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Kultur og særkende 

KRISTRUP SKOLE 

Kristrup Skole – En skole i udvikling 

Kristrup Skole er beliggende i den sydøstlige 
Randers-bydel; Kristrup. Vores skoleområde 
er stort og vi har elever med mange 
forskellige baggrunde. Skolen skiftede i 
august 2015 karakter. Fra at være en 
traditionel 0.-9. klasses skole blev vi, ved en 
større omstrukturering på skoleområdet i 
Randers kommune, omdannet til en skole 
udelukkende for elever i indskoling og 
mellemtrin. Vi har nu 4 spor på hver årgang i 
almenområdet og to specialklasser for elever 

med specifikke vanskeligheder samt en stor SFO og fritidsklub. Fremadrettet 
bliver vores fokus at specialisere os i at lave god skole for de yngste elever. 

MÅL: En god skolestart er altafgørende for et godt videre skole- og 
uddannelsesforløb, og dermed for de muligheder man får i voksen tilværelse. Vi 
vil derfor bestræbe os på at skabe en tryg skolestart med størst mulig 
sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt en høj grad af 
forældreinddragelse. Derudover vil vi sikre, at alle vores elever gennem alsidig  

 

og målbaseret undervisning opnår så højt et fagligt niveau, som det er muligt, 
inden de forsætter på overbygningsskolen i nærheden. Alle skal blive så dygtige 
de kan, både fagligt og socialt.  

KULTUR: i 2015 blev elever og personale blandet fra to naboskoler i. Alle 
årgangsteam er nye (2015) og sammensat af lærere og pædagoger fra 
forskellige kulturer. På samme måde er ledelsesteamet og bestyrelsen nye.  

VISION: Vi er i gang med at samskabe en ny fælles kultur. Dette og de 
kommende skoleår vil derfor på alle tænkelige måder komme til at bære præg af 
udvikling og visionsarbejde. Vi vil skabe et nyt fællesskab; en ny kultur med 
fokus på læring og trivsel på alle niveauer. Vi skal finde nye traditioner og en 
retning, der også giver mulighed for forankring. Vi skal være rummelige og 
inkluderende, og giver den enkelte mulighed for at udvikle sit helt særlige talent. 
Samtidig vil vi gerne være en attraktiv og udviklende arbejdsplads, der kan 
tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi er kommet godt fra start, og 
foran os ligger et stort og spændende arbejde. Et arbejde der i sidste ende skal 
skabe livsduelige og nysgerrige hele mennesker med mod på livet og lyst til at 
lære. 

Skoleleder: Anne-Marie Vitting Christensen 



 4

 
Kristrup skole er et godt sted at være og et godt sted at lære 

FAKTA OM SKOLEN         

Kristrup Skole 106 år gammel, den er beliggende i forstaden Kristrup i det sydlige 
Randers. Den består af ”den gamle skole” med en del charmerende tilbygninger. 

Skolen skiftede i august 2015 karakter fra at være 0.-9. klasses skole til pr.1. 
august at have ca. 663 elever fordelt på 24 klasser fra 0-6 klasse, 4 spor på hver 
årgang. Fremadrettet bliver vores fokus at specialisere os i at lave god skole for 
de yngste elever. 

 Over halvdelen af eleverne kommer fra Romalt, resten kommer fra "det gamle 
Kristrup", primært villaer og rækkehuse, og skolen kan således mønstre en 
rimeligt homogen og velfungerende forældrekreds. Der er tilmeldt ca. 300 børn 
til skolens SFO. 

På Kristrup skole er der etableret 2 specialklasser fordelt på 3 hold, 0.-4. klasse 

Forældresamarbejdet prioriteres højt i forhold til forældrenes ønsker og gensidige 
forventninger, ud fra en erkendelse af, at de er elevens primærpersoner og derfor 
kender barnet bedst. 

Kristrup Skole beskæftiger ca. 87 medarbejdere fordelt på lærere, ledere, 
pædagoger, pædagogmedhjælpere, sekretærer.  

Til skolen er der knyttet forskellige eksterne samarbejdspartnere som pedeller, 
psykolog, fremskudt socialrådgiver m.m. 

Kristrup skole har været praktikskole siden 2005, vi modtager studerende fra 
alle årgange.  

ORGANISERING  

Førskolen  

Førskolen er et tilbud der starter i perioden marts/april for at sikre en tryg og 
glidende overgang fra dagtilbud til skole for kommende børnehaveklassebørn og 
SFO. Det er frivilligt at flytte barnet. 

