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Spørgsmål	  1:	  Hvad	  forstår	  I	  ved	  begrebet	  et	  godt	  læringsmiljø?	  
-‐ Udfordrende	  for	  aldersgruppen.	  
-‐ Gør	  børnene	  nysgerrige.	  
-‐ Mulighed	  for	  at	  børn	  lærer	  af	  børn.	  
-‐ Mulighed	  for	  at	  børnene	  skaber	  egne	  læringsmiljøer.	  
-‐ Tryghed,	  overskuelighed.	  
-‐ Hvilke	  læringsmiljøer	  virker	  for	  børnene	  (overgange)	  
-‐ I	  og	  uden	  for	  klasserne	  skal	  der	  være	  arbejdsborde	  og	  stole	  
-‐ Godt	  indeklima	  
-‐ Mulighed	  for	  indstilling	  af	  stole	  og	  borde	  
-‐ På	  gangene	  skal	  der	  være	  afskærmet	  til	  små	  læsekroge.	  

Mulighed	  for	  motion	  og	  bevægelse	  
	  

Spørgsmål	  2:	  Hvordan	  arbejder	  I	  med	  at	  udvikle	  gode	  læringsmiljøer?	  
-‐ Ser	  på	  børnenes	  behov.	  
-‐ Voksenstyrede	  læringsmiljøer	  med	  tydelige	  rammer	  
-‐ Rammesætte	  læringsmiljøet	  i	  forhold	  til	  mål	  og	  indholdsbeskrivelser.	  
-‐ I	  enkelte	  klasser	  er	  der	  flytbare	  skærme	  og	  gruppeborde.	  	  
-‐ Katederet	  er	  enkelte	  steder	  flyttet	  væk	  fra	  tavlen,	  så	  det	  skaber	  mere	  fleksibelt	  

klasselokale.	  
-‐ Der	  er	  gjort	  plads	  til	  hele	  klassen	  for	  an	  tavlen	  til	  fælles	  beskeder.	  
-‐ Der	  kan	  være	  en	  sofa	  i	  klassen,	  så	  eleverne	  sidder	  godt,	  når	  de	  skal	  læse.	  

	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  gode	  læringsmiljøer?	  

-‐ Planlægningen	  af	  den	  daglige	  praksis	  skaber	  rum	  for	  de	  læringsmiljøer	  barnet	  har	  
brug	  for.	  

-‐ Børnene	  skal	  kunne	  se/mærke/vide,	  hvilke	  læringsrum	  de	  har	  brug	  for.	  
-‐ Medindragelse	  af	  børnene	  i	  udformningen	  af	  læringsmiljøerne.	  
-‐ Nærværende	  voksne	  der	  læser	  situationen.	  
-‐ Ved	  at	  have	  fleksibelt	  klasselokale	  tilgodeser	  vi	  de	  fleste	  elevers	  behov.	  
-‐ Vi	  skal	  sikre	  trivselen	  i	  skolen.	  

	  
	  Spørgsmål	  4:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  arbejdet	  med	  at	  udvikle	  endnu	  bedre	  læringsmiljøer?	  

-‐ Vi	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  udvikle	  på	  erfaringer.	  
-‐ Mere	  erfaringsdeling.	  
-‐ Rutiner.	  
-‐ Mere	  kollegial	  sparring.	  
-‐ Enighed	  om	  hvilke	  læringsmiljøer,	  der	  som	  minimum	  skal	  være	  på	  matriklen.	  
-‐ Lade	  læringsstile,	  mål	  og	  behov	  bestemme	  læringsmiljøerne.	  
-‐ Flere	  gruppeborde	  på	  gangene.	  
-‐ Mulighed	  for	  fleksible	  skærme	  på	  gangene	  og	  klasserne.	  
-‐ Lave	  små	  afskærmede	  kroge,	  hvor	  eleverne	  kan	  arbejde	  i	  små	  grupper	  uden	  at	  blive	  

forstyrret.	  
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Spørgsmål	  5:	  Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  udviklingen	  af	  bedre	  læringsmiljøer?	  
-‐ Ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  behovet,	  som	  det	  tager	  sig	  ud	  for	  medarbejdernes	  

faglige	  vurdering.	  
-‐ Ved	  at	  lytte	  til	  alle	  interessenter	  –	  ikke	  mindst	  eleverne.	  
-‐ Ved	  at	  tænke	  du	  af	  boksen.	  
-‐ Forpligtende	  fællesaftaler	  

	  


