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Et nyt år – Tid til en ny redaktør!
Det er det sidste blad jeg er redaktør for. I næste Skolestart præsenterer
Charlotte Schlichtkrull sig – tag godt imod Charlotte.
Det har været en fornøjelse og meget lærerigt at følge med i jeres alsidige og
farverige verden. Børnehaveklassen er et unikt år og I spiller en super vigtig
rolle, så børnene kommer godt fra skolestart. TAK FOR JER.

Forsidefoto: Betina Klinggaard.

De bedste hilsner Betina Klinggaard

leder

Jørgen Ebsen

Forandringsparat – Omstillingsparat
Kært barn har mange navne og 2021 er startet.
Hvad vil et nyt år bringe og hvad mon der vil ske i det
nye år ?
Spørgsmål som vi alle stiller os selv og hinanden.
Heldigvis har vi jo et job, som Børnehaveklasseledere
og er midt i et skoleår.
Meget er allerede planlagt i august og vi har måske
gennem skoleåret fulgt planerne.
Eller det viste sig, trods gode overleveringer fra daginstitution og forældre, at vi har ændret planerne for
skoleåret.
Børnene viste sig måske, at være et andet sted, end vi
havde forventet.
Og så er det jo, vi med lethed er forandringsparate. Vi
justerer planer og tilpasser os både det enkelte barn og
Børnehaveklassen.
For ud over fagmålene er der også mange ”ting” fra
hverdagens liv vi skal navigere i.
Her kommer der nogle eksempler.
Oplevelser fra børns liv, som vi forholder os til.
Det kan være en rokketand, som ”fylder” det hele, fordi det jo for mange børn er noget helt særligt at have
sådan en.

Det kan være oplevelser fra weekenden eller praktiske
ting, som børnene øver sig på.
Konflikter som opstår, nogle gange lige her og nu,
og livsbegivenheder i familien, som fødsel, sygdom,
dødsfald eller skilsmisse.
Alt sammen noget, som vi jo forholder os til, og som vi
navigerer i, når vi møder det.
Indtil nu har jeg ikke nævnt Corona med et ord.
Men jeg er sikker på, at I alle sammen har forskellige erfaringer, hvor I har været forandrings- og omstillingsparate - Og skal være det hver dag.
I skal navigere i en hverdag, som er planlagt og hvor
vi alligevel tilpasser os ”virkeligheden” time for time.
Det er vores arbejdsvilkår, og når vi oplever at vi alene,
eller sammen med kolleger og ledelse i fællesskab får
skabt en god dag i skolen.
Ja, så giver det mening og giver energi til mere.
God arbejdslyst.
Venlig hilsen
Jørgen Ebsen
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Vi ka’ skaber
deltagelsesmuligheder for alle
– nye øjne på børn som kropsligt kompetente
Kropslighed i læringsmiljøet har været i fokus i Ballerup Kommune i et tæt tværfagligt
samarbejde mellem en børnehaveklasse på Skovlunde skole og PPR.

Af Pædagogisk vejleder Maria Norlin,
Pædagogisk vejleder Henriette
Sonne Pedersen,
Ergoterapeut Henriette Bottos,
Motorikkonsulent Steen Storgaard
og Leder Anette Kureer
PPR, Ballerup Kommune.

Kropslighed i læringsmiljøet har været i fokus i Ballerup Kommune i et
tæt tværfagligt samarbejde mellem
en børnehaveklasse på Skovlunde
skole og PPR. Artik
len beskriver
hvordan Vi ka’ har givet en større bevidsthed hos lærere og pædagoger

om betydningen af at tilføre læringsmiljøet et kropsligt aspekt, og derved
skabe gode deltagelsesmuligheder
for alle børn. De voksne har tilegnet sig ny viden og indsigt i børnenes adfærd. Adfærd som kan vise sig
som kropslig uro, kan de voksne nu
oversætte og gøre
noget med og ved. Det betyder, at
børnene fra at skulle tilpasse sig
en traditionel forforståelse af, hvad
god børneadfærd er, i stedet gennem Vi ka’, har fået mulighed for at
tage medejerskab for klasserummet i
samarbejde med de voksne.
Vi ka’ har skabt et fundament af ny
viden, nye arbejdsmetoder samt en
forståelse for, hvilken betydning og
effekt det har at arbejde mere målrettet med kropslige læringsmiljøer. Det
fælles fokus og læringsspor har ifølge lærere og pædagoger desuden
skabt en eksemplarisk overgang til 1.
klasse.
Baggrund
Ballerup Kommunes overordnede
børne- og ungestrategi Fællesskab
for alle – Alle i fællesskab fordrer
optimale deltagelsesmuligheder for
alle børn.
PPR møder et stigende antal henvendelser fra skoler vedrørende udfordringer om kropslig uro og vanskeligheder med koncentration. Disse
udfordringer stiller nye krav til både
skole og PPR i forhold til at udvikle
læringsmiljøer, der tilbyder deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi
ka’ er et resultat af et politisk ønske
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om at imødekomme udfordringerne i læringsmiljøerne. Ledelsen på
Skovlunde skole var fra starten i februar 2019 optagede af at samarbejde med PPR om denne opgave.
Skræddersyet Vi ka’ forløb
Vi ka’ er skabt fra bunden. Indhold og
materialer er udviklet til netop Vi ka’.
Vi har afholdt kurser for de voksne for
at sikre fælles viden og fælles sprog.
Børnene er efterfølgende inddraget
gennem oplæg, lege og aktiviteter.
Vi har gennemført undervisning
sammen med teamet, inspireret af
co-teaching og aktionslæring, hvor
vores forskellige faglige kompetencer er sat i spil. Der er afholdt didaktiske samtaler, hvor vi har evalueret,
justeret samt planlagt efterfølgende
undervisning, tre gange i børnehaveklassen og tre gange i 1. klasse.
Motorsprog
I Vi ka’ er der udviklet et fælles sprog motorsprog om kroppen som en motor. Vi har udviklet et speedometer,
som på en konkret måde understøtter dialogen mellem børn og voksne
samt et Vi ka’-talog med motoraktiviteter. Inspirationen til motorsprog er
hentet fra sanseintegrationsteorien,
som tilbyder os et alternativ til at forstå børns adfærd som kropslige reaktioner på et givent arousalniveau.
I motorsproget bliver arousalniveau
omtalt samt i speedometeret illustreret som tre forskellige gear motoren
kan køre i; for lavt gear, tilpas gear
og for højt gear.

Erfaringerne med at anvende motorsprog og speedometer i Vi ka’ viser,
at det giver børnene mulighed for at
registrere og sætte ord på forskellige kropslige gear deres motorer kan
køre i, samt at vise deres kropslige
behov.
De voksne har stillet sig til rådighed
for barnet og ved siden af barnet
og sammen har de eksperimenteret
med, hvad der skulle til for, at barnets motor kunne køre i tilpas gear
og dermed give barnet bedre deltagelsesbetingelser i undervisningen.
Børnene opleves som kropsligt kompetente, netop fordi de kan registrere deres gear og med motorsproget
sætte ord på, samt agere på egne
kropslige behov i undervisningen.
Der er skabt en bevidsthed og legitimitet i klassen om, at vi hver især

kan have forskellige behov på forskellige tidspunkter i løbet af en lektion. Dette har afgørende betydning
for at fremme gode betingelser for
læring både for fællesskabet, det enkelte barn og i arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer.
Samtidig taler motorsproget ind i
de fælles mål for børnehaveklassen,
hvor ”Krop og bevægelse” er et af de
seks kompetenceområder.
Overgang til 1. klasse
Nysgerrighed på at skabe en velfungerende overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse, har været essentiel i Vi ka’. I og med, at de faglige
krav bliver øget i 1. klasse, stiger skolens forventninger til børnenes evne
til koncentration og fordybelse i takt
med dette. Set i dette perspektiv er

det endnu mere vigtigt, at vi formår
at tilbyde varieret undervisning som
også skaber balance mellem stillesiddende og kropslig opgaveløsning.
Vi ka’ har i den grad haft betydning
for de voksnes muligheder for at skabe den balance. Pædagogen i 1. klasse oplever, at lærerne i højere grad
respekterer, når børnene ikke længere kan deltage i stillesiddende undervisning. De er enige om at kigge
efter kropslige tegn på, at det er tid
til at udføre en aktivitet med kroppen
– også selvom det er midt i en faglig
aktivitet. Dette eksempel afspejler,
hvordan Vi ka’ har skabt forandringer rundt om børnene.
Både lærere, pædagoger og ledelse
beskriver en eksemplarisk overgang
fra børnehaveklasse til 1. klasse. Vi ka’
har fra start skabt et fælles fokus og læringsspor. Her har det været afgørende,
at alle voksne omkring klassen fra start
har fået mulighed for at deltage i både
kursus, fælles undervisning på tværs
samt didaktiske samtaler. Derudover
har det haft stor betydning, at den pædagog, som var tilknyttet børnehaveklassen har fulgt med over i 1. klasse.
Derudover har tydelig understøttelse
og prioritering af tid fra skolens ledelse haft afgørende betydning for
gennemførelsen af og samarbejdet
om Vi ka’.

Motorsprog

”Motorsprog er med til at skabe en bevidsthed hos børnene,
fordi det er så billedligt…
Børnene kan både bruge speedometer til at sige, hvor de er (i
arousal), og hvad der skal til…
for at komme op i det grønne…
det er forskelligt, hvad man skal
gøre, der findes ikke en bestemt
formular, om hvad der skal til. Det
er vi nødt til at finde ud af sammen, dig og mig, lærer og elev hvad er det, der fungerer for dig”.
(Pædagog)
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Jeg har aldrig haft...

”Jeg har aldrig haft sådan en
1. klasse. Jeg sagde det til sidste forældremøde – nu er det
gået så godt i børnehaveklassen,
men der kommer altid en reaktion, noget hvor det fucker op i
1. klasse, men det er ikke rigtigt
kommet endnu… Det har jeg aldrig prøvet før… så fantastisk”.
(Pædagog)

Styrken i Vi ka’
Vi ka’ giver os voksne mulighed for
at genfinde nysgerrigheden, lytte til
børnene og blive på deres præmisser. Skole og PPR skal i langt højere
grad have skabt en skole, der tager
afsæt i børnenes behov og ikke en
idealforestilling om, hvad børnene
burde kunne. Børn og deres måde
at være til stede i fællesskabet, herunder deres kropslige udfoldelse,
skal vi forstå som naturlig - ikke som
problematisk. Et mindset, der handler om at møde børn i øjenhøjde og
være nysgerrige på, hvad børnenes
adfærd inviterer til.
Dette didaktiske afsæt har stor betydning for, om det enkelte barn oplever
sig set, hørt, mødt og forstået og vil
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derfor være af afgørende betydning,
når vi vil skabe gode deltagelsesbetingelser for alle.
Sammen med børnene skal vi opbygge egne erfaringsbaserede strategier gennem en eksperimenterende tilgang til selvregulering. Vi tror
på, at hvis skolen møder børnene
med nysgerrighed og rum til kropslig ageren, vil børnene bære denne
kropslige bevidsthed med sig som
en kompetence i deres videre skolegang og i resten af deres liv.
Vi ka´ har skærpet de voksnes blik
for, hvordan anerkendelse af kropslighed har medvirket til at give børnene deltagelsesmuligheder i under-
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visningen på nye måder, og dermed
medvirket til at styrke det inkluderende fællesskab.

Vi ka´

Vi ka´ har skærpet de voksnes blik
for, hvordan anerkendelse af kropslighed har medvirket til at give
børnene deltagelsesmuligheder
i undervisningen på nye måder,
og dermed medvirket til at styrke
det inkluderende fællesskab.