Indskolingen 0.-3.klasse 
Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for 
alle børn samt minimere eksklusionen til specialtilbud. 
I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger. 
I indskolingen samarbejder vi dels i årgange, primærgrupper/ klasser dels hold. 
Holdene varierer i størrelse og sammensætning – alt efter hvad der er 
hensigtsmæssig fagligt og socialt for den enkelte elev. 
Skemaet er fleksibelt og ændres efter, hvad der bedst støtter indhold og 
aktivitet. Der arbejdes i perioder med CL. 
 
Mellemtrin   
 Mellemgruppen arbejder hovedsagelig i klasseteams om den pædagogiske 
planlægning og indsats, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs 
kompetencer og potentialer. 
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Udskoling 
Eleverne på Kristrup skole skifter efter 6. klasse til Tirsdalens skole.  
Formålet med skoleskift er, at de ældste elever placeres i et fagligt og stærkt 
udskolingsmiljø med flere spor på hver årgang og en bred vifte af valgfag at 
vælge imellem. 
SKOLENS UDVIKLINGSMÅL 

Kristrup Skole arbejder med udviklingsmålene: 

• Skabelse af ny fælles skolestruktur, nye traditioner og værdier 
• Implementering af skolereformen  
• PLF, pædagogisk læringsplatform, mål data, evaluering  
• Trivsel og fravær 
• Observation og feedback 
• KMD Eduka platform 
• PLC udvikling af PLC sammen med folkebiblioteket 
• Inklusion, 

Målet er, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning med de 
nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer – og ikke udskilles.  
 

• Vi ønsker at styrke evalueringskulturen på skolen 

Vi arbejder med klassescreeninger i 
fagene, forskellige evalueringsmetoder 
afprøves. Socialt arbejdes der mange 
steder med klassetrivsel.dk 
 

Intentionen er at skabe en sammenhæng 
fra dagtilbud til udskoling i samarbejde med 
naboskoler og institutioner. 

 
 

 
                               FIND SKOLEN PÅ FACEBOOK  

INDSATSOMRÅDER 

 Skolereform og PLF, PLC. INKLUSION 

 
 

 
-Pædagogisk læringsplatform 
-udvikling af overgange 
- trivsel og fravær 
- observation og feedback 
 
 
 

Udvikling af kompetenceteamet 
-Vejledning 
-Læsevejlederne ind i børnehaverne 
-Børnesamtaler 
-Coach 
-Klassetrivsel 
-Forældre i spil 
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PRAKTIKKENS ORGANISERING 
 
Ansvar:  
Skoleleder: Anne-Marie Vitting Christensen 
Koordinator og mentor: Lisbeth Halskov 
 
Alle niveauer i læreruddannelsen og i meritlæreruddannelsen kan gennemføres 
på Kristrup skole 
 
Praktikvejledere udvælges efter faglig kompetence, interesse samt deltagelse i 
praktikkursus. Der tages desuden hensyn til de enkelte klassers aktuelle 
situation. Vi bestræber os på, at praktiklæreren er linjeuddannet i de fag, de 
har studerende eller på anden vis har opnået faglig kompetence.  
Praktikvejlederne orienteres og sparres løbende om kompetencemålene for 
årgangene samt udfordringer i forbindelse med praktikken. Efter endt forløb 
evaluerer praktikvejlederne praktikken til fælles udvikling af praktikken på 
Kristrup skole. 

 
Samarbejde med de studerende 
FØR PRAKTIKKEN 
 
Skolen:  
  
De studerende får kontaktoplysninger vedrørende deres vejledere, koordinator 
samt mentor.  
På besøgsdagene inviteres de studerende til et møde med vejleder, klasse(r) 
koordinator og mentor. Her oplyses de videre om praktikken, skolen og 
spørgsmål besvares. 
 
De studerende orienteres om, at de er pålagt tavshedspligt. 
 
