
Understøttende undervisning 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – hvad 
vil videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

Understøttende undervisning bygger på lærernes planlægning og ansvar. 
   Vi gør meget og bruger 

mange ressourcer, men 
får vi evalueret helt om 
dette har en effekt. ; 
man skal lave en 
målsætning for en 
klasse/en elev - 
opfølgning er nødvendig 
fx har 
undervisningsassistenter 
ved samtaler med 
forældre vist effekt; 
evaluer og bruge 
resultater;  
 
Synliggør det, som vi 
gør.  Evaluer, det vi gør, 
men ud fra en meget 
skarpere målsætning 

 

Samarbejde TIF  
Fittness på 9. 
klassetrin 
Lektie-/idrætsCafe 

 Udbygning af 
samarbejdet 

Målsætning for 
samarbejdet i relation 
til de 3 hovedområder 

Samarbejde TIF  
Fittness på 9. 
klassetrin 
Lektie-/idrætsCafe 

  Forældre i 
klasserne vedr. 
virksomheder  
At anskueliggøre 
brancherelaterede 
forhold. 

  

Særligt tilrettelagt 
praktikforløb 

 Elever, der har 
vanskeligheder i 
klasserummet, kan 
byde ind ved 
besøg 

  

Greve Museum     
Golfklubben     
Samarbejde med 
organisationer 

    

Bedsteforældre 
med i 
undervisningen 

Forældre-/Bedste-
læsning 

   

Strukturen giver 
bindinger 

 Ændring af 
teamstruktur 

  

  Mere udeskole   
  Semester-skemaer 

med holddannelser 
på tværs. 

  



 

Vision understøttende undervisning: 

Teamstruktur: Ifht at samarbejde med eksterne, er der noget i teamstrukturen på TS, der kan hjælpe dette på vej/er der 
nogle forhindringer. Andre organiseringsmuligheder? 
Dele internt. Sparring i fagteam; tid til videndeling og fordybelse sammen 
Udfordring i strukturen. Et problem med mange skift i teamsamarbejde - ofte skift af team; styret dagsorden og styrket 
samarbejdsaftale 
At se på teamstrultur; selvbestemmelse inden for en ramme af fastere 
Det professionelle samarbejde; plads til den løse snak, men vi er blevet bedre til at fx sætte læring  på dagsorden; et 
ugentlig teamsamarbejdsmøde 
Mere udeskole; en mere praktisk/musisk skole 
Pædagoger fra SFO med højere op i årgangene 
Dele børnene på en anden måde - andre holddannelser 
Ekstern: Fagprofessionelle forældre i undervisning/ud af huset - kan der skabes en bede undervisning? 
Måle på indlæring - fagligt og socialt 
Fagligt og socialt; et forsøg med innovative dage med holddeling af hele overbygningen med fx niveaudeling, hvor 
lærerne skal arbejde med en gruppe over længere tid  - et helt semester; "udskudt klassedannelse", men bevarelse af 
klassen. 
Sladder i byen ved at vise ens professionalitet og vise børnene fra forskellige sider - dette kan misbruges. At parkere 
problemer med fx overvægt i skolen; respekt og anerkendelse af lærernes styrke i og med de er med i undervisningen; 
vigtig med målsætning og tydelighed i forhold til fx forældre i klassen; at se vilkårene i en klasse. der er andre, som er 
ind over og kan fortælle på en anden måde end lærer/pædagog; forventning til forældrene; skolebestyrelsens arbejde 
med forældreansvar 
Definitión af "ro" og forældreinddragelse i "ro", hvor forældrene tager deres del af "ro". Vigtig med enighed om fornuften 
i enighed om noget. 
Tune by Night og kageboden 
Udsmyk skolen. Arbejdslørdag, hvor der blev lavet ting på skolen 
 

Handling understøttende undervisning: 

Definere, hvad understøttende undervisning er 
Effekt af det vi gør.  Måle på indlæring 
Målsætning. Effekt af det vi gør.  Måle på indlæring - fagligt og socialt 
Et forsøg med innovative dage med holddeling af hele overbygningen med fx niveaudeling, hvor lærerne og 
pædagogerne skal arbejde med en gruppe over længere tid  - et helt semester med eksterne samarbejdspartnere 

Timeløsefag – som første udgangspunkt for Understøttende undervisning: 
 
Fag faglige eksterne: 
Skoletjenesten ind over. 
Gæstelærere 
UEA undervisning i klasserne 
UUV vejledning til eleverne 
Svømmelærere 
Ungdomsskolen 
KFI 
Gademedarbejdere og natteravne 
Interne faglige eksperter: 
Læsevejledere,  
specialundervisningslærere,  
AKT  
Samarbejde med skolebestyrelse 
Guidebånd i både fritids- og undervisningsdel 
Frivillige med i undervisningsforløb 
Udskudt klassedannelse, her er pædagoger med 



Undervisningassistenter i klasserne 
Pædagoger understøtter både i undervisningstiden og i det generelle arbejde efter undervisningstidens ophør 
Tune Skole TEMA: Åben skole Fase A 
Meget planlægning Tune by Night - der skal være noget at vise 
Lave noget, som bare er fælles, som en del af skolen og dermed løfte Åben hus og personalets anseelse 
At se på forældre med i skolen - om morgenen fx. eller fredag eftermiddag 
Fest på forskudte dage med fredags fest for personalet 
Bruge Hedelandhytten noget mere 
Ældreforeningerne - trækkes disse ind som eksperter på skolen.  
Skolefond. 
 

Beslutning Understøttende undervisning (personaleinddragelse): 

 
 
 
 
 

 


