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Kompetenceudvikling
Sparring
Inspiration
Mødedeltagere:

Flemming, Gråsten. Johanna. Hayssam, Sønderskov. Pamela, Nydam. Bianca, Ulkebøl. Alice,
Ahlmann. Gary, Kløverskolen. Susanne, Dybbøl. Sara, Humlehøj.
Afbud:

Anne, Hørupcentralskole (barselsorlov). Lene, Nybøl (er i Island). Dan, Nordals (møde på egen
skole). Morten, Nydam (syg). Betina, Fryndesholm (bil gik i stå). Hans, Rinkenæs (forglemmelse).
Camilla, Nørreskov (syg). Tanja, Augustenborg (?).

1. Case
Arbejde med case i grupper og i plenum.
Der blev efterfølgende casen talt om, hvilke udfordringer skolerne har med elevernes motivation og
hvordan undervisningsdifferentiering bliver grebet an.
Det er især vigtigt at holde fokus på mellemtrinnet, hvor skællet imellem de dygtige og de svage
elever synes at blive større og større.
På Broagerskole vil man i kommende skoleår niveauinddele elever i en af de fire skemaperioder. De
faglige vejledere samarbejder omkring at øge elevernes motivation.
Der blev foreslået følgende metoder:
Forskellige CL metoder
Opfordring til teammøder, hvor kollegaer videregiver de gode eksempler
Fokusere på de positive oplevelser og videregive dem
Mindre klasser/ hold kan gavne udfordret elever
Bede elever nedskrive svar på spørgsmål og give eleverne tid til at reflektere inden lærer forventer
svar
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Indfør at eleverne ikke ”må” række hånden op, fordi nogle elever stopper med at tænke, når den
første finger kommer op
IT-værktøjer til oplæsning og skrivning. På Dybbølskolen skal alle elever have kursus i hvordan de
bruger CD-ord.

2. Fagligt oplæg
Benthe Fogh fra UCSyd holdt oplæg (via link kommer du til alle hendes slides), omkring det nyeste
forskning inden for fremmedsprogsdidaktik.
Vigtige pointer:


Præsentation af ny Sprogstrategi



Sprogsyn: Fokus på sprogets from set fra kommunikationssituation og den kontekst



Fremmedsprogslærere skal have øget fokus på at elevernes sprogbrug i kontekst. Det skal
være mere nuanceret



Medie literacy (at kunne læse verden)



Mere IT & medie undervisning

3. Nyt!
Slides som blev vist: klik her
Vigtigt! Tilmelding til workshops på inspirationsdagen inden d.1.6. via vidensBy.com
På gensyn alle sammen til inspirationsdagen d.3. juli på Humlehøjskolen 
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