De studerende før praktikken: 

o Vi forventer at de studerende kontakter skolens kontor (se Info-folder) 
og får udleveret deres UNI-Login samt ordnet attester. 

o Vi forventer, at de studerende går på skolens intra, orienterer sig på 
forsiden og afprøver diverse funktioner og undersøger/følger skolens liv 
og ser hvad der sker. 

o Vi forventer, at de studerende kommunikerer i intra med deres 
vejledere, mentor samt skolens personale før praktikken 

o Vi forventer, at de studerende er orienteret i Praktikhåndbogen fra 
læreruddannelsen i Århus og kender begreberne der. 
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Besøgsdagene: 
 
På 1. niveau er der adskilte besøgsdage:  
-En introdag hvor de studerende generelt introduceres til skolen 
-En forberedelsesdag tæt på praktikperioden hvor fokus ligger på praktikken 
På 2. og 3. niveau er der to sammenhængende besøgsdage med samme 
funktion som forberedelsesdagen på 1. årgang. 

• Møde med praktikvejleder(e) og mentor aftales inden besøgsdagene. 
• Udlevering og gennemgang af arbejdsplan og uddannelsesplan 
• Ønsker til arbejdsplanen, observation, reflektionstimer og andre 

læreropgaver mm gennemgås. 
• Kalenderen koordineres i forhold til praktikken, møder ajourføres 

løbende 
• Forventninger afstemmes 
• Arbejdsplanen/skema tilrettes  

Eks. på arbejdsplan og indhold 

Timer: Gennemsnitlig pr. uge 37  
Vi forventer at de studerende er til stede på skolen svarende til gennemsnitlig 
37 timer pr. uge  med mulighed for at forberede sig hjemme op til 5 timer pr. 
uge. De stude 
rende deltager i relevante arrangementer. De studerende har mulighed for at 
flexe. 

• Mødetid: 7.45 
I tiden fra 7.45- 8.00 tjekkes intra og mail besvares. 

• 11/12 undervisningslektioner pr. uge, hvor de studerende underviser. 
• 1 teammøde pr. uge, hvor der kan planlægges fælles, samt sættes 

faglige og sociale mål og evalueres.  
• Mindst 6 observationstimer pr. uge, timerne bruges til at observere 

lærer/ elever i andre fag/SFO, samt faglige observationer i enkelte til 
flere fag over og under niveau, således at den faglige progression 
tydeligøres. 

• Studietid hvor den studerende evt. kan vælge at være makkerlærer 
• 1-2 vejledningstimer pr. uge pr. hold med praktikvejlederne.  
•  Ca. 12 Forberedelsestimerne tænkes brugt som fælles forberedelse, 

logbog, team møder, faglig fordybelse, undersøgende arbejde omkring 
uv-materialer, kompetencecenter samt evt. andre klassetrin og fag. 
Ovenstående aftales med vejleder eller mentor.  

• 1. reflektionstime om ugen med mentor, hvor der sættes fokus på de 
tre kompetenceområder. 

Mentor kan desuden bookes løbende efter behov. De studerende kan aftale 
møde både enkeltvis og i hold. 
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Eksempel på skema  

Formålet med nedenstående skema er at de studerende skal opleve en 
almindelig arbejdsuge så realistisk som muligt. 

 

 Skema for XX   Skoleåret 201X-201X      

 

    MANDAG   TIRSDAG   ONSDAG   TORSDAG   FREDAG 

 07.45-08.00 

 08.05-08:50    

Tjek in 

”forberedelse” 

 Tjek in 

06B DAN 21 

Tjek in  

”forberedelse”  

Tjek in 

 Observation  

Tjek in 

Team møde   

   8.50-09:35    ”forberedelse”  Observation Studietid  Observation  Team møde   

   09:55-10:40     Observation  Logbog Logbog ”forberedelse”   Studietid 

   10:40-11:25    ”forberedelse” 
  06B DAN 

21 
Observation   Studietid   06B DAN 21 

   12.05-12:50      06B DAN 21   Logbog Observation   Musik 3.a   06B DAN 21 

   12:50-13:35      06B DAN 21   05A MUS   06B DAN 21 Musik 3.a 
Reflektionstime 

med mentor! 

   13:45-14.30      Logbog   05A MUS ”forberedelse”     Logbog Logbog 

   14:30-15:15   ”forberedelse”    ”forberedelse”       

  15.15-16.00   Møder   

16.00- 17.00   Møder   

Dato eks. 

I ulige uger skal xx på biblioteket/læringscenter (plc). 

Mandag d. xx er international læsedag. 
Forældremøde tirsdag d. xx fra xx-xx. 
Onsdag d. xx skal xx til smagens dag. 
Onsdag d. xx er der pædagogisk rådsmøde kl.xx-xx 
Onsdag d. xx er der mellemgademøde kl. xx-xx.  
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Ovenstående kan flexes med forberedelsestiden. 

