
Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Strandvejsskolens arbejde med feedbacksamtaler: 
Fokuspersonordningen – Vi sætter eleven i centrum 

Med ordningen sætter vi eleven i fokus ved individuelle samtaler mellem lærer og elev. Vi prioriterer og 
investerer i den personlige samtale, fordi vi tror på, at den fælles dialog og det at blive set og hørt er 
fremmende for den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.  

Eleven skal i samtalerne opleve at blive mødt, hvor eleven er, fagligt og personligt, og at blive taget 
alvorligt. Den enkelte elev skal opleve et større nærvær i kontakten til lærere og en øget mulighed for 
vejledning i forhold til individuelle udfordringer og behov.  

Det er vigtigt at samtalen opleves forpligtende begge veje. I fællesskab aftales der målsætninger, som der 
arbejdes målrettet med og som løbende evalueres.  

Sådan fungerer det i praksis:  
Den enkelte elev får tildelt en fokuslærer. Fokuslæreren vil være en af klassens bærende lærere. I løbet af 
skoleåret vil der blive afholdt løbende individuelle samtaler af ca. 15 minutters varighed. Samtalerne vil 
have fokus på en anerkendende tilgang til vejledning, feedback og målopfølgning. Fokuslæreren vil bidrage 
til at udvikle og understøtte samarbejdet med elevens forældre.  

Logistik: 
Fokussamtalerne er skemalagte således, at en lærer har klassen mens fokuspersonen holder samtaler med 
eleven. På den måde skal fokuspersonen ikke tænke på andre ting end samtalen.  Der er skemalagt en  
ugentlig lektion pr. fokusperson, hvor der også er fastsat et lokale til samtalen. I udskolingen har eleverne 
gennemsnitligt samtaler hver 6-8 uge.  

Det siger eleverne og lærerne om ordningen  
”Det er sjovt at snakke med læreren. Vi taler om, jeg har nogen at lege med og vi taler om, hvad jeg gerne 
vil lære. Jeg vil gerne være bedre til at skrive på tastaturet” Sarah, elev i 2. klasse  

”Det var ret sjovt at sige det, som man vil og få det ud af hovedet. Jeg vil gerne blive den allerbedste til alt. 
Vi taler om, at jeg vil øve engelsk mandag, onsdag og torsdag” Radin, elev i 3. Klasse  

”Jeg er glad for at få snakket ud om de ting, man går og tænker på, og så er det nemmere at sætte sig mål, 
fordi man gør det sammen med læreren” Laura, elev i 7. Klasse  

”Fokussamtalerne sikrer, at jeg får talt med alle eleverne i en travl skoledag. I samtalerne kan jeg danne mig 
et mere nuanceret billede af den enkeltes elevs situation og hvordan det indvirker på trivslen og 
skolearbejdet” Bodil, lærer i udskolingen 


	Strandvejsskolens arbejde med feedbacksamtaler: Fokuspersonordningen – Vi sætter eleven i centrum

