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Spørgsmål	  1:	  Hvordan	  arbejder	  I	  med	  udskolingen	  i	  dag?	  
- Vi	  har	  fælles	  fysiske	  rammer.	  	  
- Udviklet	  udskolingskultur.	  	  
- Fast	  udskolingslærerbesætning.	  

	  
Spørgsmål	  2:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  udskolingen?	  

- Lærerne	  kender	  alle	  elever	  og	  er	  synlige	  voksne	  for	  alle	  elever.	  
- En	  stor	  opsamlet	  viden,	  der	  måske	  bør	  udfordres.	  
- Undervisningen	  i	  udskolingen	  er	  tit	  belastet	  af	  andre	  interessenters	  brug	  af	  undervisnings-‐

tid,	  f.eks.	  UUV	  o.lign.	  Derfor	  bør	  det	  ligge	  udenfor	  undervisningstiden.	  
	  

Spørgsmål	  3:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  arbejdet	  med	  at	  udvikle	  udskolingen?	  
- Fleksible	  læringsmiljøer,	  f.eks.	  at	  børnene	  kan	  arbejde	  hjemme,	  gode	  fællesrum	  med	  en	  

ordentlig	  akustik.	  
- Større	  viden	  om,	  hvilke	  kompetencer	  medarbejderne	  sidder	  inde	  med	  for	  at	  få	  det	  bedste	  

match	  mellem	  pædagog-‐lærere	  og	  elev.	  Ligesom	  børnenes	  tilegnelse	  af	  læring	  er	  forskel-‐
lig,	  så	  er	  vores	  tilgang	  til	  elever	  og	  måde	  at	  tilbyde	  læring	  på	  det	  jo	  også.	  

- Udvidet	  samarbejde	  med	  eksterne	  interessenter,	  men	  henblik	  på	  elevernes	  videre	  uddan-‐
nelse.	  

- Børnenes	  viden	  om	  erhvervslivet	  og	  videregående	  uddannelser	  skal	  udvides.	  De	  skal	  lære	  
at	  lære.	  

- Holddeling	  og	  læringslogbog,	  hvor	  læreren	  mere	  skal	  fungere	  som	  vejleder	  for	  eleven.	  Det	  
skal	  være	  legalt,	  at	  en	  gruppe	  elever	  ikke	  er	  på	  samme	  niveau.	  Udgangspunktet	  må	  være	  
den	  enkeltes	  niveau	  og	  dermed	  næste	  udviklingstrin	  i	  de	  pågældende	  fag.	  

- ”Ansvar	  for	  egen	  læring”	  mantraet	  kan	  omformuleres	  til:	  ”Aktivt	  og	  synligt	  medansvar	  for	  
egen	  læringsproces	  i	  samarbejde	  med	  læreren/vejlederen”	  
	  

Spørgsmål	  4:	  Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  udskolingen?	  
- Vi	  skal	  have	  gjort	  op	  med,	  at	  en	  skole	  kun	  er	  den	  matrikel,	  skolen	  ligger	  på.	  
- Samarbejdet	  med	  eksterne	  interessenter	  skal	  være	  forpligtende.	  
- Vi	  skal	  inddrage	  eleverne	  i	  processen.	  
- Større	  ”lodret”	  samarbejde	  mellem	  personale-‐	  og	  faggrupperne	  i	  indskoling,	  mellemtrin	  og	  

udskoling.	  
- Projekter	  som	  f.eks.	  ”Børn	  underviser	  børn”	  kan	  have	  god	  effekt	  på	  skolens	  samlede	  læ-‐

ringsmiljø.	  