Ny bog
til matematik
i børnehaveklassen

Du kan
regne med
Vitello

Du kan regne med Vitello. Både når det handler om at lave
lidt ballade. Men også når det handler om at arbejde med
undersøgende matematik i børnehaveklassen. KOM OG REGN
er en ny bog fyldt med sjove Vitello-historier, der sætter scenen
for elevernes arbejde med matematiske problemstillinger. I
bogen finder du et væld af opgaver, lege, spil og aktiviteter, der kan udvikle
elevernes matematiske opmærksomhed. Og eleverne kan arbejde selvstændigt
videre med tegne- og skriveøvelser i det øvehæfte*, der er tilknyttet bogen.
KOM OG REGN er en udvidelse af systemet KOM OG LÆS, som har fokus
på læsning i børnehaveklassen. Bogen er skrevet i et samarbejde mellem
forfatterne Kim Fupz Aakeson, Ole Freil, Thomas Kaas og Heidi Kristiansen.
*Øvehæfte udkommer i februar 2021

Læs mere på Komogregn.gyldendal.dk

Corona restriktioner har sat
en ny dagsorden – også i skolen
Den uformelle snak ved afleveringer, ingen sociale arrangementer,
og forbudte forældre-zonen har givet et ekstra pres på kommunikationen.

Af Rikke Winckler,
indehaver forældresparring.dk
Mail: hej@foraeldresparring.dk

De nye skolebørn, der startede i
august måned 2020, fik en endnu
mere krævende start end normalt.
Corona blev pludselig et punkt på
vores alles dagsorden.
Ingen havde fantasi til at forestille
sig, at nye skolebørn pludselig skulle afleveres i skolegården, at klasseområderne ville blive en forbudt
zone for forældrene, og at sociale
arrangementer ville blive væsentligt
reduceret. Det har uden tvivl været
en ekstra udfordring i 2020 både for
det pædagogiske personale og ikke
mindst for forældrene.
Vi har for alvor opdaget, hvordan
den uformelle snak ved aflevering
giver tryghed og skaber kendskab til
hinanden.
Forældre vil som regel rigtigt gerne
tale og meget gerne bidrage med al
deres viden om deres børn.
Noget af det mest tryghedsskabende
er, hvis man føler, at ens barn bliver
set, og at man som forældre bliver
lyttet på.
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Kend dit kropssprog
– nonverbal kommunikation
Man tænker måske ikke altid over
det, men kropssproget har stor betydning for, hvad vi udsender og signalerer – det er vores ordløse kommunikation. En af de største missioner ved skolestart er netop at skabe
tryghed for en masse nye, små mennesker. Nogle drøner ind i skolegården uden at se sig tilbage, andre
tripper nervøst rundt og savner den
gamle børnehave og de trygge rammer.

Særligt omkring børns trivsel kan
man nogle gange lede efter de
”gode” formuleringer til at få ens
budskab kommunikeret på en respektfuld måde, hvor modtageren
lytter.

Mange gange tænker vi over at bruge de ”rigtige” ord, men den nonverbale kommunikation har ligeså stor
betydning. Man kan ofte med fordel
se sig selv lidt ”udefra” og spørge:

Definitionen er altid et spejl af den,
der kigger. Man må derfor som udgangspunkt være ydmyg, når man
beskriver andre. Forældre kan nemt
føle sig sårbare og opleve, at deres
barn bliver bedømt, og det kan mudre budskaberne, hvis man får følelsen af at, ens barn er forkert.

”Er mit kropssprog, smil og stemmeføring indbydende, imødekommende og tryghedsskabende”?
Et blik, et nik, et smil på afstand til
de børn og forældre, der har det lidt
svært, er en måde at skabe kontakt
og tryghed på. Man taler måske med
andre eller er optaget af at hjælpe
et barn med at vinke, men når man
gennem øjenkrogen registrerer en,
der har brug for kontakt eller ekstra
tryghed kan det lille nik, eller det varme smil skabe tryghed hos forælderen, en tryghed der også forplanter
sig i barnet.
Der er meget, der skal kommunikeres, lige fra praktiske beskeder,
forventninger til børnenes trivsel.
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Tal så der bliver lyttet
Undgå at definere barnet med fasttømrede statements a la:
• Hun er en vildbasse
• Hun er en stille pige
• Han er usikker.

Det åbner derimod kontakten, når
man kan beskrive barnet fra et neutralt og ikke dømmende sted, hvor
vi informerer om, hvad vi ser og bemærker.
Et par gode samtaleåbnere kan fx
være:
• Vi har lagt mærke til, at han tit har
konflikter i frikvartererne
• Vi har observeret, at hun ikke spiser så meget
• Vi oplever, at hun kan være svær
at trøste når…
• Vi har tænkt over, at hun er lidt
stille.

Kend dit kropssprog
– nonverbal kommunikation

Når vi har fokus på, at vi har en observation, åbner vi samtidig op for
en dialog og en invitation til forældrene om at give deres besyv med.
Invitation til samarbejde
• Jeg kunne godt tænke mig jeres
input – vil I dele jeres tanker?
• Hvordan tænker du bedst, vi kan
hjælpe?
• Hvad tror du, at det handler om?
Børn kan ikke fjernstyres
hjemmefra
Beskeder om, at man skal tale med
sit barn derhjemme, er en sætning,
der gør langt de fleste forældre magtesløse. Man kan godt tale med sit
barn om, at det skal sidde stille i timerne og høre efter, hvad de voksne
siger, men det alene løser sjældent
problemet.
Børn kan godt forstå en besked derhjemme, men næste dag når de sidder i timen og bliver fristet til at sige
noget til klassekammeraten, bliver

provokeret, ivrig eller måske nervøs,
så er de i en helt anden kontekst end
den derhjemme.
Samarbejde og fælles strategi er derfor meget mere værdifuldt. De bedste resultater opnås, når man inddrager forældrene og i fællesskab finder
løsninger.
Mange nye skolebørn er modenhedsmæssigt udfordret på at være
rolige og styre deres impulser – og
børnene kan ikke fjernstyres hjemmefra.
Kombinationen af forældrenes kendskab til deres barn og det pædagogiske personales faglige viden om
børns udvikling og relationer er det,
samarbejdet skal bygge på - og det
der skaber den gode og altafgørende kommunikation mellem skole og
hjem.
Og husk, I spiller på samme banehalvdel og har først ”vundet”, når
børnene trives og har en god hverdag.
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Man tænker måske ikke altid
over det, men kropssproget har
stor betydning for, hvad vi udsender og signalerer – det er vores ordløse kommunikation.
En af de største missioner ved skolestart er netop at skabe tryghed
for en masse nye, små mennesker.
Nogle drøner ind i skolegården
uden at se sig tilbage, andre tripper
nervøst rundt og savner den gamle
børnehave og de trygge rammer.

• Se børn i et positivt lys
• Tal fra et neutralt og ikke dømmende sted
• Vær opmærksom på at børn er
forskellige alt efter kontekst
• Drop beskeder som ”Tal med dit
barn derhjemme”.
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En god skolestart
= et godt samarbejde mellem
børnehave og skole
”Jeg glæder mig – men er også lidt nervøs.” Sådan sagde Marie på fem
år, da hun og alle de andre kommende skolestartere, blev spurgt om deres
forventninger til at skulle begynde i børnehaveklasse. Det er hun slet ikke alene
om. Siden 1990’erne og frem til i dag har undersøgelser løbende vist, at børn har
positive forventninger til skolen: de glæder sig til både at lære og lege.

Af Stig Broström.

”Jeg glæder mig – men er også lidt
nervøs.” Sådan sagde Marie på fem
år, da hun og alle de andre kommende skolestartere, blev spurgt om
deres forventninger til at skulle begynde i børnehaveklasse. Det er hun
slet ikke alene om. Siden 1990’erne
og frem til i dag har undersøgelser
løbende vist, at børn har positive forventninger til skolen: de glæder sig
til både at lære og lege. Men samtidigt med glæden indgår ikke bare
sommerfugle i maven, men også lidt
angst og nervøsitet (Broström, 2001;
Børnerådet, 2013).
Ifølge Børnerådets rapport kan nervøsiteten skyldes, at ”det er svært at
få nye venner” (s. 18), og også fordi
skolen stille helt nye svære krav. For
som Signe siger: ” Det er faktisk lidt
svært. Det er rigtigt svært for mig i
hvert fald, for jeg er ikke nået til at
lave et firtal eller noget – eller et femtal!” (s. 18). Hertil kommer, at nogle
børn antager, at lærerne er skrappe
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og skælder ud. ”De er lidt hårde. Hvis
man kommer for sent i skole, så tror
jeg, de er lidt hårde” (s. 21). Sådanne
udtalelser var også gennemgående i
1999, hvor jeg gennemførte en stor
undersøgelse om børns forventninger (Broström, 2001). Som børnehaveklasseleder kan man synes, at
det er et lidt ”uretfærdigt” syn på
skolen. Men børnenes forventninger
stammer ofte ikke fra selvsyn, men
afspejler kulturens stemme, fx fra
storebror eller onkel Viggos underholdende skolehistorier.
En god skolestart er afgørende
Det er et problem, hvis børnene har
for meget angst og negative forventninger. Det kan bidrage til en dårlig
skolestart. Derfor har der altid været
fokus på at skabe sammenhæng og
glidende overgang til skolen. Således
skriver Claus Eskildsen i bogen Det
første skolelår i 1929, at det ”er småbørnslærerens første og fornemeste
opgave at bygge bro over det svælg,
der findes mellem livet i hjemmet og
livet i skolen og på enhver tænkelig
måde at lette den bratte overgang”
(Eskildsen, 1929/1952, s.26). Siden
da er der mellem hjem og skole indskudt børnehave og SFO og dermed
flere samarbejdspartnere.
Om end forældre og skole altid har
haft bevidsthed om betydningen
af en god skolestart, har der siden
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1990’erne været stærkt fokus på at
hjælpe børnene med den udfordring,
der ligger i at bevæge sig fra børnehavens mere frie struktur med relativt god plads til fri udfoldelse og leg
til en mere læringsorienteret struktur. Denne overgang går også godt
for de fleste børn. Men ikke for alle.
Nyere undersøgelse gennemført af
VIVE og Syddansk Universitet viser,
at tre børn i hver børnehaveklasse
har problemer med overgangen og
udviser dårlig trivsel. Desværre en

Stig Broström

er uddannet pædagog, cand.
pæd. og ph.d. i småbørnspædagogik og er professor emeritus ved Danmarks institut
for Pædagogik og Uddannelse
(DPU) ved Aarhus Universitet.
Han har blandt andet forsket i og
skrevet om didaktiske og almenpædagogiske temaer, læreplaner,
vuggestue- og børnehavepædagogik, SFO, overgang til skolen og
indskolingspædagogik, læringsteori, leg og æstetiske læreprocesser samt science i børnehaven.

