
Oplæg	  til	  inddragelse	  af	  elever	  i	  arbejdet	  med	  skolereformen	  
	  
Kære	  pædagoger	  og	  lærere	  
	  
Som	  skrevet	  i	  vores	  lille	  invitation,	  vil	  vi	  meget	  gerne	  have	  jer	  til	  at	  hjælpe	  os	  med,	  at	  bringe	  
elevernes	  stemme	  ind	  i	  arbejdet	  med	  skolereformen.	  
	  
Formål	  

-‐ Eleverne	  får	  mulighed	  for	  at	  beskrive,	  hvad	  de	  kan	  lide	  i	  deres	  hverdag	  
-‐ Eleverne	  producerer	  små	  videoer	  eller	  speak	  og	  billeder,	  der	  giver	  voksne	  indblik	  i	  

deres	  ønsker	  og	  behov	  i	  forbindelse	  med	  at	  lære	  og	  være	  
-‐ Elevernes	  stemme	  bliver	  inddraget	  i	  arbejdet	  med	  skolereformen	  

	  
Tidsfrist	  
Vi	  har	  brug	  for	  produkterne	  SENEST	  14.	  januar	  2014	  sendt	  til	  Christian	  Sparre:	  
css@greve.dk	  
	  
Produkt	  
Vi	  vil	  gerne	  have	  en	  –	  og	  gerne	  flere	  –	  små	  videoer	  eller	  stillbilleder	  med	  speak	  over,	  som	  
eleverne	  har	  produceret.	  	  
	  
Hvert	  bidrag	  må	  vare	  max.	  1,5	  min.	  	  
	  
Vi	  vil	  anbefale	  at	  I	  bruger	  følgende	  app	  til	  iPad:	  	  
	  	   	  

Pixntell	  EDU	  LINK	  
	  
Kort	  vejledning	  til	  app’en	  ligger	  på	  skolereformgreve2014.com	  under	  fanebladet	  
Vejledninger	  
	  
Organisering	  
I	  Klub/SFO	  forestiller	  vi	  os,	  at	  I	  kan	  organisere	  opgaven	  i	  et	  værksted	  for	  de	  børn/unge	  der	  vil	  
være	  med	  til	  at	  bidrage.	  Det	  kan	  også	  være	  et	  ”børne-‐/unge	  råd”	  I	  måtte	  have,	  der	  kan	  bidrage	  
til	  opgavens	  løsning.	  	  
	  
Spørgsmål	  I	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i	  (men	  I	  skal	  selvfølgelig	  tage	  udgangspunkt	  i	  jeres	  viden	  
om	  eleverne	  og	  jeres	  konkrete	  kontekst)	  

-‐ Hvor	  lærer	  du?	  
-‐ Hvor	  trives	  du?	  
-‐ Hvornår	  lærer	  du?	  
-‐ Hvornår	  trives	  du?	  
-‐ Hvad	  kan	  det	  være	  fedt	  at	  have	  tid	  til	  i	  skolen,	  når	  skoledagen	  bliver	  længere?	  
-‐ Hvad	  er	  det	  fedt	  at	  lære	  uden	  for	  skolen?	  
-‐ Hvordan	  vil	  det	  gode	  lektiested	  se	  ud?	  	  
-‐ Hvem	  skal	  være	  i	  lektiecaféen	  for	  at	  hjælpe?	  

	  
FIND	  SELV	  PÅ	  FLERE	  ELLER	  ANDRE	  SPØRGSMÅL	  ☺	  