 

 
PÅ SKOLEN 
 
De studerendes status på skolen 
 
Vi møder den studerende, der hvor den studerende er. Den studerendes 
kompetencer udfordres gennem vejledning og undervisning. 
De studerende betragtes som kommende lærere og kollegaer, og det 
forventes, at de indgår på lige fod med skolens personale. De studerende får 
mulighed for at orientere sig og arbejde med de redskaber, skolen benytter.  
De studerende præsenterer sig selv på personale-intra og på forældre-intra for 
de berørte klasser.  
De studerende tilknyttes en mentor og praktikholdet deltager i en fælles 
refleksions- time om ugen, sammen med mentor, hvor der sættes fokus på 
relevante emner i forhold til de 3 kompetenceområderne. 
 
De studerende får mulighed for supervision, i grupper eller enkeltvis hvis de 
ønsker dette. 
 
Forventninger til de studerende 

o Vi forventer, at de studerende deltager i skolens hverdag og er aktiv i 
møder der indgår som en naturlig del i forhold til praktikken bl.a. 
teammøder, personalemøder, samtaler med forældre, koordinerings 
konferencer, netværksmøder, PPR, kurser på skolen, arrangementer, 
vagter m.m.  

o Vi forventer, at de studerende selv er opsøgende 
o Vi forventer, at den studerende udvikler sig i praktikken gennem mødet 

med eleverne, undervisning, samtaler, refleksion og vejledning hen mod 
de 3 kompetencemål. Således at der kan arbejdes med 
kompetencemålene og bygges videre på dem. 

o Vi forventer, at de studerende aktivt deltager i forberedelsen af 
undervisningen og nysgerrigt arbejde på at udfolde undervisningen. 

o Vi forventer, at de studerende kan arbejde med IT på brugerniveau 
  

Planlægning og forberedelse af undervisningen foregår bl.a. i samarbejde med 
medstuderende og praktikvejlederne, dels på nettet. 
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VEJLEDNING 
 
Praktikvejlederen sætter rammerne for vejledningen og styrer 
vejledningsprocessen. Temaet er aftalt inden mødet og ofte i samarbejde med 
de studerende.  
 
Vejledningen deler sig ind i: 
 
Før-vejledning, hvor der sættes fokus på intentioner og mål for 
undervisningen, samt hvordan målene kan nås ud fra elevforudsætninger samt 
langsigtede mål. Vejleder og medstuderende indgår i fælles refleksion over 
planlagte forløb. 
De studerendes egne læringsmål indgår som en naturlig del af vejledningen og 
tænkes med. 
 
Vejledning i praktikken kan ofte tage udgangspunkt i de studerendes og 
praktiklærerens observationer (bilag 1), kompetencemålene samt 
praktiklærerens erfaringer. Med henblik på videre udvikling. 
 
Eftervejledning hvor der evalueres på gennemført undervisning, hvilke mål 
blev realiseret, hvad skal der til for at nå stillede mål eller delmål. 
Praktiklærerens erfaringer kommer her i spil i samarbejde med de studerende.  

Samarbejde med VIA Læreruddannelsen i Århus. 

• De studerende har undervisningsfag-indkald på Læreruddannelsen  

midtvejs i praktikforløbet. 

• Fælles vejledningssamtale med praktiklærer, studerende og underviser 
fra læreruddannelsen ca.1,5 time uge xx,  

Mødet består af 2 dele. 

1. evaluering af praktikken i relation til kompetencemålene. Forskellige 
synsvinkler bringes på banen. 

2. forberedelse og vejledning til praktikopgaven/prøven samt lærerfaglige 
problemstillinger. De studerende forbereder spørgsmål, materiale og andet til 
denne del. 

Ansvar for prøven 

Det er praktikledelsen ved læreruddannelsen i Aarhus der er ansvarlig for 
prøven i praktik. 
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1. PRAKTIKNIVEAU 
 
KOMPETENCEMÅLENE   
 
DIDAKTIK 
De studerende forbereder undervisningssekvenser i samarbejde med deres 
vejleder, de gennemfører og evaluerer undervisningen. 
 
