
1 

 

Bedre læringsmiljø: 
 
At løfte skolen inden for de tre hovedområder: 
1. at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, 
2. at mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater, og 
3. at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden 
Alle opgaver og ændringer af skolens praksis skal se på baggrund af forventning om løft af et eller flere af 
ovenstående hovedområder. 
 
Fra enkelt-arbejde til teamsamarbejde.  
 
At synliggøre, hvad vi gør! – at dokumentere.  
 
Synlig læring (evidensbaserede primære påvirkningsfaktorer for læring): 
Elevforventninger (målfastsættelse) 
Piaget-programmer: Den enkelte elevs respons indikerer det niveau, eleven tænker på, og hvor de er på vej 
hen (differentiering) 
Respons (følge op) 
Lærertroværdighed (bl.a.faglighed) 
 
Ud fra status at ”fortsætte” 2013/2014 med fokus på diverse områder for at bevæge os med ”små skridt” – 
men styrkede fælles skridt – frem mod 2014/2015. 
 
 
Bedre læringsmiljø - Åbne skole: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

  Fyraftensmøder   
Bedste-
læsning/forældre-
læsning 

    

  Definition af ro   
  Skolen ud i byen 

(Tune by Night) 
  

  Forældre til 
afslutning af emner 

  

  Arbejdslørdag   
  Ferniseringer i 

bylokale 
  

  Fest på forskudte 
dage 

  

  Ældreforeningen   
  Idræt på 

klassetrinene med 
deltagelse i 
stævner mv.  

  

  De timeløse fag 
som udgangspunkt 
for den åbne skole 

  

Feauture-lørdage     
To mødre i klassen     
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for at hjælpe elever 
– være med til at 
skabe ro omkring 
eget barn 
 

 

Vision Bedre læringsmiljø - Åben skole: 

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 
undervisning af forældre og elever samtidig over et forløb/tema 
mere praksis/musisk - en aften/eftermiddag 
Teater-forestilling 
Forældre til afslutning af emne; fernisering en gang om året; med ved projektopgaven 
Udsmyk skolen 
Portofolie-aften - vise ens ting 
Arbejdslørdag, hvor der blev lavet ting på skolen 
Udstilling fx i menighedscenter - skolen som en del af byen. 
 

Handling Bedre læringsmiljø - Åben skole: 

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 
Undervisning elever og forældre på samme tid i givne emner/givent emne 
 

Beslutning Bedre læringsmiljø - Åben skole: 
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Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

Bedre læringsmiljø - Læring fagligt som socialt  

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
 

Vision Bedre læringsmiljø - Læring fagligt som socialt: 

innovationsdage - samarbejdet om disse dage skulle udvides .... Parallellægning  
Parallellægning  
at få andre ind udefra 
der sker for lidt på skolen for De store. En kæmpe mulighed for at skabe nye muligheder for eleverne. At give elevenre 
noget andet, så de gider være her.  
Galla, lejrskoler, ud af huset baserede aktiviteter,  
begrænsede ressourcer. Lærere føler sig begrænsede i hvad man kan 
Elevrådet vil meget gerne inddrages.  
At gide eleverne. 
at uddelegere fx forældreråd. 
at være på forkant med nye ting ikke blive ved med at køre i samme skure 
de fysiske rammer. At finde et campus-miljø. At skabe sit sted.  
At tage eleverne alvorligt i forhold til de fysiske rammer. ejerskabet.  
elever medinddrages rigtig meget i forhold til mål og læring. At være med til studere og skabe sin dag 
At lave et ungdomsmiljø for 8. og 9. klasse - at åbne gymnastiksalen fx. At være fedt og lidt voksent 
Eget budget for at kunne noget andet end i de mindre klasser. Campus-miljø 
Inddrage eksterne fx håndværksmestre 
At kunne skabe holddeling 
 

Handling Bedre læringsmiljø - Læring fagligt som socialt: 

Elev- og Forældreinddragelse i forhold til sociale ting. Uddelegering 
Holddeling 
Skolebestyrelse og forældreansvar. Hvad forventes fra skolen og skolebestyrelse 
Innovationsdage – flere.  
Parallellægninger 
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Ungdomsmiljø 
Elevernes medbestemmelse fx i forhold til fysiske rammer. 
 