En god skolestart
er afgørende

trivsel der ikke bare går over, men
som ifølge undersøgelserne trækker lange spor ind i skoleforløbet;
ikke kun som dårlig trivsel men også
i form af at de klarer sig dårligere i
skolen end deres jævnaldrende. Alt
sammen noget Egmontfonden har
leveret forskningsmæssig dokumentation for (Jørgensen & Preisler,
2019).
Sammenhæng og kontinuitet
Årtiers forskning og erfaringer fra
praksis viser, at den bedste metode
til at sikre en god skolestart, er at
skabe sammenhæng og kontinuitet
mellem børnehave, SFO og skole
(Broström, 2001, 2019). Altså at børnene oplever visse lighedspunkter i
deres rejse fra børnehave til skole.
Ikke at de tre miljøer skal være ens.
Slet ikke. Børnene forventer netop, at
der skal ske noget nyt, nu ”hvor jeg
er blevet stor”. Men børnene oplever
tryghed og sikkerhed, når de kan nikke genkendende til visse elementer.
Børnene skal have nye udfordringer,
de skal opleve ”forstyrrelser”, men

disse skal have relation til tidligere
erfaringer siger John Dewey, hvilket
han betegner ”erfaringernes kontinuitet” (Dewey, 2018).
Pædagoger i børnehaven, SFO-pæ
da
goger og børnehaveklasseledere
og også 1. klasselærere anvender
mange metoder for at skabe kontinuitet i erfaringerne. Det kræver et
udviklet samarbejde mellem de fire
professioner, hvilket både er tidskrævende og fagligt krævende, da
de hver især skal have indsigt i og
respektere de andres fagligheder.
Det er almindeligt, at børnehave,
SFO og skole det sidste halve år inden skolestart gennemfører en række såkaldte overgangsaktiviteter,
hvorigennem børnene erhverver
sig fortrolighed med livet i SFO og
skole (Broström, 2001; Broström &
Schytte, 2005). For eksempel kan et
skolebesøg blive udfoldet over hele eller halve dage. Her deltager de
kommende skolestartere i flere lektioner i en såkaldt ”prøve-skoledag”,
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Det er et problem, hvis børnene
har for meget angst og negative
forventninger. Det kan bidrage til
en dårlig skolestart. Derfor har der
altid været fokus på at skabe sammenhæng og glidende overgang
til skolen. Således skriver Claus
Eskildsen i bogen Det første skolelår i 1929, at det ”er småbørnslærerens første og fornemeste opgave
at bygge bro over det svælg, der
findes mellem livet i hjemmet og
livet i skolen og på enhver tænkelig måde at lette den bratte overgang” (Eskildsen, 1929/1952, s.26).

hvor det enkelte børnehavebarn får
en børnehaveklassemakker, som det
følges med og udfører skoleopgaver
sammen med. Her er tale om ægte
og autentisk skoleerfaring, hvor det
selvsagt er afgørende, at det enkelte
barn oplever succes: ”Det var svært,
men jeg klarede det” (Broström,
2021, s. 230).
Men samarbejdet mellem professionerne rummer også samarbejde om
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rende fortællestol og fortællehat.
Tilstedeværelsen af disse genstande skabte tryghed hos børnene, da de kunne se en sammenhæng mellem, hvad de allerede
mestrede, og hvad det nye miljø
udfordrede med (Broström, 2019,
s. 37).

pædagogikken. Ikke i den betydning,
at der udformes en fælles pædagogisk læreplan, men at de har indgående kendskab til hinandens pædagogiske overvejelser og praksis, og måske
også udvikler et fælles læringssyn
(Broström, 2019). Sådanne initiativer
fører til kontinuitet i pædagogikken.
For eksempel at børnene oplever en
fælles måde at planlægge på:
I børnehaven havde børn og voksne udviklet en særlig metode, som
blev brugt i forbindelse med planlægning af de pædagogiske temaarbejder og projekter. Her rejste
de tre spørgsmål: Hvad ved vi om
emnet? Hvad vil vi vide? Og hvordan kan vi få dette at vide? Denne
planlægningsmodel brugte en
pædagog i forbindelse med temaet vulkaner. Spørgsmålet ”Hvad
ved vi om vulkanen” åbnede for
en storm af fortællinger fra børnene: ”De sprutter ild”, ”kogende
vand vælter ud af vulkanen”, ”min
far kunne ikke flyve hjem, fordi ilden nåede helt op til flyet”. Det næste spørgsmål ”Hvad vil vi gerne
vide om vulkaner?” skabte yderligere perspektiver. En pige sagde: ”Jeg vil gerne vide, om der er
vulkaner i Danmark”, og en dreng
undrede sig, ”hvordan kan man
vide, når vulkanens ild kommer”?
Denne børneviden og stærke interesse for de mystiske vulkaner gav
pædagogerne et godt grundlag
for at planlægge vulkanprojektet.
Fordi børnene i børnehaven var
vant til at anvende denne plan-
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lægningsmetode, blev de glade
og overraskede, da børnehaveklasselederen præsenterede dem
for samme metode. Det betød,
at de hurtigt blev hjemmevante i
børnehaveklassen, hvor de straks
kunne indgå som aktive handlende subjekter (Broström, 2019, s.
40).
Brug af grænseobjekter
Der skabes kontinuitet i erfaringerne, når de professionelle målrettet
gør brug af ”grænseobjekter”, dvs. at
bestemte genstande, processer eller
metoder er til stede på begge sider
af ”grænsen”. Ovenstående planlægningsmetode er eksempel herpå.
Tilsvarende i nedenstående case,
hvor genstandene ”fortællestol” og
”fortællehat” fungerede som grænseobjekt.
En børnehave havde i forbindelse
med et nordisk fortælleprojekt fokus på børnenes egne fortællinger. Når børnene havde digtet en
historie, kunne de sætte sig i fortællestolen og tage fortællehatten
på. Pædagogen fungerede som
sekretær og nedskrev deres fortællinger, som senere blev samlet
i ”Børnenes historiebog”, som var
yndet læsning i børnehaven.
Da en gruppe af kommende skolestartere besøgte den skole, de
skulle gå på, var deres begejstring
stor, da de opdagede, at der i
børnehaveklassen stod en tilsva-
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Om end der er skrevet et hav af bøger og artikler om overgang til skolen
for at opnå en god skolestart, er det
fortsat afgørende at få de gode ideer
omsat til praksis. De professionelle
møder mange forhindringer. Ikke
mindst mangel på tid. Men i prioriteringsregnestykket, vil jeg hævde, at
børnenes overgangsrejse er vigtig at
investere i.
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Co-teaching
– sammen om læring og udvikling
Alle børnehaveklasseledere har timer sammen med andre professionelle i klassen. Nogle ofte.
Andre af og til. Med inspiration fra co-teaching kan man udvikle et godt samarbejde børns
læring og udvikling. Et samarbejde, som kan skabe variation og give børnene den hjælp,
de har brug for. Et eksempel på en god co-teaching praksis kan være stationsundervisning.
Forfatteren til bogen Co-teaching – samarbejde om læring inviterer med på tur til Virginia.
det danske skolesystem for amerikanske lærerstuderende. Og nu havde
hun havde hentet mig i bil på hotellet
kl. 7 om morgenen. Vi skulle sammen
besøge Discovery Elementary School
denne dag. Jeg skulle lære om co-teaching i praksis.
Af Andy Højholdt, lektor i pædagogik & analytisk journalist. Forfatter til
bogen Co-teaching – samarbejde om
læring. Hans Reitzels Forlag, 2020.
E-mail: andh@kp.dk
På besøg
Vi parkerede bilen. Gik forbi den store
gule ’school bus’, kunstgræsbanen,
legepladsen over mod skolens røde
murstensbygninger i baggrunden.
Meget ’Danmarks-agtig’. Den var velholdt. Alt så nyt ud. Mange muligheder for børnene til at holde aktive
frikvarterer på en velindrettet legeplads. Skolesekretæren ved skolens
aula standsede os. Margrethe og jeg
fik først lov at gå ind, efter vi have
fået tydelige besøgsmarkater placeret på trøjen. ”Visitor - Discovery
Elementary School, Arlen, Virginia’
stod der på markaten, som jeg resten
af dagen skulle bære synligt. Ikke så
’Danmarks-agtig’.
”Lad os gå op til klassen”, sagde
Margrethe til mig. Margrethe Weiss
er ekspert i co-teaching og ansat på
George Mason University i udkanten
af Washington. Dagen før havde jeg
set hende undervise på universitets
aftenhold, hvor jeg havde fortalt om

Vi gik op på gangen med klasseværelser. Lokalet, vi kom ind i, var temmelig anderledes end et typisk dansk
klasselokale. I lokalet var der fyldt med
hoppebolde, gulvtæpper, computere,
whiteboard, en slags mælkekasser til
at sidde på og alle muligheder billeder
på væggene. Børnene, som alle var
5-6 år, hvirvlede livligt rundt, imens de
to voksne stod klar til at starte timens
program. ”Sweety, please sit down on
the carpet”, appellerede den ene voksne venligt til børnene. Roligt indfandt
børnene sig på et tæppe foran klassens
smartboard, alt imens Margrethe og
jeg indtog vores observerende positioner bagerst i lokalet.
Din og børnenes læring
At jeg havde glæden af at besøge
USA var ikke tilfældigt. Jeg var nemlig
taget til ’guds eget land’ for at studere
co-teaching i praksis. Inden havde jeg
læst talrige forskningsrapporter, som
dokumenterede, at co-teaching er den
samarbejdsform, der bedst muligt understøtter udviklingen af inkluderende
læringsmiljøer.
Det særlige ved co-teaching er, at det
handler om samarbejde i klassen. En
samarbejdspraksis, som enhver bør-
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nehaveklasseleder formentlig kan
have glæde af at stifte bekendtskab
med. Folkeskolen er i dag et sted
for flere forskellige professionelle –
pæda
goger, lærere, specialpædagoger, inklusionspædagoger, speciallæ
rere, musiklærere fra musikskolen etc.
Nuværende erfaringer fra co-teaching
i Danmark viser netop også pointen
om, at du med god brug af co-teaching
faktisk har gode muligheder for at
skabe didaktisk udvikling. I kraft af dit
samarbejde med andre. Co-teaching
er nemlig et samarbejde, hvor man er
sammen om at inddrage hinanden i en
samskabelsesproces af noget nyt og
værdifuldt i de pædagogiske aktiviteter. Man står der sammen, går i dialog
og prøver at udvikle en praksis. I bogen Co-teaching – samarbejde om læring (Højholdt 2020) har jeg med inspiration fra forskningen og erfaringerne
fra især USA anvendt denne definition
på co-teaching:
Co-teaching er den praksis, hvor to
forskellige professionelle sammen
planlægger, gennemfører og evaluerer lærings- og udviklingsaktiviteter for en heterogen gruppe af
børn, hvor de professionelle aktivt
søger at lære af hinanden og drage
nytte af hinandens forskelligheder
med henblik på at skabe variation
i læringsmiljøet og støtte alle elevers deltagelse.
Der er altså to centrale dimensioner
ved co-teaching-begrebet: Den ene er,
at hvor du som professionel gør dig
umage med at lære af din makker og
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bruge jeres professionelle forskel i viden, færdighed og personlighed, når I
skal handle i praksis - med henblik på
at udvikle læringsmiljøet, den anden
dimension handler om det, I er fælles
om - nemlig læring og udvikling hos
børnene.
Og så er det nok, at du, kære læser,
tænker over, hvordan to forskellige
professionelle kan bidrage til et godt
læringsmiljø? Hvad er det faktisk, man
kan gøre mere godt af, når man er to?
Lad os kigge lidt på, hvordan det kan
ske.
Sammen – hver for sig – sammen
I klasselokalet på ’Discovery Elemen
tary School’ har de to voksne valgt en
struktur på samarbejdet, hvor de begge står ved smartboardet og forklarer,
hvad der skal ske de næste 90 min. De
fortæller, hvad målet er, og kort tid efter bliver klassen inddelt i fire grupper.
Tre af eleverne skal sætte sig sammen
med den ene voksne ved et rundt bord
i udkanten af lokalet, to andre børn
skal sidde sammen med den anden
voksne ved det bord, som mest af alt
minder om et kateder. Resten af børnegruppen tager enten arbejdshæfte
eller bøger og placerer sig, hvor de
har lyst. Det kan være på mælkekasser med puder på, hoppebolde ved
borde eller i sofalignende stole. Tid til
frilæsning og arbejdet med arbejdsbøger. Efter ca. 15 min roterer nogle
af børnene. De grupper, der er sammen med voksne, skifter til at arbejde
selvstændigt og andre af børnene, der
før arbejde selvstændigt, skifter til at
være i en tæt aktivitet med de voksne.
Aktiviteterne med de voksne er ved
det ene bord hjælp til højtlæsning, og
det ved andet bord, med den anden
voksne, er fokus på nogle af de opgaver, som eleverne arbejder med i arbejdsbogen. På mange måder et ret så
bogligt indhold, men med struktur og
tidsmæssig variation primært med fokus på individuelt arbejdet. Slutteligt i
timen afrundes lektionen i rundkreds
ved smartboardet med begge voksne
som ordstyrer. De starter sammen –
arbejder hver for sig – men er alligevel
sammen. Herefter går turen til kantinen, hvor børnene spiser enten medbragt mad eller skolemad med den
faste spisegruppe ved 8 mands borde.
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Stationsundervisning
I lektionen fra ’Discovery Elementary
School’ gør de primært brug af det,
man kan kalde stationsundervisning.
I læringsmiljøet dannes små „stationer“ eller „rum i rummet“, hvor der
arbejdes med det samme indhold på
forskellige måder. Begge de voksne er
ansvarlige for en station, og der er frie
stationer, hvor børnene skal arbejde
selvstændigt. Alle børn arbejder på
alle stationer på skift. Det er de voksne, der styrer, hvem der er på hvilke
stationer, og hvor længe de er der.
Derved forsøger de så vidt muligt at
tage individuelle hensyn i det fælles
læringsmiljø. Målet med stationsopbygningen er at skabe god mulighed
for afveksling, variation i arbejdsformer, samtidig med at børnene oplever, man er en del af fællesskabet.
Man kan visualisere stationsformen
således:
Stationsundervisning
Stationsundervisningen kan meget
fint rumme stationer udenfor klassen
med målet om at skabe rum for bevægelse og kropslig læring i læringsmiljøet, kreative aktiviteter og i det hele
taget værkstedsprægede arbejdsformer. Naturligvis. Man skal især være
opmærksom:
1) at der ikke må være progression
mellem aktiviteterne
2) at lave stationer, hvor de respektive
voksnes kompetencer kan få lov at
udfolde sig, og at det samtidig er
relevant for målgruppen
3) at det for nogle børn kan være vanskeligt at ’slippe’ en station, hvis
man oplever ikke at have færdiggjort stationens øvelse.