Praktiklærerne 

Med udgangspunkt i egen praksis demonstrerer læreren undervisning samt 
tilrettelæggelse af undervisning med begrundet anvendelse af forskellige 
metoder. 
Læreren viser års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og 
evalueringsovervejelser under hensyntagen til elevforudsætninger. 
Praktiklæreren viser eksempler på evaluering af et undervisningsforløb og 
hjælper til at indkredse tegn på elevernes læring. 
Praktiklærerne og de studerende arbejder med observation (bilag 1) samt mål.  
Praktiklæreren udpeger problemstillinger der kan gøres til genstand for 
refleksion 
 
Praktiklæreren og de studerende sætter sammen faglige og personlige mål.  
 

De studerende 
 Den/de studerende aftaler og udfærdiger undervisningssekvenser med 
vejleder. 

o Den/de studerende evaluerer undervisningsforløb og redegør for tegn på 
elevernes udbytte af undervisningen i relation til formulerede mål. 

 
o Den/de studerende laver systematiske iagttagelser af praksis med 

henblik på at udvikle undervisningen og personlige mål. 
 
KLASSELEDELSE 
Praktiklærere 
Praktiklæreren demonstrerer hvordan undervisningen rammesættes mhp den 
enkelte elevs maksimale læringsudbytte og arbejdsro. 
Praktiklæreren støtter de studerende i at tilrettelægge en 
undervisning/sekvenser med tydelig klasseledelse. 
 
De studerende 

o De studerende arbejder med at udfærdig lektionsplaner med henblik på 
tydelig mål- og rammesætning.  

  
 
RELATIONS-ARBEJDE 
Praktiklærer 
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Praktiklæreren støtter den studerende i at arbejde med sine kommunikative 
kompetencer. 
Giver mulighed for forældrekontakt – primært i relation til den undervisning, 
de studerende har planlagt /gennemført 
 
 
De studerende 

o Arbejder med at kommunikere dialogisk med kolleger, medstuderende 
og elever for at fremme elevernes aktive deltagelse.  

o De studerende præsentere sig selv til forældre på intra. 
 

2. PRAKTIKNIVEAU 
 
DIDAKTIK 
Praktiklærerne 
Med udgangspunkt i egen praksis demonstrerer læreren undervisning samt 
tilrettelæggelse af undervisning med begrundet anvendelse af forskellige 
metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler og IT. 
Læreren viser års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og 
evalueringsovervejelser under anvendelse af varierede metoder og 
lærermidler. 
 
Praktiklæreren viser eksempler på evaluering af et undervisningsforløb og 
hjælper til at indkredse tegn på elevernes læring. 
De studerende vejledes i forskellige relevante evalueringsmetoder samt 
arbejde med test på klasseniveau samt mere specifikke test på enkelte elever.  
 
Praktiklæreren udpeger gennem systematisk observation af de studerendes 
undervisning, centrale problemstillinger som udgangspunkt for justering af 
undervisningen med henblik på vejledning. Praktiklærerne og de studerende 
arbejder med observation (bilag 1) af enkelte elever, grupper samt klasser.  
Ligeledes observerer de studerende/praktiklæreren hinanden efter et i 
forvejen formuleret fokus. 
 

De studerende 
o Den/de studerende laver en skriftlig plan for et undervisningsforløb med 

varieret anvendelse af metoder og lærermidler. Der tages udgangspunkt 
i en planlægningsmodel (bilag 2).  

 
o Den/de studerende evaluerer undervisningsforløb og kunne redegøre for 

tegn på elevernes udbytte af undervisningen i relation til formulerede 
mål. 

 
o Den/de studerende laver systematiske iagttagelser af praksis med 

henblik på at udvikle undervisningen. 
 
KLASSELEDELSE 
Praktiklærerne 
Praktiklæreren demonstrerer hvordan undervisningen rammesættes mhp den 
enkelte elevs maksimale læringsudbytte og arbejdsro. 
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Praktiklæreren støtter de studerende i at tilrettelægge en undervisning med 
tydelig klasseledelse. 
 
De studerende 

o De studerende udfærdiger lektionsplaner for hver time med henblik på 
tydelige mål og rammesætning.  

  
 
 
RELATIONS-ARBEJDE 
Praktiklæreren 

Viser hvordan man som lærer kommunikerer i undervisningen med henblik på 
elevernes aktive deltagelse. Praktiklæreren støtter desuden den studerende i 
at arbejde med sine kommunikative kompetencer. 
Giver mulighed for forældrekontakt – primært i relation til den undervisning, 
de studerende har planlagt /gennemført 
De studerende 

o Arbejder med at kommunikere dialogisk med kolleger, medstuderende 
og elever for at fremme elevernes aktive deltagelse.  

o Informerer forældrene i relation til den planlagte undervisning. 
 

