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Nordre Skole 2018 (Viborg)
T rivsel og læring kan man ikke bare ’hakke af’ i et skema og tro, at det hele kører, fordi man
har snakket om det. Med de nye, teg nede dialog ark har Nordre Skole bevæg et sig væk fra
skemaer for læring smål og over i inspirerende dialog ark, der bring er både elever, lærere og
forældre tættere på det, det hele handler om: Elevernes trivsel og læring . Og ja, de kan
uploades på Meebook.
På Nordre Skole i Viborg har de længe haft lys t til
at s kabe mere mening og en s tørre s ammenhæng
mellem s kolehjem-s amtalerne og lærings målene.
De ville gerne mere end det, de gængs e s kemaer
kunne. Væk fra den s ituation, der lidt karikeret kan
bes krives s om ’Hvordan s ynes du s elv det går?’ til
s kolehjem-s amtalerne, hvor lærerne s ad med
deres udfyldte s kemaer og fortalte, hvordan de
havde udfyldt dem og over i en tættere og mere
nærværende dialog med både elever og forældre.

animations s kole i Viborg, der uddanner
profes s ions bachelorer i animation – i forbindels e
med et ERA SMUS-projekt. Skolen s å, at animatoren
kunne noget helt s ærligt med at oms ætte ord til
illus trationer. Og dér ops tod idéen til dialogarket.

Seks t emat ikker
På arket er der illus treret s eks tematikker, der
vedrører læring og trivs el.
Hver tematik er illus treret med fors kellige
s temninger. Og s å er tanken, at eleven får arket
med hjem, s ådan at han eller hun kan s idde
s ammen med forældrene med arket imellem s ig
og få talt hele vejen rundt om og ind i de områder,

Oms æt t e ord t il illus t rat ioner
Nordre Skole haf kørt et forløb med The A nimation
Works hop – den højt es timerede
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der vedrører læring og trivs el på s kolen.

integreret del af hele Nordre Skoles
undervis nings praks is .

Lærer og elev tager den s amme s nak med det
s amme ark imellem s ig. Og både elever, forældre
og lærere taler om det s ammen til s kolehjems amtalen. På den måde får s kolen gjort s amtalen
mere nærværende og levende, den bliver til meget
mere end et s tykke papir. Som s kole får de ogs å
s at en tyk s treg under, at de faktis k mener noget
med den s amtale.

Og tør Emil ikke, kan mor og far og læreren rundt
om bordet begynde at s nakke med ham om,
hvordan de s ammen kan arbejde hen imod at
turde. Hvad er næs te s kridt? Med dialogarket
bliver dén s amtale konkret og nærværende og til
s tor ins piration ind i s kolearbejdet.



Når vi er ved det konkrete, så kan
dialog arket uploades på
Meebook. Så arbejdet med det
taler ind i det ’store’ system, men
sætter et lang t større aftryk og
skaber et bredere og stærkere
eng ag ement i den enkelte elevs
læring og trivsel hele vejen rundt.



Det er vig tig t, at vi har et g odt
samarbejde med hjemmene. Det
er vig tig t, at eleven selv byder ind.
Og naturlig vis, at lærerne
bidrag er med deres input fra
hverdag en i skolen.

Gameplan og indivuduelt f okus

Nordre Skole i Viborg går med dialogarket på
opdagels e i arbejds inds ats en hos den enkelte
elev. A lle – elever, forældre og lærere – bidrager og
får i fælles s kab s kabt en mere levende dialog og
kommer hele vejen rundt om barnet. Skolen er
gået fra s kemaer til involvering i øjenhøjde med
både elever og forældre.

På den måde får de talt i dybden om, hvad s tatus
er, hvad der s kal arbejdes med og følges op på. Der
udvikles en form for gameplan, s om alle rundt om
bordet har en aktie i og indflydels e på. De bevæger
s ig væk fra det mere generelle ’Man får mere ud af
undervis ningen, hvis man laver lektier og
markerer s ig i timerne,’ og hen i retningen af det
mere individuelle fokus , hvor det handler om den
enkelte elev – naturligvis s tadig med et blik på
elevens deltagels e i fælles s kabet.
Dialogarket blev introduceret i augus t i år og er nu
blevet prøvet af både på elever, lærere og
forældre. Der er s tor begejs tring hele vejen rundt.
Det giver mening. Lærerne har taget det til s ig med
kys hånd. Forældrene til de nye elever i 0. klas s e
føler s ig taget endnu bedre imod og inddraget i
s kolehjem-s amarbejdet – og det s mitter af på
børnenes glæde ved at gå i s kole.

Det er lig e t il at g å t il
Og det her er ikke raket-videns kab. Det er et ark,
der er lige til at gå til. Det kræver ingen manualer
eller kurs er eller forventnings -afs temninger. Det
giver s ig s elv. Man kan s e, hvad det er, man taler
om, når man taler læring og trivs el. Og det kan
ogs å godt være en tegning af en s vævebane – for
mon Emil fra 1.a tør at tage en tur på den? Det
mener han mås ke godt. Og det mod kan overføres
til lærings s ituationen og det indgående arbejde
med minds et, s om er en
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