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Christinelystskolen 2017 (Lemvig)
"Fordybelsesfredag " i indskoling en på Christinelystskolen
Inds kolingen (0. - 2. kl.) på Chris tinelys ts kolen har
s iden augus t 2017 haft "fordybels es fredag" hver
uge, hvilket har betydet, at alle fagdage og ture ud
af hus et m.v. har været placeret om fredagen.
Dette for at opnå mere undervis ning udenfor
klas s eværels et, bedre muligheder for fordybels e
og for at arbejde kreativt med fagene, og s amtidig
imødegå s kolereformens krav om "åben s kole".

s om minimum res ten af s koleåret.

En overs kuelig ug eplan
Den ændrede s truktur har givet eleverne mere ro
og en mere overs kuelig ugeplan, da alle fagdage
og udflugter mv. s å vidt muligt placeres om
fredagen. Mere ro omkring den almindelige
undervis ning kombineret med mere variation i
undervis nings formen gennem fordybels es fredag
fordrer trivs el og læring. Børnene oplever på dis s e
dage hinanden i en anden konteks t, hvilket
bidrager til et bedre s ammenhold og en s tørre
fors tåels e for deres kammerater. Konceptet
indeholder rige muligheder for, at eleverne får et
s tørre kends kab til s amfund og forenings liv
gennem inddragels e af lokals amfundet jf.
s kolereformens krav om "åben s kole". Konceptet er
s impelt i s in grundtanke, og det kan nemt
implementeres på andre s koler.

Fordybels es f redag
Fordybels es fredag er ops tået udfra et øns ke om
at få en s tørre del af undervis ningen ud af
klas s eværels et, og at give eleverne mere tid til
fordybels e. Den førs te del har kørt over 5 uger,
hvor inds kolingens 5 klas s er på s kift har været på
5 fors kellige "værks teder", s om har budt på
byvandring, mus eums bes øg, naturs kole, mad på
bål og en atletikdag. Næs te fordybels es fredag
bliver en fagdag i dans k, hvor de 5 klas s er i
inds kolingen deles op efter niveau, og arbejder
s ammen på tværs af klas s erne.
Fordybels es fredagene har indtil videre været en
s tor s ucces hos s åvel elever s om lærere og
pædagoger, og forløbet forts ætter

Varierende og ins pirerende
undervis ning
Fordybels es fredag giver eleverne bedre mulighed
for fordybels e og læring.

1

CHRISTINELYSTSKOLEN 2017 (LEMVIG) / 27. FEBRUAR 2018

WWW.DMSKOLEUDVIKLING.DK

Der kan på én og s amme tid opnås en mere
varieret og ins pirerende undervis ning s amt en
højere grad af overs kuelighed i elevernes
dagligdag. Lokals amfundet kan inddrages på en
måde, der medvirker til elevernes læring og
trivs el, og s trukturændringen bidrager hermed til
at nå s kolereformens krav om ”åben s kole”.
Konceptet er nemt at implementere på andre
s koler
Skolens
hjemmes ide; http://regionbyves t.s koleporten.dk/s p
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