
Giv	  børnene	  stemme	  	  
-‐	  i	  arbejdet	  med	  skolereformen	  

	  
I	  er	  alle	  inviteret	  til	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  få	  børnenes	  stemme	  til	  at	  lyde,	  og	  vi	  håber,	  at	  I	  vil	  tage	  
udfordringen	  på	  jer	  og	  bidrage.	  
	  
Formål	  

-‐ At	  kvalificere	  de	  voksnes	  arbejde	  med	  at	  realisere	  reformen,	  gennem	  at	  give	  børnene	  
stemme	  

-‐ At	  kunne	  præsentere	  små	  videoklip	  børnene	  har	  produceret	  på	  det	  store	  
temaarrangement	  18.	  januar	  hvor	  politikere,	  bestyrelser,	  udviklingsgrupper	  m.fl.	  
deltager	  

	  
Tidsfrist	  
For	  at	  vi	  kan	  nå	  at	  få	  bidragene	  med	  i	  processen	  og	  særligt	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  anvende	  dem	  
den	  18.	  januar,	  er	  afleveringsfristen	  14.	  januar	  kl.	  12.00	  
	  
Produkt	  
Små	  elektroniske	  ”fortællinger”	  fra	  børnene	  der	  varer	  1-‐1,5	  minut.	  	  
De	  kan	  være	  produceret	  i:	  

-‐ iMovie	  
-‐ Pix’ntell	  
-‐ Explain	  everything	  
-‐ ANDET	  

	  
Der	  er	  ikke	  begrænsning	  på,	  hvor	  mange	  produkter	  hver	  institution/skole	  fremsender	  –	  lige	  
her	  tænker	  vi:	  jo	  flere	  –	  des	  bedre	  J	  	  
	  
VIGTIGT:	  I	  skal	  sikre,	  at	  de	  relevante	  tilladelser	  om	  offentliggørelse	  af	  billeder	  er	  
indhentet	  FØR	  I	  fremsender	  produkterne	  til	  os,	  da	  vi	  skal	  kunne	  anvende	  dem	  på	  
bloggen	  og	  den	  18.	  januar	  
	  
Det	  kan	  være	  børn	  der	  tager	  3-‐5	  billeder	  og	  fortæller/speaker	  mens	  billederne	  vises,	  det	  kan	  
være	  små	  film	  børnene	  har	  optaget,	  det	  kan	  være	  billeder	  og	  jeres	  samtaler	  med	  børnene,	  det	  
kan	  være…	  Skriv	  eller	  ring	  og	  spørg	  hvis	  I	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  I	  kan	  gøre.	  
	  
Fakta	  om	  reformen	  (se	  også:	  www.skolereformgreve2014.com)	  
Målene	  med	  folkeskolereformen	  er	  at	  alle	  børn	  skal	  lære	  mere	  -‐	  læring	  skal	  forstås	  bredt	  og	  
som	  noget	  der	  sker	  i	  mange	  sammenhænge	  og	  på	  mange	  måder.	  	  
	  
Længere	  skoledag	  er	  et	  vilkår	  efter	  den	  1.	  august.	  Alle	  børn	  skal	  gå	  længere	  tid	  i	  skole	  FORDI	  
de	  skal	  blive	  endnu	  dygtigere	  end	  de	  er	  og	  bliver	  i	  dag.	  Helt	  overordnet	  set	  er	  Folketingets	  
intention,	  at	  eleverne	  på	  sigt	  skal	  være	  lige	  så	  dygtige	  i	  8.	  klasse,	  som	  de	  i	  dag	  er	  i	  9.	  klasse.	  Det	  
glæder	  uanset	  HVOR	  dygtige	  de	  er	  i	  dag	  –	  ALLE	  skal	  løftes	  fagligt!	  
	  



At	  skoledagen	  skal	  være	  længere	  betyder,	  at	  dagen	  skal	  være	  mere	  varieret	  end	  vi	  kender	  den	  
i	  dag.	  Der	  skal	  være	  daglig	  motion	  og	  bevægelse	  for	  alle	  elever,	  der	  skal	  være	  større	  
samarbejde	  mellem	  lærere	  og	  pædagoger	  og	  også	  andre	  fagpersoner	  (håndværkere,	  
erhvervsvirksomheder,	  foreninger	  og	  kulturinstitutioner)	  –	  skolen	  skal	  åbne	  sig	  mod	  den	  
verden	  de	  er	  en	  del	  af.	  Det	  er	  den	  del,	  der	  hedder	  den	  understøttende	  undervisning.	  
Understøttende	  undervisning	  skal	  også	  indeholde	  tid	  til	  faglig	  fordybelse	  –	  tid	  hvor	  man	  kan	  
blive	  endnu	  dygtigere	  til	  det	  der	  rigtigt	  interesserer	  –	  men	  også	  lektiehjælp,	  der	  skal	  tilbydes	  
til	  alle	  børn.	  
	  
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☺  
	  