Stationsundervisning er jo blot en
måde at praktisere samarbejdet i klassen. I bogen Co-teaching – samarbejde om læring kan du læse om flere
og andre tilgange til co-teaching, og
du har givetvis også selv erfaringer
med andre virksomme samarbejdsstrategier i klassen. Noget af det allervigtigste er at komme væk fra den
intuitive foretrukne tilgang man kan
beskrive som ’en underviser – en assisterer’, som den eneste virksomme
strategi, når man er to sammen. Alle
voksne skal være aktive. Alle voksne
skal i spil. I stedet skal vi over til at
have blikket rettet mod, hvilke behov
børnene har, hvilke gode kompetencer de voksne har, og hvordan kan vi
skabe et læringsmiljø som er godt og
varieret. Sammen!
Samarbejdsklima
Da dagen på Discovery Elementary
School var slut, interviewede jeg kort
de to undervisere. Deres anbefaling
var klar: Hav fokus på at skabe et godt
samarbejdsklima mellem jer. Uden
gode relationer mellem de professionelle kan det didaktiske potentiale i coteaching ikke forløses. Opfordringen
er hermed givet videre. Margrethe og
jeg forlod skolen, alt imens den smukke gamle ’school bus’ var ved at være
godt fyldt med børn på vej hjem fra
skole.Vi nikkede farvel til den lokale
sherif med den gigant store seksløber
hængende fra bæltet. USA på godt og
ondt. Tænkte jeg. Hvad tænker du?
Læs mere i: Co-teaching – samarbejde
om læring. Hans Reitzels Forlag, 2020.
Se mere på: www.coteach.dk – Andy
Højholdts hjemmeside om co-teaching. 

Figur 1: Stationsundervisning (Højholdt 2020).
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Har alle børn ret?
Det vil de nok i mange situationer selv mene, de har, men på Endrupskolen i Fredensborg
har de i hvert fald alle ret til en stemme i henholdsvis det store og det lille elevråd.
Om man går i 9. eller børnehaveklasse, så skal alle børnene have en oplevelse af,
at de bliver taget med på råd i det omfang, det er muligt.

Af Christina Flymer-Dindler,
folkeskolelærer på Endrupskolen
i Fredensborg, samt tovholder på
det lille Elevråd.
Endrupskolen er en
rettighedsskole
Endrupskolen har siden skoleåret
19/20 været en certificeret UNICEF
rettighedsskole.
Vi lægger vægt på, at eleverne skal
være medbestemmende dér, hvor
det er muligt, og det er det netop i et
elevråd. Eleverne har ret til og mulighed for at blive hørt og være en del
af en beslutningstagen. De får en oplevelse af, at de kan gøre noget for
fællesskabets skyld, og at de har en
vigtig stemme i forhold til at få noget
gennemført i børnehøjde.
Hvad taler vi om i
det lille elevråd?
I det lille elevråd, bestående af elever fra 0.-5. klasse, indledte vi vores
møder i dette skoleår med at tale om
demokrati. At alle har en stemme,
og at alle stemmer er lige vigtige. Vi
talte også om vigtigheden i, at man
i et elevråd repræsenterer sin klasse
og ikke kun skal præsentere sin egen
holdning.

I løbet af efteråret har vi haft nogle
gode og vigtige emner på dagsordenen. I skolegården skal vi have et nyt
klatrestativ, og her fik elevrådet til
opgave at spørge deres klassekammerater om, hvad de synes var vigtigt i forhold til, hvad et klatrestativ
skulle have af funktioner. Det kom der
mange gode bud på, og alle idéerne
er nu taget med til møderne i forvaltningen og med de legepladsfirmaer,
der er involveret. Spændende hvilke
idéer der ender med at kunne lade
sig gøre IRL (in real life).
I elevrådet har vi også talt om hvordan vi kan få en endnu pænere skole,
samt brainstormet på idéer til fede
udeområder med plads til god leg.
Eleverne havde rigtig mange gode
forslag, som nemt kan lade sig gøre
i praksis. F.eks. kan vi få flere skraldespande og have flere dage til opsamling af skrald på skolens område.
Vi kan pynte ydermurene med billeder lavet af eleverne, og vi kan lave
drømmefangere eller perleplader til
at hænge i træerne.
I vores temauger på skolen har elevrådet også en stemme. F.eks. har vi
planlagt en temauge i det nye år,
hvor overskriften er ’Guldby’. Her
har eleverne kommet med mange
og gode bud på sjove butikker, som
de godt kunne tænke sig at arbejde i.
Forslag der tager udgangspunkt i deres nysgerrighed og interesse for at
arbejde med noget, de synes, kunne
være vildt sjovt og samtidig lærerigt.
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Nu må vi se, om vi kan gennemføre ugen, eller om Corona endnu engang får sat vores idéer på pause.
Under alle omstændigheder har processen været god.
Og apropos Corona så er vores næste punkt på dagsordenen, hvordan
vi kan ’være sammen’ og skabe en
fællesskabsfølelse i denne tid, hvor
vi ikke fysisk må blande os årgangene imellem. Jeg glæder mig til at
høre deres forslag til dette punkt.
Kan de mindste elever fra
børnehaveklassen også bidrage?
Ja, det kan de i den grad.
Eleverne fra 0. klasse har utroligt meget på hjerte, og det er vidunderligt
at opleve dem stille sig frem foran de
lidt større elever og fremføre det, de
har talt om i klassen. De mindste elever er modige, ivrige og meget engagerede - og så har de mange sjove,
’krøllede’ og umiddelbare idéer og
forslag til det, vi drøfter.
De spørger mig ofte i frikvartererne,
hvornår vi skal ses i elevrådet igen,
for de synes det er så sjovt!
I elevrådet har alle børn ret, for der
er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Vi får en følelse af sammenhold
og fællesskab, og selvom man lige er
startet i skole, er det utroligt vigtigt
at føle sig som en del af holdet allerede.
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MyBreak
– inspiration til bevægelse!
MyBreak er et startup projekt fra sommeren 2019. MyBreak hjælper lærere og pædagoger,
til lettere af få bevægelsesaktiviteter med i de lange skoledage. Der er ingen forberedelse
– mailen eller app’en læses blot højt for eleverne, og så er det legetid.

kampagnen står på, er det aldrig et
problem med bevægelsen. Dagens
øvelse er bestemt og beskrevet, og
plakaten på væggen minder om, at
få det gjort. Børnene og jeg har altid
elsket de tre ugers bevægelseskampagne.
Rebecca Ilsøe med sønnen Villads
på 3 år.
Folkeskolelærer, dansk og idræt.
Idrætskonsulent i DGI.
Starter af MyBreak.
www.MyBreak.dk

I sommeren 2019 gik jeg hjemme på
barsel med min datter, Ronja. Jeg
savnede at bruge mine kreative evner indenfor bevægelse og undervisning og jeg overvejede meget,
hvordan jeg kunne komme til at bruge mere tid på netop dette, når jeg
vendte tilbage til arbejdsmarkedet.
Tankestrømmen fik mig til at tænke
på, at det egentlig var mærkeligt, at
det var så svært at få bevægelse med
ind i løbet af skoledagen, når jeg nu
synes det var så spændende og vigtig en del af det at være tilpas i sin
krop, og dermed parat til at modtage
undervisning. Der er lavet et hav af
undersøgelser der viser, at bevægelse er godt for både udvikling og indlæring, hvorfor det er altafgørende at
få med ind i en lange skoledag.
Mine tidligere klasser har altid haft
tradition for at deltage i ’Sæt skolen i bevægelse’ og i de 3 uger, hvor
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- Dette gav mig ideen til MyBreak!
Jeg begyndte at kontakte folk via undervisningsfælleskaber på Facebook.
Jeg ville høre, om de var interesserede i at modtage daglig inspiration
til bevægelsesaktiviteter, som man
nemt kunne tage med i sin klasse,
uden hverken forberedelse eller rekvisitter.
Resultatet talte sit tydelige sprog.
Der var næsten 100% tilslutning til
min ide, og alle ville med på maillisten.
Da skoleåret startede i sommeren
2019, gik jeg i gang med at sende
daglige mails og sms’er til de mere
end 100 interesserede. Interessen
var intakt henover hele skoleåret.
Ved udgangen af skoleåret i 2020 var
jeg klar til at udvide, så endnu flere
kunne få gavn af de MyBreaks jeg
sender ud. ”Hvis der er 100 der kan
bruge mine ideer, så er der nok også
flere” – og det skal jeg love for!
Efter at have offentliggjort min ide
om MyBreak på et par facebooksider
for undervisning, kom der på få dage
mere end 2000 tilmeldinger, og der
kommer fortsat hver dag flere til!
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I stedet for sms er der nu udviklet
en app, og afsendelse af mails er
sat i system, men ellers er ideen den
samme. Hver morgen kl. 07.00 sender jeg en MyBreak, som kan tages
direkte med i klassen. Præcis som i
bevægelseskampagnen, skal man
hverken finde eller tage stilling, for
øvelsen er allerede bestemt. Det kræver ikke noget forberedelse og heller
ikke nogen rekvisitter. Hver øvelse er
defineret med et fokus; puls, koordination, velvære eller socialt, og der
står hvor lang tid øvelsen tager. Alle
øvelser står beskrevet i punktform,
så det kan læses direkte op for eleverne, inden det hele går i gang.
Det er enkelt, hurtigt og let tilgængeligt.
Mine MyBreaks er som udgangspunkt tilpasset indskoling og mellemtrin, men alle kan bruge dem.

Hvad er en MyBreak?

En MyBreak er en Brain Break
- en kort fysisk udfoldelse, der
fungerer som et energiskabende
afbræk for hjernen. Brain Breaks
varer typisk 3-5 minutter, og kan
udføres alene eller sammen med
andre. Brain Breaks skaber fornyet energi, samt ro i kroppen.

Hus, træ, sten!

Også udskoling og voksne. Det er
desværre ofte sådan, at jo ældre vi
bliver, jo sværere synes vi det er at
gøre os selv til grin, og jo sværere
har vi ved, at give os hen til en leg.

1-2-3

• Eleverne går sammen to og to.

Ikke desto mindre, vil jeg vove den
påstand, at hvis vi voksne giver os
selv lov til at lege, så vil vi synes
det er ligeså sjovt som børnene, at
hoppe rundt som diverse dyr, kravle
rundt på gulvet og op på bordene og
endda lave sten, saks, papir med vores kolleger. Vi voksne har også stor
gavn af afbræk for hjernen og bevægelse til kroppen, præcis som børnene har det.