Beslutning Bedre læringsmiljø - Læring fagligt som socialt: 

 
 
 
 

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

 

Bedre læringsmiljø - Elevinddragelse: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
 

Vision Bedre læringsmiljø - Elevinddragelse: 

IPads 
Valgfri eftermiddag på SFO 
Klasser oG kedeligt at gå i SFO - børnemøder 
ElevrådsarbEjdet. 
Konflikthåndtering 
Elevsamtale og mål 
At elevinddragelse for st skabe dynamik 
Mål for inddragelse. Læreren er den fagprofessionelle 
Inkluderende miljøer. Sociale samtaler/sociale historier 
 

Handling Bedre læringsmiljø - Elevinddragelse: 

De uengagerede elever. Hvordan engageres de? 
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Den åbne skole i samfundet. Skolen i Tune og ikke omvendt 
Samarbejde med klubben  
Mentorordning 
 

Beslutning Bedre læringsmiljø - Elevinddragelse: 

 
 
 
 

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

 

Bedre læringsmiljø - Motion og bevægelse: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

SFO strukturerede 
tiltag hver dag 

    

Tune-grupper: 
Bevægelse tre gange 
om ugen og efter 
behov 

    

Cooperativ learning 
og bevægelseslæring 

    

Samarbejde mellem 
skole og Tune 
Idrætsforening 

    

KFI-samarbejdet og 
trivselsundersøgelser 

    

De store elever laver 
forløb for de små. 
Venneklasser 

    

  Teamaftaler løft af 
dette område 

  

  Som læs-lær-lær-
kursus, hvor det 
fællesfundament er 
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der. At bruge 
bevægelse i 
undervisning. Et 
inspirerede oplæg og 
derefter planlægning 

  Elever medinddrages 
rigtig meget i forhold 
til mål og læring. At 
være med til studere 
og skabe sin dag 

  

 

Vision Bedre læringsmiljø - Motion og bevægelse: 

SFO strukturerede tiltag hver dag - to tiltag. 
Tune-grupper: Bevægelse tre gange om ugen og efter behov 
 Indskoling med morgenmotion 
Indlæring: Walk and talk og diskussion rundt om skolen. Hurtig leg Brian-breaks 
Ikke at snakke mere end 10 minutter 
Cooperativ learning og bevægelseslæring 
Staveplader mv 
Samarbejde med andre SFOer 
Samarbejde mellem skole og Tune Idrætsforening 
At kigge på den enkelte elev - ikke alle lærer bedst på denne måde. Se påden enkelte ikke generalisere. Har det effekt 
af det, vi gør 
Metoden gøres individuelt, men fokus på fælles og individielt 
KFI-samarbejdet og trivselsundersøgelser 
De store elever laver forløb for de små. Venneklasser 
Differentieret tilbud fx dygtige inden for en sportsgren. Kønsspecifikke forløb.introduktion til mere særprægede 
sportsgrene. Legepatrulje 
At sparre om bevægelse ind i skolens hverdag - fælles tanke om indlæring og bevægelse 
At være meget håndfaste og præcise / struktur. Meget præcist og enkelt 
Ressourcebank 
Udeliv. Ude-undervisning. Ud at arbejde i skoven 
Teamaftaler løft af dette område 
Lærer laver et forløb, som denne vil gøre 
Som læs-lær-lær-kursus, hvor det fællesfundament er der. At bruge bevægelse i undervisning. Et inspirerede oplæg og 
derefter planlægning 
At møde ildsjæle inden for et område 
 

Handling Bedre læringsmiljø - Motion og bevægelse: 

Fast forløb hver årgang idrætstimer; fx atletik på 5. årgang på Greve Stadion 
Kursus og dermed fælles begreb og ønske/værdi / kursus med inspiration og derefter teamarbejdet og årsplan 
Individuel planlægning i team, men med et SKAL , hvor bl.a. effekt kan måles.(mål udfra effekt, effektmåling og 
evaluering 
Med i årsplan 
Elever medinddrages rigtig meget i forhold til mål og læring. At være med til studere og skabe sin dag 
 

Beslutning Bedre læringsmiljø - Motion og bevægelse: 
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Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

Mål for skolen: 

Elevinddragelse og –engagement (didaktik) 

Forældreinddragelse med personalet som rammesætter. 

