
Det fedeste, der kan ske i værkstedet for Lene, er når 
eleverne tænker i muligheder, som hun ikke har 
tænkt for dem. Der sker noget magisk, når man som 
(mester)lærer mere er en guide og vejleder i 
processerne og når man kan mærke, at de bliver 
engageret i det, de har gang i. Skal man skabe den 
tilstand i kroppen på dem - hvordan kommer man så 
derhen? Det sker ikke tilfældigt.

Lene vil fortælle om, hvordan børn og unge lærer på 
forskellige måder. Med eksempler vil hun illustrere, 
hvordan børn og unge også kan lære ved(Fortsættes)

Virkelyst og vovemod på spil i 
praksisfaglighed
v/ Lene Pors

Overgang til 
ungdomsuddannelse

9. nov. 13-17

Velkommen
v/ Gitte Lohse

Helena var med fra start, da Tingbjerg skole og Fritid 
ville udvikle og styrke skolehjemsamarbejdet. Alle 
ansatte med lyst og engagement kunne deltage. 
Adskillige meldte sig og der blev nedsat et udvalg, der 
stillede sig selv spørgsmålet: Hvad vil vi have ud af 
vores skolehjemsamtaler? Resultatet blev et nyt 
koncept: Læringssamtaler. Det griber 
skolehjemsamtalen anderledes an. Det sætter 
elevens læring i centrum. Det gør skole/hjem-
samarbejdet meningsfuldt. Det erstatter elevplanen. 
Nu lukker skolen undervisningen ned tre gange om 
året. Her køres alle elever igennem. På 20 minutter 
præsenterer eleven et produkt, som eleven har lavet i 
undervisningen. Samtalen udspringer af noget 
konkret og hvad eleven er god til.

Helenas oplæg formidler forandringsprocessen på 
skolen. Helena sætter ord på, hvordan samtalen har 
skabt mere refleksion og bevidsthed hos eleven ift. 
egen læring og trivsel. Læringssamtaler har desuden 
skabt et stærkere fællesskab på kryds og tværs af 
elever, forældre og lærere.

Eleven i centrum for egen læring og 
trivsel
v/ Helena Pernille Alexandrowitsch

Helena er folkeskolelærer 
på Tingbjerg Skole og 
Fritid



Kirsten brænder for, at uddannelse og job –

karrierelæring – bliver anvendt systematisk i 

folkeskolen. Fordi det kan få endnu flere unge til 

at blive afklaret i valget af ungdomsuddannelse. 

Det er især vigtigt i udskolingen, men også på de 

mindre klassetrin. Vi skal starte tidligt. Kirsten ser 

det som sin opgave at hjælpe lærerne til at få 

karrierelæring ind i årsplanen, på skemaet, i 

fagene og meget gerne før skoleåret begynder. 

Det er alfa omega.

Kirstens talk formidler, hvordan karrierelæring 

ikke bare styrker elevernes bevidsthed om 

jobmuligheder. Det gør også undervisningen 

langt mere inspirerende og autentisk. Det giver 

mening, når eleverne oplever, at fx 

matematikregnestykkerne kan bruges ude i 

virkeligheden. Der er blevet undervist i excel-ark, 

som eleverne så ser blive anvendt på et 

virksomhedsbesøg hos f.eks. Magasin eller Føtex.

Jeg ved, hvad jeg vil efter 9.
v/ Kirsten Lorenzen

Kirsten er folkeskolelærer 
og uddannelses-
ambassadør på 
Kildevældskolen

(Fortsat) at bruge sanserne. Ved at røre, mærke og 
skabe. Ved at bruge hænderne praktisk og 
fantasifuldt. Praksisfaglighed danner elever og gør 
dem til abstrakt tænkende livsduelige mennesker, 
der også kan løse praktiske problemstillinger. De får 
ikke tilvalgt en erhvervsuddannelse, hvis ikke de 
præsenteres for, at de faktisk kan det.

Tilmelding – du kan stadig nå det!
Tilmeld skolens ledelse via kommunikation@buf.kk.dk

inden 2. november

Uddannelsesambassadører skal tilmelde sig via ambassadørnetværket stined@kk.dk

Esben er Gejst-lærer på 
Korsager Skole

Gejst
v/ Esben Schønwandt

Esben går på arbejde for at hjælpe børn og unge, som 

har slået sig på skolen. Han tror på, at alle unge kan 

komme tilbage på sporet i skolen – med den rette støtte 

før, under og efter en camp med Gejst. Esben må 

arbejde fra sit allermest nysgerrige sted for at forstå de 

unge, så en ny udvikling bliver mulig. De tager de unge 

ud af skolen. De laver skole for dem et andet sted. De 

præsenterer dem for noget helt andet og det sker i en 

uge som en kickstart til et mønsterbrud. Og en lærer fra 

skolen, hvor eleven kommer fra, tager med og får 

styrket de relationelle kompetencer.

Esben formidler, hvordan de unge træder ind i en 

superstruktureret hverdag fyldt med varme og 

forståelse. De unge ved, at de kommer tilbage en skole, 

der ikke har forandret sig. Men den unge kommer 

tilbage til skolen med en forandring, som bagefter bliver 

fastholdt i et tæt samarbejde mellem eleven, Gejst-

lærerne og skolens lærere.

Lene er folkeskolelærer 
og koordinator i 
Praktisk-musisk 
kompetencecenter
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