
 

 

Tema 7: Bedre læringsmiljø 
 

 

1. Hvad forstår I ved begrebet et godt læringsmiljø? 

Læringsmiljøer skal understøtte undervisningsmiljøet. 

Vi forstår gode læringsmiljøer som miljøer med mange muligheder. Læringsrum, der er tilpasset 

det enkelte barns behov. 

Læringsmiljøer kunne også være, at det var læreren, der havde sit eget faglokale og eleverne, der 

vandrede. 

 

2. Hvordan arbejder I med at udvikle gode læringsmiljøer? 

Vi etablerer miljøer med udgangspunkt i børns interesser, behov og udvikling. 

I etableringen af læringsmiljøerne tager vi udgangspunkt i både individ og gruppe for at der skabes 

fællesskaber og differentieret læring. 

Der er etableret et lokale til „April“-børnene. I de perioder, hvor dette ikke benyttes, inddrages det 

som et fleksibelt læringsrum til brug for hele skolen. 

I indskolingen giver lokalerne god mulighed for fleksibilitet i undervisningen. 

Biblioteket bruges som læringsrum og ”Kuberne” som alternative læringsrum. 

 

3. Hvad kendetegner jeres arbejde med gode læringsmiljøer? 

Arbejdet er præget af den enkelte personales tilgang og kendskab til gode læringsmiljøer samt de 

fysiske muligheder. 

 

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

At skolens værdigrundlag og pædagogiske fundament danner sammenhæng hele vejen ned i 

læringsmiljøerne og danner ramme for et fælles børnesyn.  

At få skabt sammenhæng i skole og fritidstilbud ved; Etablering af stimulerende og udviklende 

læringsmiljøer.  

Miljøer, rammer og rutiner der rettes mod de psykiske såvel som fysiske behov. Hvor der arbejdes 

ud fra fælles mål og viden. – Arbejdet skal udvikles på baggrund af barnets behov og kvalificeres 

gennem pædagogisk udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering. 

At læringsmiljøerne lægger op til at eleven kan udvikle sin indlæring gennem at eksperimentere og 

lege. 

Klimakontrol i alle lokaler. 

Øget mulighed for praktisering af de værktøjer, der ligger i klasseledelse (f.eks. afskærmning og 

grupperum). Eleverne har arbejdspladser - nogle med afskærmning. 

Etablering af inklusionstilbud med voksne fx pusterum 

At eleverne får ejerskabsfølelse og medansvar i forhold til omgivelser, læringsmiljøer samt egne 

ting. 

Bedre udnyttelse af skolegården som læringsrum. 

Skabe rum i skolen, for at børnene kan mødes på tværs af fag og alder så de kan drage nytte og få 

relationer på tværs (interessefælleskaber). 

 

5. Hvordan vil I konkret arbejde videre med udviklingen af bedre læringsmiljøer? 

Målrettet og struktureret samarbejde om og etablering af undervisnings- og læringsmiljøer som 

del af planlægning på ledelses- og personaleniveau med udgangspunkt i børn.  

Etablering af pusterum som supplement til/aflastning af nuværende frikvartersordning. 

 

 


