
Ansager skole næste skoleår 



Ungdom i skolen er at.. 

o konsolidere sin identitet 

o lægge afstand til barndommen 

o udvikle sig i relationer med venner og vigtige voksne 

o afprøve god anderledeshed 

o lære at vælge ud fra sit eget ståsted i et fællesskab 

 

o  udvikle sin identitet 

o  opøve selvstændighed 

o  udvikle sig i relationer med venner og vigtige voksne 

o  udvikle sig gennem leg og bevægelse 

o  lære selv og sammen med andre 

 

Barndom i skolen er at.. 



Læreren og pædagogen er 

o den betydningsfulde voksne i forhold til eleverne 

o ansvarlig  for relationerne til eleverne 

o hjørnesten i fællesskabet og udfordrer det 

o den som stimulerer elevens ansvarlighed frem for 
deres lydighed 

o ansvarlig for fagligheden i undervisningen med 
afsæt i sine kompetencer 

 

 

 



Mål for eleverne 

 

 

o At udvikle kvalificeret medbestemmelse 

o At bidrage til fællesskabet 

o At udvikle og bevare åbenhed og interesse for 
andre mennesker og omverdenen 

o At kunne vurdere sig selv og beslutte om sig selv 

o At opnå den størst mulige faglige progression  

o At få lyst og kompetence til at fortsætte i 
ungdomsuddannelserne 

 

 



Hvad er det, som virker? 

• Klar og velstruktureret undervisning 

• En skolekultur som fremme gode relationer 

• Dialog mellem lærer og elev 

• Tid til øvelse og træning 

• Lærerens faglige kompetencer 

• Læreren engagement og lyst til at prøve nye veje 

• Læreren inspirerer eleven og giver feedback 

 

 
Professor Per Fibæk Laursen 

 



Organisering  

 

Skoleledelsen 

Faseteam 1 
(Indskoling) 

Faseteam 2 
(Mellemtrin)  

Faseteam 3 
(Overbygning)  



Holddeling  

• Undervisningen foregår i stamklassen eller på hold, som dannes ud 
fra eleverne på årgangene i fasen.  

• Holdene vil i starten være de klasser, som eleverne kender fra sidste 
år, men holdene skal først og fremmest sættes sammen ud fra 
elevernes behov for forskellig læring.  



Holddeling på mange måder 
 

En årgang – mange hold 

Klassen 

Projekthold 

Turbo-hold 

AKT-hold 

Faghold 

Primærhold 



Primærgrupper 

• Eleverne er delt i lodrette primærgrupper.  

• Hver gruppe består af omkring 17-22 elever fra hver fase. 

• Eleverne mødes i primærgruppen 5 lektioner om ugen , hvor der bl.a. 
er lektiecafe, motion og bevægelse og social udvikling.  

• Derudover kan primærgruppen være sammen i projektuger eller ved 
forskellige former for sociale arrangementer. 

• Primærgrupperne er lavet ud fra et klassespejl, hvor lærerne og 
pædagoger kigger på elevens interesser og personligheder, således at 
der i primærgrupperne findes harmoni. 

 



Primærtid 

• Ugentlig timetal er 5, med følgende timefordeling 

• 2t. lektiecafe 

• 1t. social udvikling, de obligatoriske emner (de timeløse fag)  

• 1t. fællessamling 

• 1t. motion og bevægelse 

 



Primærpædagog og primærlærer  

• Primærpædagog/læreren er ansvarlig for en elevgruppe sammensat ud fra 
”personligheder” på tværs af årgangene.  

• Hver primærgruppe har 2-3 pædagoger/lærere som fast 
primærpædagog/lærere. 

• Primær-læreren/pædagogen er først og fremmest tovholder på elevernes 
trivsel og, hvad der måtte være af særlige forhold omkring eleverne. 

• Forældrenes kontakt til skolen foregår, hvis det handler om elevens trivsel, 
til primærlæreren/pædagog. 

• Som udgangspunkt er målet, at der ingen faglige barrierer er mellem 
primærpædagog og primærlærer. 

 

 

 

 



Årsplan 



Historie 

 
 
 
 
 
 

        Eksempel: Dannelsesrejsen  
        Emnet belyses fra forskellige faglige vinkler 

Projektuger 

Matematik 

Fysik/biologi 



 
Til hvert projekt opstilles der mål og formål. 
  
Faglige mål 
 - at bruge og videre udvikle den viden og erfaring, som eleverne besidder. 
 - at lære at arbejde projektorienteret 
 - at eleverne gennem eksperimenterende og kreative arbejdsformer  
 - udvikler deres nysgerrighed og interesse 
 - at få kendskab til og inddrage det omliggende samfund. 
 - at kunne arbejde tværfagligt 
 - at skabe rum for faglig fordybelse  
 

Sociale mål 
 - at styrke elevernes ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdeevne 
 - at eleverne er medbestemmende og dermed deltager i planlægning og 
tilrettelægning af    arbejdsmetoder. 
 - at eleverne udvikler personlige og socialekompetencer 

Projektuger 



Projekter  

• Der laves en ligelig fordeling mellem humanistiske og 
naturvidenskabelig projekter. 

• Projektgruppen planlægger og forbereder projektet. 

• De aktuelle faglærere sikrer, at fagenes målpinde inddrages i 
projekterne.   

 

Globalisering, Kultur, Innovation skal tydeliggøres i projekterne. 

 



Skole-hjemsamarbejde 

Skole-hjemsamtaler 

• Samtalerne afvikles af klassens faglærere ( 2stk.) samt 
skolepædagogen  

• Samtalerne fordeles ligeligt imellem fasens pædagoger og faglærere.  

• Skolepædagogerne deltager ved den klasse, hvor de har flest timer. 

• Det er muligt at afvikle cafesamtaler i fasen, således at alle 
primærlærer/pædagoger samt faglærer er tilstede 

• Samtalerne afholdes indenfor normal arbejdstid.  

 



Nye ord i elevernes hverdag: 

• Primærpædagog/lærer 

• Primærgruppe 

• Stamklasse 

• Fagtimer  

• Primærtid 

 

 

• Basisuge 

• Projektuger 

• Primærlokale 

• Stamlokale 

 