• Eleverne går rundt imellem hinanden.

MyBreaks kan bruges af alle, og alle
vil få gavn af bevægelsen!

• 1 fra hver gruppe skal være stenen, ved at lægge sig krøllet sammen på gulvet, så lille som mulig.

• Første elev siger 1, anden
elev siger 2, første 3, anden
1, første 2, anden 3 osv.
• Udvid evt med at hvert tal skal siges samtid med en bevægelse fx:
• 1 - Hop
• 2 - Klap på lår
• 3 - snor rundt
• Øg tempoet eller prøv kun at lave
bevægelserne uden at sige tallene, for at øge sværhedsgraden.
Fokus: Koordination
Tid: 5 minutter

Har du også fået lyst til at prøve
MyBreak, så kan du tilmelde via
hjemmesiden www.MyBreak.dk eller
hente app’en i appstore, ved at søge
på MyBreak i ét ord.
Jeg glæder mig til at gøre hverdagen
med bevægelse nemmere, for både
dig og din kollega.
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• Når læreren siger STOP, finder
eleverne sammen i grupper af 3.
• 1 fra hver gruppe skal være huset, ved at sætte sig på knæ, og
strække hænderne over hovedet og forme et trekantet tag.
• 1 fra hver gruppe skal være
træet, ved at stille sig helt
rank, med hænderne løftede
højt og lige over hovedet.

• Legen gentages nogle gange,
så eleverne får lov at danne
forskellige grupper og agere forskellige genstande.
• Hvis antallet af elever ikke går op
med 3, kan der tilføjes en ekstra
hund til gruppen, som står på
alle fire og tisser op ad træet.
Fokus: Socialt
Tid: 8 minutter

17

Den Trygge Overgang
1. maj er en stor dag hvert år i Humlebæk. Det er dagen, hvor alle de nye
SFO- børn starter deres hverdag væk fra dagtilbuddets kendte rammer.
I Børnehusene Humlebæk tages dette skift meget seriøst og vi har gennem
de seneste 10 år arbejdet med forløbet ”Den Trygge Overgang”.

Af Anette Westring, områdeleder
Børnehusene Humlebæk.
Den styrkede pædagogiske læreplan
indeholder et krav til, at der skabes en
sammenhæng fra dagtilbud til børnehaveklassen, dels ved at etablere et
læringsmiljø med mulighed for at udvikle en nysgerrighed over for bogstaver, tal, mønstre, former, mv.
Det kræver ligeledes et fokus på barnets trivsel, arbejdet med børnefællesskaber og mødet på at tage initiativ til at indgå i nye relationer, mod på
nye oplevelser og nye udfordringer,
være vedholdende og kunne fordybe
sig.
I Børnehusene Humlebæk arbejder vi
med dette gennem hele barnets tid
i dagtilbud, men vi øger indsatsen i
forløbet med ”Den trygge Overgang”.
Overgangen til skolelivet er en spændende, men også lidt skræmmende
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tid i de 5-6 åriges liv. Derfor starter vi,
i Børnehusene Humlebæk, i god tid
med planlægningen af en pædagogisk strategi for det fælles samarbejde, så vi sammen er klar til at støtte
op om det enkelte barns behov og
ved fastholdelse af det enkelte barns
perspektiv.
Vi starter allerede i februar/marts måned med at inddrage børnehavelivet
i SFO’en. Her tager de største børnehavebørn deres faste og kendte pædagoger med over i SFO’en. Herved
får de en tryg øvebane, hvor de kan
lære, hvordan det er at være i de nye
fysiske rammer, hvem er alle de nye
venner og hvem er de voksne, der arbejder i SFO’en. Børnene er enormt
dygtige til at agere efter de regler, der
gælder for den givne kontekst, men
det, at de har velkendte pædagoger
med, gør at de fra starten af har hjælpende og støttende hænder, som de
føler sig trygge ved. De seneste år
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har vi arbejdet med projekter omkring leg. Det skaber tydelighed og
tryghed for børnene at møde genkendelige aktiviteter med en fast struktur
i mødet med alt det nye i SFO’en.
Kombinationsstillinger
Udover den tidlige og trygge introduktion til SFO’en, så arbejder vi også på børnenes kendte hjemmebane.
Vi inddrager personalet fra SFO’en i
det daglige arbejde i børnehaverne
med kombinationsstillinger, så børnene får mulighed for at lære de nye
pædagoger at kende, der hvor de har
haft deres hverdag gennem deres
børnehaveliv, hvilket derved giver en
rød tråd til den kommende hverdag i
SFO og skole.
Børnefællesskaber
Relationsarbejdet er i højsædet. Bør
nene er meget optaget af mødet
med alle de nye børn og om de får
nye venner. Ligesom med de kendte
voksne, så laver vi trygge grupper
med børn de kender fra børnehaven
og udvider langsomt rammerne for,
hvilke børn vi sætter sammen. Derfor
er gruppeinddelingen i højsædet, så
pædagogerne ud fra deres kendskab
til børnene hjælper med at skabe grobund for kendskab og venskab, der
varer ind i skolelivet. De sociale kompetencer styrkes igennem dette forløb, hvor en helt ny kontekst præsenteres. Dette er et aspekt, der er trænet
allerede længe inden overgangsperioden i både dagtilbud og vi forventer
også det sker hjemme. Jo mere tryg
barnet er for variable relationer i sin
opvækst, jo nemmere vil det blive at
tro på, at ”jeg er god nok”, når skolestarten kommer.

Leg, læring og nysgerrighed
Hvor vi i dagtilbud hovedsageligt
anvender en legebaseret didaktik,
vil børnene i skolelivet komme til at
møde en mere fagdidaktisk tilgang,
som de ikke har været vant til. Derfor
bruges den legende tilgang som introduktion, hvor pædagogerne byder
ind og udvikler legen med faglig eller sociale udfordringer. Her er der
rum til at børnehavelivet og skolelivet mødes.
Vi arbejder med den strukturerede
læring med fokus på:
• Fri for Mobberi
• Sprog og dialog
• Leg og bevægelse
• Kulturelle/kreative udtryk og værdier.
Dette er alle temaer, som børnehavebørnene har arbejdet med gennem
deres børnehaveliv, men nu udvides
læringen og nysgerrigheden sammen med deres nye venner.
Samtidigt arbejder vi med den situerede læring, hvor vi bruger cykelturen, frokosten, oprydning og garderobe til at styrke børnenes selvstændighed, medansvar og fællesskab.
Tillid, udfordring og trivsel
Hele tiden arbejder vi med mødet
mellem det kendte og det ukendte,
så børnenes mod på de nye udfordringer øges. Vi holder dem i hånden
indtil de er klar til selv at springe. Vi
har positive forventninger til børnenes egen selvstændighed.
Børnene vokser i takt med den tillid,
vi viser dem. I SFO’en er legepladsen
ikke hegnet ind, men vi har en indbyrdes tillid til, at børnene ikke forlader
matriklen og de voksne er der til at
hjælpe, hvis de bliver i tvivl om rammerne. Vi har mange gode uger til at
øve i og samle på de positive og selvtillidsbefordrende
selvfortællinger,
hvor børnene selv kan trives i og erkende, at ”jeg er sådan én som kan!”
Forældresamarbejde
Der ligger en vigtig rolle for forældrene, da det også ofte er en svær tid for
forældrene. Men tilliden til at barnet
kan er essentiel. Derfor omfatter det
også at man som forældre kan møde
et barn, der har behov for en forælder

der siger ”pyt med det, vi prøver da
bare igen i morgen”, hvis der kommer
et lille bump på vejen. Derved anerkendes børnenes øvebane og motiverer dem til at fortsætte den gode
udvikling- selv når det kræver lidt
ekstra energi eller tålmodighed.
Forældrene holdes opdaterede gennem digitale platforme og inviteres
i løbet af foråret til fremvisning af
SFO’en. Også her giver det et selvtillidsboost, når forældrene skal over
og se det sted, som barnet har været.
Børn med særlige udfordringer
Vi anvender DTO til at øge kendskabet
til de børn med særlige udfordringer.
Dels holder vi overleveringsmøder,
men værdien i at møde børnene med
deres kendte voksne og kunne lære deres styrker og begrænsninger at kende
i praksis inden SFO-start opleves som
givende både for børn, børnehavepædagoger, SFO-pædagoger og forældre. Samarbejde, indsigt og forventningsafstemning omkring hvilke målsætninger og metoder, der er anvendt
til at styrke det enkelte barn bliver en
vigtig base for starten i SFO-livet.
Sproggaven
Det seneste tiltag vi har taget for at
skabe en rød tråd mellem dagtilbud
og skole er et samarbejde omkring
Sproggaven. Sproggaven har vi arbejdet med siden 2017 i dagtilbud,
hvor vi anvender dialogisk læsning
og faste genkendelige bøger, som alle børn skal have læst i løbet af deres
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tid i dagtilbud. Dette er vi netop med
i at få startet op i skolen, således at
metoden følger børnene.
Fremtiden for DTO
Siden SFO’erne blev rykket fra dagtilbud til skoler i 2019 er økonomien
blevet delt. Det kræver mange ressourcer for begge parter at etablere
dette samarbejde. Derfor er det en
vigtig faktor, at både dagtilbud og
SFO/skole finder værdi i samarbejdet. Evalueringerne for de seneste
år, viser fortsat at DTO har sin berettigelse, særligt når vi ser det ud fra
børnenes perspektiv. SFO’erne har
observeret mange relationer mellem
børn fra forskellige børnehaver under og efter forløbet, hvilket er positivt. De oplever, at de nye børn hurtigt søger ud blandt de andre børn
ved SFO-start og at de hurtigt virker
trygge i den nye hverdag. Ligeledes
oplever SFO’erne positiv feedback fra
forældrene, der gennem hele DTOforløbet holdes orienteret via formidlingsvideoer, hvor de har kunnet se
deres børn udfolde sig i de nye rammer. Forældrene beskriver også, at
de gennemgående er meget tilfreds
med forløbet, da de oplever at deres
børn tager et stort mentalt skridt og
bliver klar til at sprede vingerne.
I Børnehusene Humlebæk vil vi derfor
fortsat styrke dette DTO-samarbejde,
så vi ved, at de børn vi tager afsked
med den 30. april hvert år, er klædt
bedst muligt på til deres nye liv.
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Matematisk
opmærksomhed
Aktiviteter er en væsentlig del af arbejdet med matematisk opmærksomhed
i børnehaveklassen. Vi har her, med udgangspunkt i Fælles Mål, skitseret
forskellige aktiviteter, der understøtter hver af de fire færdigheds- og
vidensområder, der udgør temaet matematisk opmærksomhed.

Af Connie Nielsen, lærer, matematikkonsulent, lærebogsforfatter og
kursusinstruktør.
E-mail: connie.nielsen@dkmat.dk
Elisabeth Tang, matematikkonsulent, lærebogsforfatter og kursusin
struktør. E-mail: et@dkmat.dk

Senere har matematikken fået mere
plads og med den nye læseplan fra
2019, har matematisk opmærksomhed fået sine egne kompetencemål
og et opmærksomhedspunkt.

Børnehaveklassen
I mange år har der været tradition for
at arbejde i temaer i skolestarten. Der
har længe været fokus på sprog og
sproglig opmærksomhed. Heldigvis
har matematikken fået lov til at fylde mere. Der er nu større fokus på,
at også små børn arbejder naturligt
med matematiske aktiviteter.

Vi vil i det følgende beskrive aktiviteter, der passer til de fire færdighedsog vidensområder.
Tal og antal
De fleste børn kan, når de starter i
børnehaveklassen, tælle til 20 eller
mere. Selve tælleremsen er et godt
grundlag for arbejdet med tallene.
Det, at et barn kan tælle til fx 50, er ikke det samme som, at hun har forståelse for mængden 50. Der skal derfor
arbejdes bevidst med sammenhængen mellem tal, talnavn og mængde.

