  understøttende	  undervis-‐
ning?	  

- Lærer,	  pædagog	  og	  samarbejdsteam	  mødes,	  og	  har	  en	  dialog	  omkring	  læringsrum	  og	  evt.	  
klassedannelse.	  

- Videreudvikling	  af	  vores	  ResurseCenterMosedeskolen	  –	  RCM.	  
- Implementering	  og	  udbygning	  af	  vores	  talentstrategi	  i	  både	  fritids-‐	  og	  undervisningsdel.	  

	  