Individuelle muligheder for at udføre SKAL (metodeansvar) 

Fælles begreber for at udføre SKAL (kursusdel med efterfølgende aftaler/årsplanlægning) 

Tiltag fra personalet for at løfte de tre hovedområder (kursus/samme begreber/værdier og krav) 

Mindre enheder, større fleksibilitet og målbestemmelse. 

Lærermiljø 

Skolen i byen 

Samarbejde med eksterne (---- SKAL , bevægelse) 

Effekten og refleksion i eget team/egen teampraksis. 

 

Billedet af en skole: 

Indskolingen: 

Udskudt klassedannelse skaber allerede i 0. klasserne grundlaget for at arbejde mere på tværs af klasser og 
klassetrin for derigennem bl.a. at tilgodese undervisningsdifferentiering og hensynet til den enkelte elevs 
læring.  

Arbejdet i 0-klasserne skal udvikle sig til, at man i indskolingsklasserne laver hold enten på tværs af klasser 
og/eller hold på tværs af klassetrin. Denne holddeling skal udgøre minimum 15 % af den samlede 
undervisningstid i vores 0., 1., 2. og 3. klasser. Holddeling kan foregå på mange måder. Der kan fx arbejdes 
med et holddannelsesmodul, hvor eleverne i en periode er inddelt på tværs af klasser og klassetrin i flere 
hold, hvor der alene arbejdes med matematik eller dansk eller billedkunst. Holdene kan være sat sammen 
på baggrund af læringsniveau mm.  
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Inddragelse af SFO-personalet: 

- Faste mødestrukturer ”midt” på dagen (understøttende undervisning/bevægelse mv. for dele af 
klasserne – dermed mødemulighed for lærere fra disse) 

- Holddannelse – at undervise med udgangspunkt i lærerens planlægning. 
- … 
- … 

Mellemtrinnet: 

Et eksempel: 6. klasser med i alt 150 elever fordeles i matematik på 6 hold. De 6 hold kan være sat sammen 
af 2 hold for særligt dygtige elever, der inden for det emne, der er valgt, skal arbejde med fordybelse og 
forskellig tilgang til det givne stof. Her kan fx være 30 elever. 3 hold med hver 28 elever har matematik, hvor 
der især arbejdes med rutiner i matematikken. 1 hold for elever med særlige vanskeligheder i det 
matematiske emne, der er valgt. Her deltager 8 elever. Det sidste hold er ligeledes på 28 elever, der 
arbejder med den meget praktiske tilgang til matematikken inden for det givne emne.  

Ovenstående er et eksempel, der viser: 

- At undervisningen i en periode kan være niveaudelt. 
- At undervisningen kan foregå på hold med varierende elevantal. 
- At undervisningen kan foregå med forskellige vinkler på samme emne.  
- At undervisningen tager udgangspunkt i det lille holds faglige tilgang og muligheder. 

Ligeledes viser eksemplet, at der indgår lærere med meget matematisk viden og overblik, og lærere, der 
indgår ud fra vejledning af matematiklærerne.  

Fra 4. klasse til og med 6. klasse skal holddeling på tværs af klasser og/eller klassetrin med tiden udgøre mi-
nimum 20 % af undervisningstiden.  

I overbygningen skal holddeling på tværs af klasser og/eller klassetrin  være en del af skoleskemaet mini-
mum 35 % af undervisningstiden.  

 

Overbygningen: 

Fysiske rammer – ungdomsmiljø 

Holddeling i semestre 

Mindre teamenheder – selvstyrende team 

Mentorer i semester- og valgfag og klasselærere i basisfag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi….) 

Klassen som den ”sociale” omdrejningspunkt – forældresamarbejde, større skolebegivenheder som fx 
ture/skolerejser.  

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
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