Holddannelse p€ yngstetrinnet.
www.fleksibelskole.dk

Et eksempel p€ €rsplanl•gning.
Foruds€tninger:
 Klassernes ugentlige timetal er 23 lektioner.
 €ret opdeles i 4 perioder • 10 uger.
 Der holddeles i fagene gr‚nlandsk, matematik og dansk.
 L€rerteamet har overblik over l€ringsm•lene i alle fag. Der er aftalt en ”fordeling” af
m•lene, s• hvert klassetrin har egne indsatsomr•der i hvert fag, der er tale om en faglig
udvikling i sv€rhedsgrad (progressionen i fagene).
 Fordelingen af og overblikket over lƒringsm„l skal vƒre p„ plads ved skole„rets start.
 De n‚dvendige ekstra-lokaler m„ tƒnkes ”kreativt” ind: 2 hold i 1 lokale, brug af ledige
faglokaler, specialuv.lokale, gangarealer, bibliotek mv..

1. periode • 10 uger:
Der arbejdes klasse og fagdelt, da det er en indk‚ringsperiode for de nye elever i 1.klasse.
De ekstra ressourcer(tidl. specialuv.) til holddannelse bruges til:
- Dobbeltlƒrerfunktion i klasserne med henblik p„ a) st‚tte til enkeltelever b) iagttagelse af
elevgruppen c) st‚tte til samtaler med eleverne om m„l og evaluering – handleplaner.
- Specielle kurser m„lrettet mod en klasse f.eks. a) lƒsekursus b) konfliktl‚sning c)andre – for
den enkelte klasse relevante – input.
Den sidste uge bruges til evaluering med eleverne:
- hvad har du lƒrt/hvad er du god til (i fagene grl., da., mat.) ?
- hvad vil du gerne blive bedre til/lƒre (i samme fag)?
- Hvordan vil du arbejde med det - i nƒste periode? (p„ 10 uger, nƒste periode med hold)

2. periode • 10 uger:


Der arbejdes med holddeling p„ „rgangene, f.eks. 3 hold p„ 1.klassetrin, 3 hold p„ 2. og 3
hold p„ 3.klassetrin i fagene gr‚nlandsk, matematik og dansk.
 Perioden opdeles i 4uger med holddeling, 2 uger med tvƒrfagligt emne, 4 uger med
holddeling (evt. nye hold).
 Der kan evt. udarbejdes cirkelplaner for hvert hold p„ 4 uger, s„ det bliver overskueligt for
eleverne (og lƒrere og forƒldre), hvilke elementer, lƒringen best„r af. Dermed vil hver elev
have 3 cirkelplaner i perioden.
De f‚rste 4 uger:
Ugen kan se s„dan ud:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1 lektion
I klassen
I klassen
I klassen
I klassen
I klassen
2 lektioner
Gr‚nlandsk
Dansk
Matematik
Gr‚nlandsk
Gr‚nlandsk
Hold O, P,Q - Hold ‡,ˆ,€ Hold X,Y,Z
Hold O,P,Q
Hold O,P,Q
2/1 lektion
Matematik
Grl.
hold Idrƒt-klassen Dansk
hold Samf.fag/naturfag
Hold X,Y,Z
O,P,Q 1 lekt. (eller „rgang?) ‡,ˆ,€ 1 lekt. i klassen.
Holdene kan naturligvis byttes rundt, hver klasse beh‚ver ikke have samme skema i denne periode.

Vedr‚rende morgenlektionen i egen klasse 5 lektioner/uge:
Form„let er, at de sm„ elever skal vƒnnes til samtaler om, hvad de har lƒrt i g„r, hvordan det er
g„et og hvad de vil arbejde med i dag.(l‚bende evaluering, handleplaner, m„l.)
Der kan indg„ lƒringsm„l fra disse fag:
Personlig udvikling:
Personlige m„l og planlƒgning, selvvƒrd, samarbejde, kommunikation
mv.
Religion og filosofi:
Fortƒllinger gl. testamente, myter og sagn + illustrationer, samtaler om
livssp‚rgsm„l mv.
Lokale valg:
Lƒre sange/synge p„ grl., da..
Illustrerer myter, sagn, fortƒllinger.
Vedr‚rende hold pƒ ƒrgangene i gr‚nlandsk 7 lektioner/uge:
Lƒringsm„lene fra gr‚nlandsk/yngstetrinnet opdeles, s„ de giver muligheder for at arbejde med
forskellige svƒrhedsgrader og materialer p„ de forskellige hold – f.eks.:
Hold O: ”Vi lƒrer ord” (indhold: bogstaver, lyde, stavelser, sƒtninger, rim, samtale, mv.)
Hold P: ” Vi lƒrer at lƒse” (bogstaver, lyde, ord, lƒse‚velser,mv.)
Hold Q: ”Vi lƒser og skriver” (bogstaver, lƒse‚velser, skrive‚velser mv.)
N€r der er overblik over, hvad eleverne skal l•re, er det l•rerens opgave at finde ud af, hvad
eleverne s€ skal lave, for at l•re det.
Ligeledes skal l•reren finde eller selv lave de egnede materialer.
For 1., 2. og 3. klasse kunne de tre hold m€ske godt hedde det samme?
Vedr‚rende hold pƒ ƒrgangene i dansk 3 lektioner/uge:
Lƒringsm„l fra dansk/yngstetrinnet kunne se s„dan ud:
Hold ‡: ”Vi lƒrer at tale dansk” (billeder+ord, samtaler, sm„ sƒtninger, genfortƒlling)
Hold ˆ: ” Vi lƒrer at tale og lƒse dansk” (bogstaver, lyde, stavelser, rimord..)
Hold €:” Vi lƒser og skriver dansk” (lƒse‚velser, genfortƒlling, skrive‚velser….)
Der er intet i vejen for, at holdene medtager de samme delm€l/l•ringsm€l.
I ‚vrigt g•lder samme som f‚r med materialer og aktiviteter.
Vedr‚rende hold pƒ ƒrgangene i matematik 4 lektioner/uge:
Lƒringsm„lene kunne se s„dan ud:
Hold X: ”Vi lƒrer tal og mƒngder” (talforst„else, mƒngdeforst„else,skrive‚velser, mv.)
Hold Y:” Vi lƒrer at regne” (addition/subtraktion, talforst., mƒngdeforst., mv.)
Hold Z: ”Vi lƒrer om figurer” (addition/subtraktion, figurer, m„linger)
Der er intet i vejen for, at inspirationen og meget materiale hentes i matematikb‚ger, spil og
matematikmaterialer i ‚vrigt. De skal bare udv•lges, s€ de opfylder l•ringsm€lene og passer til
eleverne. F.eks. kan der v•re brug for materiale fra 2.klasse i et hold p€ 3.klassetrin, og for
materiale fra 4.klasse i et andet hold p€ 3.klassetrin.