Aktiviteter
Det er vigtigt, at arbejdet med matematisk opmærksomhed foregår i
legende aktiviteter, der gerne må
være kropslige og foregå udendørs. Nogle har desværre stadig en
opfattelse af, at matematik foregår
bedst med papir og blyant – siddende ved et bord. Vi mener, at
matematisk læring, ligesom meget
anden læring, foregår bedst med
kroppen forrest.

Her er et eksempel, hvor alle tre udtryk for tallet fem er repræsenteret.
Vi ser talsymbolet fem og mængden

"Vi er alle sammen opmærksom-

me på, hvor vigtigt det er at læse
for vores små børn. Vi får det at vide af sundhedsplejersken og børnehaven.
På samme måde er det helt afgørende, at man taler om tal og matematik med sine børn"
Pernille Sunde i Information
20. juni 2020

Kompetence-

område Fælles
Kompetencemål
Faserkom begrebet
Med
Mål i 2009
Sprog
Eleven er opmærkSamtale
begyndende
matematisk
opmærksom på forskellige
Eleven kan veksle
Eleven har viden
1.
måder at anvende
somhed sprog
med
som
en
del
af
temaet
om talesprogets
på.
udtrykke sig.
Natur og naturfaglige fænomener.

opmærksomhed

Naturfaglige

Eleven kan anvende
tal og geometrisk
sprog i hverdags-

Tal*
1.

Eleven kan læse
og ordne etcifrede
naturlige tal.

i naturen.

2
0
og musiske

Eleven kan udtrykke sig i billeder,
udtryksformer musik og drama.

Eleven kan fortælle
om egne oplevelser
af billeder, musik
og drama.

Eleven har viden
om fortællestruktur

Sproglig bevidsthed*
Eleven kan eksperi
mentere med rim,
bogstavlyde, ord og
sætningsdannelse.

Eleven kan bestemme Eleven har viden
antal i hverdags
talsbestemmelse.

Eleven har viden om
bogstavlydforbind
elser og enkle regler
for ord og sætningsdannelse.

Figurer og mønstre
Eleven kan gengive
gurer og mønstre,
herunder i digitale
medier.

-

Eleven kan genkende
dyr og planter i
nærområdet.

Eleven har viden om
inddeling af dyr og
planter i grupper.

for kunstneriske
genrer.

Eleven kan eksperi
mentere med egne
udtryk i billeder,
musik og drama
alene og i fællesskab.

Eleven har viden
om basale redskaber
og teknikker inden
for billeder, musik
og drama.

Eleven har viden
princip, skriveretning
og sætningsopbygning.

Sprog og tankegang
Eleven kan anvende
Eleven har viden om
enkle forklaringer
i forbindelse med
begreber.
placering og størrelse.

Eleven har viden
om hensigtsmæssig
adfærd i naturen.

Eleven kan undersøge Eleven har viden om
naturen ud fra egne
måder at undersøge
natur på.
med digitale værk
tøjer.

Naturnysgerrig
Eleven kan tage henog leg.
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Eleven har viden om

Skrivning
Eleven kan eksperi
mentere med at
skrive små tekster.

Eleven har viden om
enkle geometriske

Dyr og planter

Eleven har viden
om årets rytme
i Danmark.

Oplevelse
1.

Fortælling
Eleven kan gengive
indhold af tekster.

Antal

Eleven har viden
om talsymbolerne
og deres ordning.

Årets gang

Eleven kan ud fra

fænomener erviden
og erfaring
Udsnit
taget
fra: www.emu.dk
Eleven kan forbinde
1.

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Eleven kan anvende
digitale medier
i bearbejdelsen
af oplevelser og

Eleven har viden
om digitale medier.

Eleven kan ekspe
mentere med at
læse små tekster
i forskellige medi

tøjsnor. Måske er der i starten huller
i rækken. Her er det oplagt at finde
ud af, hvilke tal der mangler, og efterhånden kan rækken udvides med
større tal. Eleverne kan supplere
med fx deres egne husnumre. Det er
en god aktivitet at finde den rigtige
placering af nye tal.

fem i form af både fem ællinger og
fem fingre. Talnavnet står i teksten,
som her er et vers, der kan synges
på Rapanden Rasmus. Derudover vises tallets placering i talrækken fra et
til ti øverst, og nederst er der en visualisering af tallet som en del af ti.
Endelig er der en anvisning på skriveretningen i talsymbolet.

me på skolen. Tallene kan herefter
anvendes på forskellige måder. I kan
fx sætte tallene i rækkefølge på en

Popkorn med tal
En aktivitet, der træner sammenhængen mellem talsymbol og mængde,
er Popkorn. I et popkornbæger lægges små sammenkrøllede sedler
med tallene fra et til ti. Alle børnene
står i en rundkreds og på tælling: et,
to tre POPKORN, kastes alle de små
stykker papir op i luften. Børnene tager en seddel og læser tallet, hvorefter de finder en tilsvarende mæng-

Talkort som disse er en væsentlig
del af børnenes talforståelse. De bør
hænge i børnehøjde, så børnene kan
pege, tælle og følge skiriveretningen
med fingrene.
Taljagt
Når man alligevel går tur, kan det
være oplagt at se efter forskellige tal.
Måske kan I finde alle tallene fra et
til ti eller længere endnu. I kan tage
fotos af tallene og printe dem hjemde af genstande. Afhængig af, hvad
man har til rådighed, kan det være
centicubes, legoklodser, sten, knapper eller andet.
Børnene kan efterfølgende udstille
resultaterne af legen.
En variant kan være, at der på sedlerne er prikker, som angiver mængden, og at børnene skal placere sedlerne ud for talkort, der viser talsymbolet.
Figurer og mønstre
Primært arbejder vi med figurerne
cirkel, kvadrat, rektangel og trekant.
Vi mener, det er vigtigt, at børnene
lærer de rigtige betegnelser fra star-
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forskellige figurer, og om det var flere af en bestemt slags.

ten. Det kan godt være, at rektangel
er et svært ord, men børnene kan
godt lide at lære svære ord. Intuitivt
kan de godt se forskel på kvadrater
og rektangler, så det er naturligt, at
de korrekte navne introduceres fra
starten.
Detektiven
I arbejdet med at genkende figurerne i deres nærområde er legen
Detektiven oplagt. Her får børnene i
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mindre grupper udleveret et skema.
De skal sætte kryds i skemaet, når de
opdager en bestemt figur.
Der kan med fordel opstilles regler,
inden børnene er på egen hånd. Hvor
foregår jagten? Må man sætte flere
krydser, hvis man ser den samme
form flere gange det samme sted fx
rektangulære mursten på en væg eller kvadratiske fliser? Bagefter kan
man samlet tale om, hvor man så de
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Forud eller i tilknytning til denne aktivitet kan man gå tur med fokus på
at finde fx cirkler. En sådan cirkeljagt
kan også være en opgave for familien derhjemme.
Senere kan det være en udfordring
at finde figurer, man ikke kender navnene på.
Børnene kommer måske med fotos
eller tegninger af femkanter, sekskanter, romber eller parallelogrammer, som de har fundet på deres jagt
i hjemmet eller på turen med familien.
Mønsterjagt
En naturlig følge af figurjagten kan
være en mønsterjagt. I eller uden for
skolen går klassen på jagt efter mønstre. Klassen har inden turen talt om,
at et mønster er sammensat af fx figurer, og at der er en gentagelse.
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Mønsterbygning
Børnene kan bygge mønstre med
mønsterblokke. I starten kan det
være mønsterrækker, senere kan de
bygge fladedækkende mønstre.
Mønstre kan også handle om perlekæder, perleplader og tegninger fx
Mandalas.
Sprog og tankegang
Sproget er en vigtig dimension i alle
aktiviteter. Børnene skal sættes i situationer, hvor de taler og samtaler
om matematikken. I starten vil samtalen være beskrivende. Hvad ser I?
Hvordan ser det ud? Hvor mange er
der? Senere kan der stilles krav om
simple ræsonnementer fx Hvad sker
der, hvis …? Hvad tror I, der skete
først?

selv definere sorteringen, eller den
kan være givet på forhånd. Børnene
kan udfordres ved at bede dem om
at sortere i flere eller færre bunker.
Så skal de igen argumentere for deres valg indbyrdes.
Matematik alle vegne
Det vigtigste er egentlig at have blik
for matematikken i dagligdagen. De
matematiske ord og begreber finder
anvendelse i mange af de aktiviteter

– ikke mindst de praktiske gøremål,
som udgør dagligdagen i børnehaveklassen.
Når matematikken indgår som en naturlig og legende del af dagligdagen,
kan man forhåbentlig forebygge den
myte, der desværre er opstået om, at
matematik er svært.

For at sikre den mundtlige kommunikation blandt børnene er det oplagt
at lade dem arbejde i mindre grupper, når det er muligt.
Sortering
Når børnene bliver sat til at sortere
genstande i forskellige kategorier,
bliver de nødt til at sætte ord på deres ræssonementer. Børnene kan
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Sætter vi en barriere for de
tosprogede børns sproglige udvikling?
Undersøgelser har påpeget at modersmålsundervisning kan understøtte det tosprogede
barn i sprogudviklingen og i læren af det danske sprog (Københavns Kommune, 2007).
På trods af dette, afskaffede den daværende regering det økonomiske tilskud for en andel
af etniske minoritetsbørn i Danmark (Tørnæs, 2002). I praksis betyder dette et forøget
fokus på det kommunikative arbejde med de tosprogede børn. Vi møder fagpersoner, der
oplever manglende redskaber og kompetencer til at omfavne de udfordringer der kan opstå
sprogligt og kommunikativt. Vi finder det derfor interessant at belyse de pædagogiske
og didaktiske tiltag, der kan igangsættes for at understøtte de tosprogede børn.

Af Jasmin Darwish, Thomas Kolling
og Sandra Grønvold Jensen.
Pædagogstuderende.

Hvad blev der af tilskuddet til
modersmålsundervisning?
I 2002 afskaffede den daværende regering tilskuddet til modersmålsundervisning for en andel tosprogede
børn. (Tørnæs, 2002) Det forhenværende økonomiske tilskud blev tildelt
mellem kommunerne, hvorved der
blev tilbudt undervisning for tosprogede børn i modersmål. Tilskuddet
skulle sikre børn i at udvikle og mestre eget modersmål, da undersøgelser påpeger vigtigheden i allerede at
kunne ét sprog, før der tilegnes et nyt.
Den røde regering var dog ikke enig
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i afskaffelsen. Anne Holmen, professor i dansk som andetsprog og daværende institutleder for Instituttet
for Pædagogisk Antropologi - DPU,
var en ud af flere fortalere for at bevare det økonomiske tilskud til modersmålsundervisning. Holmen på
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peger at modersmålet stimulerer
indlæringen af andetsproget, da
læsestrategier og skolefærdigheder
overføres (Tørnæs, 2002).
Som en del af afskaffelsen, blev det
vedtaget at hvis de tosprogede børn

gen, som kan være med til at udfolde
det kommunikative og sproglige for
de tosprogede børn.
Mads Hermansen, Dr.Pæd. og professor i pædagogisk psykologi, mfl.,
beskriver at kommunikation er meget mere end kun sproget.
Både kropssprog og tonefald spiller ind som en væsentlig del
(Hermansen, Petersen & Løw, 2013).
Albert Mehrabian, professor i psykologi, udtrykker dertil at kropssproget
består af 55%, tonefaldet 38% mens
ordene kun 7% af kommunikationen
(Mehrabian, 1981).
Vi skal som fagpersoner derfor være bevidste om hvordan vi kommunikerer med de tosprogede børn i
praksis og at vores kropssprog skal
have forbindelse til det vi udtrykker
sprogligt.
stammer fra den Europæiske Union,
omfattes det økonomiske tilskud stadig.
Således er det ikke længere lovgivningsmæssigt folkeskolens pligt at
tilbyde
modersmålsundervisning
for alle tosprogede børn (Tørnæs,
2002).
Fra UNI•C Statistik og Analyse, opdateret i 2012, kan vi se at 10,5 %
af børnene i folkeskolerne er tosprogede (Ministeriet for Børn og
Undervisning, 2012).
Vi har en formodning om at tallet
er steget, efter flygtningestrømmen
i 2015, hvor flere etniske minoriteter er blevet en del af samfundet
(Regeringen, 2016).