3. PRAKTIKNIVEAU 

Den studerende er sammen med vejleder i 1. og 6. uge af praktikken, 2.-5 
uge er alene -periode. I hele praktikken samarbejdes der i det team den 
studerende er knyttet til. 

DIDAKTIK 
Praktiklæreren/kollegaer samarbejder med den studerende om at målsætte, 
planlægge, gennemføre, evaluerer og udvikle undervisningen ud fra 
elevforudsætninger/års-og forløbsplaner med blik for forskellige metoder, 
differentiering, læremidler, IT m.m. 
Herunder læringsmålstyret undervisning 
Der arbejdes med og overvejes forskellige evalueringsformer herunder 
formativ og summativ evaluering. 
De studerende samarbejder med vejleder og andre kollegaer omkring 
udvikling af undervisningen. Den studerende laver systematiske iagttagelser, 
samler data samt dokumentation. Med henblik på at udvikle egen og andres 
undervisning. 

 
KLASSELEDELSE 
Praktiklæreren samarbejder med den studerende om at organisere, lede og 
udvikle elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende samarbejder 
med kollegaer om konflikthåndtering, mobning og inklusion. 
   
RELATIONS-ARBEJDE 
Praktikvejlederen samarbejder den studerende i at kommunikerer positivt 
dialogisk med kollegaer og elever, for at støtte elevernes aktive deltagelse i 
undervisningen og i klassens sociale liv. 
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Den studerende varetager positivt samarbejde med forældre omkring det 
enkelte barns skolegang samt arbejder på at fremme et givende skole-
hjemsamarbejde også i forhold til hele klassen. 
 

 

 

 

 

BEDØMMELSE AF PRAKTIKPERIODEN PÅ SKOLEN 

Bestået, ikke bestået. 

De studerenes vejledere vurderer praktikken, - bestået eller ikke bestået. I 
forbindelse med slutevalueringen gives bedømmelsen til de studerende. 

De studerende skal have bestået praktikken for at kunne gå til prøven.  

Ved ” ikke bestået” vil det aldrig komme som en overraskelse for den 
studerende. 

UDFORDRINGER 

En studerende, der udfordres kraftigt under praktikken, tilbydes hurtigt 
personlig vejledning af mentor. I samarbejde med den studerende vurderes 
hvilke andre (ledelsen, praktiklæreren, holdet, VIA), der skal inddrages i det 
videre forløb med en løsning for øje. 

PRØVEN I PRAKTIK  

Eksamen afholdes i foråret enten på seminariet eller Kristrup skole. Til prøven 
deltager en praktiklærer fra skolen, en seminarielærer og en ekstern censor. 
Prøven arrangeres i samarbejde med seminariet. 

 
EVALUERING 
 
Evalueringen af praktikken foregår løbende dels sammen med vejleder dels 
mentor.  
Her er fokus på den studerendes personlige mål i forhold til slutmålene.  
 
SLUT EVALUERING 
 
Praktikken evalueres med praktiklæreren og evt. mentor hvor det er muligt. 
Her evalueres de studerendes samlede oplevelse af praktikken samt i hvilket 
omfang målene er nået.  
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BILAG 1 

Observationskatalog – ideer/inspiration af undervisningen, af Elsebeth 
Jensen 

Stikord til observation. 
Stikordene skal tilpasses de enkelte lærere/studerende og give mulighed for at 
rette opmærksomheden mod bestemte områder. Kun iagttagelser af forhold, 
der har betydning for undervisningsforløbet/læreropgaverne, skal tages med i 
feed-backen. 

1. Det didaktiske niveau: Undervisningsplanen. 
Start på timen: Er der ro, snak i munden på hinanden, teoretisk 
gennemgang, disposition/dagsorden for timen, formål og mål for timen. 
Indhold: Begrundes indholdets relevans, er det klart for alle hvorfor 
dette indhold er valgt/kommer nu, inddrages elevernes erfaringer, 
bruges der eksempler, understreges pointer? 

2. Undervisnings- arbejds- og organisationsformer. Hvordan forløber 
undervisningen? Oplæg med elevspørgsmål, klassedialog/debat, 
instruktion til gruppearbejde/selvstændige opgaver, værkstedsarbejde 
etc.. 
Undervisningsmidler. Hvordan og til hvad bruges elektronisk tavle, 
tavle, overhead, lærebøger, kopiark, selvfremstillende materialer? 