Vedr‚rende evaluering efter et forl‚b pƒ 4 uger:

I hvert fag/hold kunne der evalueres efter perioden p„ 4 uger. Derved f„r lƒrerne et n‚dvendigt
indblik i, hvad der skal tilbydes i nƒste periode, hvad der er godt/mindre godt for eleverne.
Her er lidt hjƒlp til, hvilke sp‚rgsm„l det kunne vƒre:
1:
Hvilke m„l stod p„ dit hold? (ex. ”vi lƒrer at tale dansk”)
2:
Hvilke m„l havde du selv?
3:
N„ede du dine m„l?
4:
Lƒrte du noget andet?
5:
Hvad gik godt /hvad kunne du godt lide?
6:
Hvad gik ikke s„ godt/hvad kunne du ikke lide?
7:
Hvad vil du gerne videre med nƒste gang, der er hold?
De n€ste 2 uger: Tv€rfagligt emne.
Der kan arbejdes med et emne fƒlles for hele trinnet, eller med flere forskellige emner klassevis
eller „rgangsvis. Emnet kan deles i underemner, vƒrksteder, hvor eleverne kan vƒlge efter interesse
eller efter et system, hvor de skal alle vƒrksteder igennem.
Emnet kunne v€re ”Sundhed” - ”Vores skole” – ”Vores by”
Hvilke fag kan indgƒ i emnet?
Det kan vƒre: gr‚nlandsk, matematik, dansk, naturfag, personlig udvikling, lokale valg,
samfundsfag….
Hvad skal eleverne lƒre af at arbejde med emnet?/hvilke lƒringsm„l fra fagene vil vi udvƒlge?
Fra gr‚nlandsk
Fra matematik
Osv.
De sidste 4 uger i perioden: Hold p€ €rgange i fagene gr‚nlandsk, dansk og matematik:
Hvad skal eleverne lƒre p„ holdene denne gang?
Kan eleverne fordeles efter deres egne m„l + lƒrernes vejledning?
Skal skemaet vƒre ligesom sidst?
Ved at bruge elevernes evalueringer/handleplaner og l•rernes erfaringer bliver planl•gningen
af denne periode mere rolig, der kan rettes ”fejl” fra f‚rste periode, og eleverne vil ogs€ vide,
hvad det g€r ud p€.
Efter perioden foretages ny evaluering/handleplan sammen med eleverne.

3. periode • 10 uger:
Holddeling i fagene gr‚nlandsk, matematik og dansk p„ tvƒrs af „rgangene.
Kan der vƒre op til 9 hold i hvert fag?
Samme proces som de andre holdperioder:
Hvad skal eleverne lƒre p„ dette hold?
Hvad skal de lave? Hvilke materialer skal vi bruge? Hvor kan vi vƒre?
Perioden kan opdeles med 4 + 2 + 4 uger igen, og med et tvƒrfagligt emne ”midt i” perioden.
Husk evaluering efter hver holdperiode/ogs„ gerne efter tvƒrfaglige perioder.

4. periode • 10 uger:
Ved skole„rets start er der ikke taget stilling, men perioden kunne inddrage naturfag/samfundsfag
og lokale valg til en mere kreativ tvƒrfaglig periode, hvor eleverne kan bruge deres viden fra de tre
”holdfag” som redskaber i en anden arbejdsform.
Om klasserne arbejder sammen eller hver for sig, afhƒnger af elevernes behov, og erfaringer fra
„rets forl‚b. M„ske er det for svƒrt/ for uoverskueligt/ for rodet for enkeltelever osv..
I sidste ende afhƒnger det ogs„ af lƒrernes samarbejde.