Ud fra nedenstående statistik samt
erfaringsmæssige oplevelser, kan
det forekomme at en andel af disse
tosprogede børn kan opleve kommunikative vanskelig-heder i folkeskolen. Hvad gør det for vores praksis og hvilke redskaber kan vi benytte os af for at understøtte barnet i
den daglige kommunikation? Det vil
vi i denne artikel komme nærmere
ind på.
Det er ikke kun ordene!
Som fagpersoner kan vi ikke ændre
regeringens økonomiske prioriteringer og vi kan derfor ikke arbejde konkret med at understøtte modersmålet. Vi kan i stedet arbejde alternativt,
ved at indføre lege og tiltag i hverda-

AKTIVITETS-IDEER
Tag på tur
Gå en tur og hav en dialog om
det i ser. Mærk og interagerer
med omgivelserne og gør det
til en del af dialogen. Barnet
kobler herved ordene på det
de har set og mærket. Styrker
barnet i at huske betydningen
af ordene.

Gæt og grimasser
Den klassiske gæt og grimasser, men med dyr og følelser
som fokus. Herved lærer barnet at aflæse kropssprog og
bevægelse og koble det til de
ord der bliver oplæst.

Lad kroppen tale
Placer børnene overfor hinanden 2 og 2, og lad dem skiftevis udtrykke sig kropsligt. Det
andet barn skal herefter gætte
hvad der bliver udtrykt. Her
kobler barnet også kropssproget til det sproglige.
Procentdel af tosprogede elever i folkeskolen – fra
UNI•C Statistik & Analyse.
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dette illustrerer Palludan to kommunikationsformer der benyttes i praksis. Ud fra observationerne anses det
nemlig, at fagpersoner er tilbøjelige
til at benytte sig at udvekslingstonen,
når et barn er af majoritetsbaggrund
og med mellem- eller højtuddannede forældre. Her opleves der en ligeværdig kommunikation, hvor begge
parter er aktivt deltagende i interaktionen.
Modsat bliver et barn med minoritets- baggrund, eller lavere uddannede forældre, ofte talt til med en undervisningstone, hvor fagpersonen
kommunikerer envejs (Gravesen,
2015). Denne kommunikationsform
kan vi være tilbøjelige til at opleve i
praksis. Det bliver med en forklarende eller instruerende tilgang, hvor
barnet agerer passivt og lyttende. En
vigtig pointe heraf, er at disse børn
ikke opnår de samme kropslige og
sproglige forudsætninger, som førnævnte børn. Men hvordan kan vi
bruge dette i praksis?

Når vi erfaringsmæssigt oplever at
nogle tosprogede børn har svært
ved at forstå meningen bag det talte,
skal vi stille os undrende overfor vores egen måde at kommunikere. Ved
at bruge kropssproget til at illustrere
hvad vi mener, kan det give børnene
mulighed for at forstå den sproglige
del af kommunikationen. Når vi arbejder med sprogudvikling, er det
dertil også vigtigt at inddrage lege
og aktiviteter som har dette i fokus.
Eksempler kan være at inddrage aktiviteter hvor børnene kan udtrykke
følelser, mimik samt andre aktiviteter
hvor den bredere forståelse af kommunikationen er i fokus.

udvikle sproget. Men tager vi i stedet de pædagogiske briller på, bliver
det interaktionen og kommunikationen mellem barn og voksen der er
i fokus. Det kan være at gå en tur i
en skov, med høje, duftende birketræer. Hvor sollyset skinner i øjnene
mens træerne omfavner ens tilstedeværelse. Denne oplevelse kan være
med til at styrke barnets sproglige
kompetence, da tiltaget lægger op til
en dialog, hvor observationer og refleksioner kobles til det kommunikerede - her det sproglige. Det sociale
samspil har betydning for udviklingen, da kommunikation altid foregår
interaktivt mellem mennesker.

Et praksiseksempel; En klub i Roskilde
kommune har valgt at benytte uderummets mange muligheder, for at
støtte udviklingen af sproglige kompetencer for de tosprogede børn i
modtageklasserne.
At gå en tur med et barn, kan på sin
vis opfattes som intet givende ift. at

Fokus på tonen
Men hvilke interaktionsmuligheder
rummer klasserummet så? Charlotte
Palludan, kultur- sociolog og børneforsker, har i sit arbejde observeret
og undersøgt forskellige scenarier,
hvor børn og voksne interagerer
(Gravesen, 2015). På baggrund af
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Ligesom vi skal være opmærksomme på vores kropssprog, er det i lige
så høj grad vigtigt at reflektere over
vores indfaldsvinkel til interaktionen
med de tosprogede børn. Det kan
være essentielt at diskutere i personalegruppen, hvordan disse kommunikationsformer indgår i den daglige
praksis. Hermed at der bliver reflekteret over egen professionspersonlighed; hvordan indgår jeg pædagogisk og professionelt, på et niveau
der støtter tosprogede børn i deres
sproglige udvikling? For som en del
af professions- personligheden, skal
vi vurdere vores rolle overfor børnene (Winther, 2012).
Vi er rollemodel
Det er vores opgave som fagpersoner at give børn den nødvendige
psykologiske ilt, for at understøtte
deres sproglige udvikling. Men hvordan kan det så gøres i praksis?
Tager vi udgangspunkt i Jan Tønnes
vang, Cand.Psych. og institutleder
på Psykologisk Institut, og det vitaliserings psykologiske perspektiv, har
alle mennesker fire grundlæg-gende

behov; anerkendelse, mening, samhørighed og mestring (Tønnesvang
& Hedegaard, 2015). Den sproglige
udvikling kan ikke anses som en enkeltstående proces, men nærmere i
helhed med barnets trivsel og udvikling.
For at understøtte den sproglige udvikling, må det derfor anses som et
vigtigt element at barnet opnår forståelse og interesse for et socialt
samspil som en aktiv deltager. Det er
vores rolle som fagpersoner at være medskabende i denne proces, så
barnet opnår en følelse af samhørighed samt ligeværd. Vi kan være med
til at skabe et fælles tredje, hvorpå
relationen styrkes og kommunikationen og interaktionen kommer i
spil. Det er en hårfin balance mellem
at udfordre barnet og samtidig sikre
barnets positive selvbillede.
Det handler ikke om at være verdensmester, men om at mestre verden.
Hvad kan vi så nu?
Vi skal som fagpersoner have et
langt større fokus på hvordan vi
fremstår som aktive medskabende
i den sproglige udvikling, for de tosprogede børn. Da vi ikke kan tilbyde
modersmålsundervisning, skal vi i
stedet fremstå som stærke rollemodeller, der giver børnene den nødvendige psykologiske ilt til at deltage
aktivt i en given interaktion.
Der skal i langt højere grad fokus
på at inddrage børnenes individuelle interesser og meninger, for at
skabe samhørighed og et anerkendelsesværdigt rum. Vi skal have for
øje hvordan vi i praksis benytter udvekslings- tonen i interaktionen med
børnene, for at opretholde en ligeværdig kommunikation, uanset barn.
Med et større fokus på kropssprog
og tonefald samt med inddragelse af
varierede aktiviteter der understøtter
den bredere forståelse for den kommunikative udvikling. For er det os
selv som fagpersoner der i sidste ende sætter en barriere for tosprogede
børns sproglige udvikling, når vi ikke
udvikler vores egen praksis?
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Foto: Rieke Poppe.

I legen samarbejder vi
Leg og samarbejde følges ad. Med Legedatabasen.dk har Frivilligt Drengeog Pige-Forbund, FDF samlet og udviklet hundredvis af sjove lege – til gavn
for skoleklasser, foreninger og andre legelystne børn og voksne.

Af FDFs Legeudvalg, leg@FDF.dk

Al leg har elementer af samarbejde,
når flere er med. I legen finder vi hinanden, vores indbyrdes relationer
styrkes, og vi er sammen om at skabe oplevelser og leve os ind i legens
univers. Forskelle udviskes, og tillid
opbygges mellem legens deltagere,
når legens frirum etableres.
Leg er samarbejde
Når vi leger med andre, engagerer vi
os i en demokratisk proces baseret
på ligeværdig respekt. Vi diskuterer
og accepterer i fællesskab reglerne,
inden legen går i gang – og samarbej-

28

Foto: Christian Kyed.
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der om at efterleve dem undervejs.
Der sker for eksempel, når vi sammen beslutter, om der spilles med
“befriere” i rundbold. I legen opstår
et legedemokrati, som alle legens
deltagere – børn, unge og voksne –
tager ansvar for og del i. Samtidig
er netop samarbejde mellem deltagerne ofte afgørende for fremdriften
i selve legen. Alle, der leger med,
er nødt til at sige ja til legen, for at
den er i gang. I det øjeblik, et barn
ikke anerkender at være blevet taget
i tag-fat, og samarbejdet om at fastholde legens moment dermed ophører, ophører selve legen også.
Man kan lege for sjov, og man kan lege med et formål. Begge dele er legitime grunde til at lege. Når legen går
fra at være en aktivitet til at være en
måde at være sammen på, opstår et
frirum og et fællesskab, som udvikler
og former os som mennesker. Det at
være flere tilfører legen værdi. Lege,
der kan leges alene, bliver ofte sjovere og mere meningsfulde, når flere er med. Det fællesskab og frirum,
der opstår, fremmer egenskaber
som nysgerrighed, fantasi, opfinderi,
spontanitet og evnen til at se andre
mennesker hos den enkelte. Vi kan
lege lege, der i særlig grad udfordrer
vores evne til at tale med hinanden,
eller hvor vores forskellige styrker
fremstår tydeligt, også når dén leg er
slut – men det stærkeste samarbejde
opstår, når vi leger for legens skyld.
Database fyldt med lege
På Legedatabasen.dk har FDF samlet og udviklet et væld af lege – lige
til at printe og tage i brug i klassen.
Legene kan filtreres efter type leg,
antal deltagere og varighed – og her
er både klassiske børnelege og helt
nye lege. Alle med samarbejde som
indgroet element.
Legedatabasen.dk drives og udvikles løbende af frivillige i FDF. Blandt
nye tiltag er kategorien ‘Leg på afstand’, som er særligt relevant i
denne tid. Fælles for alle legene på
Legedatabasen.dk er, at de er regelstyrede fællesskabende gruppelege.
Klare regler og faste rammer fortæller, hvordan legen kan leges. Også
i regelstyrede lege oplever børnene

Foto: Rieke Poppe.
legens frirum. Hvis reglerne er kedelige, kan vi ved fælles hjælp lave
dem om eller blive enige om at lege
noget andet. Når vi griner sammen,
får vi byggesten til et stærkere fællesskab.

FDF er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation med 350 lokale
kredse, der udbyder fritidsaktiviteter
ledet af frivillige voksne, hvor børn
og unge dannes gennem fællesskab,
leg og oplevelser.