3. Afslutning på timen: Afrunding, konklusioner, perspektivering, snak i 
munden på hinanden? 

2. Relationsniveauet: Interaktion mellem eleverne, elev(er)- lærer(e).  
Spørgsmål: Hvilken type: Ledende, åbne, uddybende, til hvem, adresserede, 
uadresserede? 
Lytning og feed - back. Hvordan lytter han/hun: afbryder? Lader sig 
afbryde? Lytter aktivt? Overhører svar, der ikke kan bruges? Spejler verbalt og 
kropsligt? 

Markering: Er styringen overvejende hos læreren eller hos eleverne? Hvordan 
formulerer han/hun sine synspunkter: Direkte? Indirekte? Benytter han/hun 
sig af ”forsigtighedsmarkører”? (hyppig brug af små ord som ”jo”, ”ligesom”, 
”prøve”, ”måske”) Hvordan skærer han/hun igennem i diskussioner: 
Fremhæver elevernes bidrag? Undlader det? 

Samtalemønster: Er alle med i diskussionen? Hvordan er tonen mellem 
eleverne? Hvordan er tonen mellem læreren/den studerende og enkelt 
elever/klassen (direkte, ironisk, sparsom, righoldig)? Har læreren/den 
studerende alliancepartnere? Foregår der en ligeværdig 
kommunikation/dialog? 
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Differentiering: Afstemmer læreren/den studerende sin kommunikation efter 
de forskellige elever? 

Hvordan løser læreren/den studerende konflikter? Elever som kommer 
for sent? Ikke afleverer opgaver til tiden? Som ikke deltager på den ønskede 
måde? 

Hvordan samarbejder teamet/praktikgruppen? Indbyrdes 

Kommunikation? Arbejdsdeling i timerne? 

4. Lærerpersonniveauet. 
Kropssprog: 
Øjenkontakt: Hvordan og hvem ser han/hun? Hvor ser han/hun 
hen? 

5. Mimik: Hvordan reagerer han/hun på spørgsmål, elevsvar, vitser, 
tilråb, kommentarer? 

6. Gestik: Hvordan bruger han/hun f. eks. hænderne – til at illustrere 
og regulere indholdet? Til at vise følelser? 

7. Kropsholdning: Hvordan er hans/hendes kropsholdning generelt og 
i bestemte situationer? 

8. Brug af fysisk rum: Hvor sidder, står, går han/hun – bag 
katederet, ved tavlen, blandt eleverne? 

Stemme: 
Tempo: Hurtigt, langsomt? 

Volumen og tonehøjde: Er stemmelejet dybt/højt, hæver/sænker han/hun 
stemmen, tales monotont, varieret? 

Pauser: Bruger/undgår han/hun pauser- f. eks. efter spørgsmål? 
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BILAG 2 

Plan for den enkelte lektion / den enkelte dags undervisning 

 
 

Mål Emne/stof Arbejdsformer Materiale Ledelsesstruktur Variation 

& rytme 
 

Hvad er det 

eleverne skal 

lære i dag? 

 

Hvorfor skal de 

lære det? 

 

Hvad er din 

intention med 

undervisningen? 

 

Hvilke tegn på 

at eleverne er 

på vej mod 

målene?  

 

Evaluering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal 

eleverne 

arbejde med?  

 

Hvorfor skal de 

det? 

 

Hvilke 

muligheder for 

differentiering? 

 

Hvordan skal 

eleverne 

arbejde? 

 

Hvad skal 

eleverne gøre i 

undervisningen? 

 

Muligheder for 

differentiering? 

 

Hvilke 

materialer 

skal 

bruges? 

 

Af 

læreren? 

 

Af 

eleverne? 

 

 

 

Hvordan vil du lede 

timen? 

 

Hvordan vil du 

starte timen? 

 

Overvejelser over 

rammesætning af 

arbejdet? 

 

Overvejelser over 

procesledelse i 

løbet af timen? 

 

Hvordan skal timen 

afsluttes? 

 

Hvordan 

skal 

rytmen i 

timen 

være? 

 

Hvilken 

variation? 

 

Hvor 

længe kan 

eleverne 

arbejde på 

en given 

måde? 

 

Behov for 

skift i 

timen? 

 