Tre lege

Her er tre eksempler, hvor samarbejde er en del af selve legen:
1. Ståtrold
En slags tagfat-leg hvor man som “fanget” låses fast til et sted på banen. Det
eneste, der kan befri en tilfangetagen deltager, er, at vedkommende befries af en
ven. Hele præmissen for legens fremdrift er derfor deltagernes samarbejde.
https://legedatabasen.dk/leg/staatrold
2. Avis-navneleg
Navnelege anvendes ofte i sammenhænge, hvor en gruppe mennesker mødes
for første gang og skal lære hinanden af kende. De findes i mange former og er
designet til at få gang i samtalen – og samtidig, naturligvis, lære deltagerne de
andres navne. I legen “avis-navneleg” skal deltagerne i fællesskab hurtigt lære
navnene på alle i gruppen, så de hurtigt kan sige det næste navn i rækken og dermed undgå at blive dasket på lårene med en avis. Der opstår i gruppen et naturligt samarbejde i at lære navnene på de øvrige deltagere.
https://legedatabasen.dk/leg/avis-navneleg
3. Tre mod en
En leg, hvor deltagerne i mindre grupper og hånd i hånd arbejder sammen om at
undgå, at gruppens hattebærer bliver taget af fangeren.
http://legedatabasen.dk/leg/tre-mod-en
Find mange flere lege på Legedatabasen.dk
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Udpluk af nye bogomtaler
www.boernehaveklasseforeningen.dk
Skole uden skældud
Af Louise Klinge, Erik Sigsgaard og
Mette Thor Jørgensen
286 sider
Forlag: Dafolo
Kan vi lave en skole uden skæld ud?
Det viser forfatterne igennem et mosaik af børne, pædagog og lærerperspektiver at vi kan og
ikke mindst bør.
Skæld ud har store konsekvenser for børnenes mentale sundhed
og relationer til hinanden.
Absolut en bog ALLE burde læse.
Opgavebog for små kreative tænkere
Af Dorte Nielsen og Katrine Granholm
112 sider
Forlag: Akademisk forlag
At tænke kreativt, at være en kreativ tænker,
er noget af det vi skal passe på og værne om.
Der er mange børn, som er kreative, men som
desværre mister lysten eller evnen, jo ældre de
bliver. At få børnene til at ”tænke ud af boksen”
og vedblive med at være kreative, giver denne bog et godt bud
på. Den er fyldt med 40 finurlige, sjove og anderles opgaver, som
b.la. styrker børnenes kreativitet.
Giver øvelser i at se nye sammenhænge og er underholdende
hjernegymnastik
Palles far er skæg
Af Jørn Jensen
Illustrationer af Claus Bigum
32 sider
Forlag: Alrune
En ny skøn bog i serien om Palle og hans lidt
kiksede far. Palle bøgerne er humoristiske og
morsomme. De små hverdags historier får et
lille ”vrid” i den skæve retning og er et hit hos
børnene. Man bliver glad af at se på de skønne illustrationer, som
understøtter de finurlige historier, og i denne bog kan man næsten forudse ud fra forsiden, hvad der kommer til at ske med
Palles fars skæg. Bogen er let læselige og har et lixtal på 6,4.
An og My på is
Ib og Bo i en å
Af Kirsten Ahlburg
Illustreret af Christian
Guldager
24 sider
Forlag: Straarup & Co
To nye let læselige bøger fra
Kirsten Ahlburg. ”An og My på
is” og ”Ib og Bo i en å” er Rap 2 i Rap-serien med ord på max
to bogstaver, Lix: 4 Let-tal: 9. De er med de lydrette og lydnære
ord til den allerførste læsning. ”An og My på is” vil ud og lege på
søen, som er frosset til. De bliver dagens helte, da de hjælper Ib
og Bo, som falder igennem søen. Og sammen drikker de varm te
i hytten på øen. I ”Ib og Bo i en å” er det drengene, som gerne vil
over til An og My, som er på en ø. På vejen over til øen i bare tæer,
får de trådt på de glatte ål og løber skrigende væk. De små historier får naturligvis en større sammenhæng jo flere bogstaver pr.
ord og jo højere Lix- og Let-tal.
Men begge bøger har klare og tydelige illustrationer, som understøtter læsningen i de små bøger, som er i praktisk hardback. På
www.straarupogco.dk er der gratis elevopgaver til alle bøgerne.

Pedro er sherif
Far og Hasan får en robot
Af Marie Duedahl
Illustreret af Bryan d`Emil
og Anja Gram
24 sider. Forlag: Turbine
Marie Duedahl er mester i at
skrive humoristiske bøger til de
små nye læsere, og disse bøger er ingen undtagelse. Der er gang i
den, når robotten stikker af fra far og Hasan, og når Selma og Lise
røver banken i byen, hvor Pedro er sherif! Jeg er absolut fan af
disse serier, som på en sjov måde får engageret drengene i at læse.

Luftballon og flere titler
Forfatter: Per Østergaard. 16 sider. Forlag: Turbine
Serien ”Min første bog” er letlæse bøger, der henvender sig til
børn i indskolingen. Velegnet til faglig læsning og kan bruges i
faglige forløb. I Turbines nye bøger kan du læse om: Luftballonen
og hvordan man styrer den. Sportsgrenen klatring og dens forskelligheder. Hvordan goplerne trækker vejret. Hvor farligt vejret
kan være og hvad en gletsjer er.

Hennys hest er vild med fest. Fru Matte og fire katte.
Prinsesse Simone
Af Kirsten Ahlburg
Illustreret af Christian Guldager og Gunhild Rød
24 sider. Forlag: Straarup & Co
”Hennys hest er vild med fest”, ”Fru Matte og fire katte” og
”Prinsesse Simone” er tre herlige letlæste historier, som hhv.
handler om en festlig hest, fire katte som gerne vil have hatte og
en prinsesse som bare venter på at have fri, så hun kan høre høj
musik og danse. Bøgerne har hhv. Lix: 11 og 12 samt Let-tal:14, 17
og 13. Alle bøgerne er med deres enderim med til at understøtte
læsningen, fordi børnene lettere kan afkode teksten, når de ved, at
ordene rimer. På www.straarupogco.dk er der gratis elevopgaver
til alle bøgerne, som er i hardback, og som varmt kan anbefales.
Rut Badut får en prutkanon
Af Marie Duedahl. Illustreret af Thomas Hjort
haab. 20 sider. Forlag: Turbine
Hold da op for en skør og herlig bog om Rut
Badut, som får en hund, der prutter som en hel
prutkanon. Rut Badut begynder at træne sin nye
hund Ebba, så Ebba kan prutte på kommando, og
en dag, da Rut Badut og Ebba er alene hjemme,
kommer der en tyv, som selvfølgelig bliver skræmt fra vid og sans,
fordi Ebba fyrer prutkanonen af mod ham: ”En, to tre. FYR!” Op i
tyvens fjæs. Jeg smiler ved tanken om, hvordan børnene vil elske
at læse bogen, for der er næsten ikke noget så sjovt som prutter.

Vi har fået rigtig mange bøger til omtale denne gang. Du kan læse alle omtaler af bøgerne på vores hjemmeside.
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medlemssiden
Nyt fra HS

skolestarten som vi håber, at vi fortsat kan drage fordel af.

Godt nytår til alle jer kære kollegaer.
Vi er sikkert mange, der i år har et
særligt nytårsforsæt. Et nytårsforsæt, som favner bredt og med et håb
om, at vores hverdag snart bliver
normaliseret.

Vi er så heldige, at Charlotte Schlicht
krull ha sagt ’ja’ til at overtage redaktøropgaven. Charlotte har en masse
erfaring og gå på mod – jeg glæder
mig til samarbejdet med tilblivelsen
af Skolestart. Charlotte præsenterer
sig i næste udgave af Skolestart.

I Børnehaveklasseforeningen er Nyt
året også forbundet med nye tiltage.
Vi skifter redaktør på Skolestart fra
2021, da Betina måtte omprioritere
sine opgaver ved skærmen. Hendes
øjne kan ikke holde til så mange timers skærmarbejde. Betina, en stor
og hjertelig tak for dit store arbejde,
hvor du har haft en struktureret og
pædagogiske tilgang til opgaven
som redaktør. Jeg ved, du har en stor
kontaktflade til fagpersoner inden for

I samarbejde med Bladudvalget har
Hovedstyrelsen besluttet, at vi fra
2021 ændre på udgivelsen af Skole
start til 5 blade årligt. Årsagen til, at
vi ændrer på antallet af blade er, at
det er meget ressourcekrævende at
skulle udgive bladene. Derudover
ligger deadline i foråret og her sidst
på året meget tæt. Det er samtidig
dyrt at producere Skolestart og vi tilstræber ikke, at skulle hæve kontingentet for medlemskab i de næste år.

Vi har også givet Skolestart et nyt
layout, som vil matche Børne
have
klasseforeningens nye hjemmeside,
der snarest toner frem når I skriver
www.boernehaveklasseforeningen.dk.
I Hovedstyrelsen drøftede vi på vores
sidste møde kredsgeneralforsamlingerne som, vi jvf. Børnehaveklasse
foreningens vedtægter, skal afholde i
tidsrummet den 15. januar til 1.
marts. Vi anser det ikke for muligt at
afholde fysiske generalforsamlinger
indenfor dette tidsrum. I vil blive orienteret fra den lokale kreds om,
hvordan og hvornår den vælger at
afholde årets generalforsamlingen.
Godt nytår
Pia Jessen
Formand for
Børnehaveklasseforeningen

Skab en systematisk tilgang til at forebygge
afkodningsvanskeligheder i indskolingen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbyder i samarbejde med Professions
højskolen VIA, Københavns Professionshøjskole og Rambøll to temaforløb om
forebyggelse af afkodningsvanskeligheder i indskolingen.
To gratis temaforløb med tre temadage
Deltag i et gratis temaforløb med tre temadage, der giver inspiration til arbejdet
med at organisere den forebyggende indsats i børnehaveklasse og 1. klasse.
Formål
Formålet med temaforløbet er at bidrage til arbejdet med at give alle børn en
god start på deres læseudvikling – også dem der er i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. De tre temadage i hvert temaforløb sætter fokus på organisering og forældresamarbejde både i den fælles
klasseundervisning, i mindre grupper og i supplerende indsatser. De enkelte
temadage følges op af mellemrumsarbejde, som giver mulighed for at arbejde
videre med temadagenes indhold.
Datoer og tider
Der afholdes to gratis online-temaforløb på Zoom med hver tre indholds
mæssigt sammenhængende temadage.
Temaforløb 1: Onsdag den 17. marts, onsdag den 7. april og
onsdag den 19. maj 2021 kl. 09.00-14.00.
Temaforløb 2: Torsdag den 18. marts, torsdag den 8. april og
torsdag den 20. maj 2021 kl. 09.00-14.00.
Tilmelding
Oplysninger om tilmelding følger medio januar 2021. Hold øje på holde øje med
den: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer
Ved spørgsmål kontakt Trine Nobelius på mail: trine.nobelius@stukuvm.dk
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Kontakt 44 51 73 37

Foto: Betina Klinggaard.

Børnehaveklasseforeningen
Vesterlundvej 107, Nymindegab
6830 Nr. Nebel
Telefon 22 88 09 84
E-mail: bhklf@bhklf.dk - www.boernehaveklasseforeningen.dk
Vi har ikke en sekretær på kontoret, derfor vil opkaldene gå til formand Pia Jessen.
I bedes ringe efter kl. 15.30 eller lægge en besked med navn og mobil nr., og I vil
blive kontaktet hurtigst muligt.
Indmeldelse og kontaktoplysninger findes på foreningens hjemmeside.
Henvendelser vedr. medlemskab:
Sekretær Anette Toft Schack træffes på e-mail: sekretaer@bhklf.dk

Hovedstyrelsen:
Formand:
Pia Tine Jessen
Vesterlundvej 107, Nymindegab
6830 Nr. Nebel
Mobil 22 88 09 84
E-mail: pia@jessens.dk

Marlene Engelbrechtsen
Østerled 8, Fensmark
4684 Holmegaard
Mobil 28 30 84 31
E-mail: marleneengelbrechtsen@hotmail.com

Marianne Giannini
Gulbergs Plads 8 st. tv.
2200 København N
Mobil 26 11 23 59
E-mail: mg.la@icloud.com

Lone Nyholm Sørensen
Byagervej 78 A
8330 Beder
Mobil 51 36 47 49
E-mail: lonenyholm@gmail.com

Jørgen Ebsen
Fjordvej 105
5330 Munkebo
Mobil 30 22 64 41
E-mail: joergen.ebsen@gmail.com

Udgiver:
Børnehaveklasseforeningen,
Vesterlundvej 107, Nymindegab,
6830 Nr. Nebel
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Tlf. 22 88 09 84 eller
mail: bhklf@bhklf.dk

