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Uddannelsesplan, lærerstuderende  
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 

 

Om skolen 

 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers er en landsbyordning med 
en overbygningsskole i Lemvig kommune. 
Vi er som alle andre skoler stolte af at være den skole, vi er. Vi har 
lærere, der er engagerede, en mangfoldig skare af elever, der ge-
nerelt er meget motiverede, og som fungerer rigtig godt med hin-
anden. Vi har derudover meget fine renoverede bygninger så… 
hvad kan man ønske mere? 
Vi begynder skoledagen med morgensang – for alle – på Nytorv og 
mener på den måde, vi er med til at skabe en kultur, der er opdra-
gende og anerkendende; det er altså ikke ligegyldigt hvordan vi 
ser på hinanden, hvordan vi omgås og behandler hinanden. Der er 
plads til alle - uanset evner og baggrund. 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers er også en skole, der er 
præget af stor åbenhed. Der har til alle tider været mange besø-
gende på skolen - ligesom vi gennem tiden har fået elever fra alle 
egne af verden. 
Ansatte på skolen har i perioden 2014 – 2017 været med i et 
RARRT-skoleudviklingsprojekt. RARRT indgår nu som en naturlig 
del af hverdagen i Nørre Nissum Skole- og Børneunivers. 
 

Skolens målsætning 
 

 
➢ Det er vores mål, at børn, elever og medarbejdere oplever 

en hverdag med tryghed og overskuelighed i et forpligten-
de fællesskab.   

➢ Det er vores mål, at børn, elever og medarbejdere trives i 
hverdagen, så skolen er et rart sted at være. 

➢ Det er vores mål, at børn, elever og medarbejdere har de 
bedste muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt. 

➢ Det er vores mål, at hverdagen er præget af et ligeværdigt 
samarbejde, som bygger på de demokratiske traditioner i 
det danske samfund. 

➢ Det er vores mål, at medarbejderne bevarer et højt enga-
gement og stor arbejdsglæde. 

 
 

Kontakt 

 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
Skolevænget 11 
7620 Lemvig 
Tlf. 9663 1650 
Hjemmeside: www.nissumskole-bu.aula.dk 
Mail: nr.nissum.skole@lemvig.dk 
 

 

Ledelse/administration 

 
Skoleleder: Jens Jørn Porup 
Viceskoleleder: Carsten Hermannsen 
Serviceleder: Per Larsen 

https://nissumskole-bu.aula.dk/
https://nissumskole-bu.aula.dk/
mailto:nr.nissum.skole@lemvig.dk
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Sekretær: Jette Nielsen 
Pædagogisk leder: Ulla Thomsen 

Ansatte 
 

 
I skoledelen er der ca. 40 lærere og 5 pædagoger - heraf er cirka 
halvdelen beskæftiget i skolens specialklasser. 
Der er én servicemedarbejder og én medhjælper i skolens café. 
Skolen har 2 studerende fra Pædagoguddannelsen i Holstebro. 
Desuden har vi et team bestående af ca. 5 tilkaldevikarer, som 
træder til, når behovet opstår. 
 

SFO 
 
Skolefritidsordningen har børn fra skolens yngste klasser samt fra 
specialklasserne.  
  

 

Eleverne 

 
Vore ca. 215 elever kommer fra nærområdet Nørre Nissum, Gu-
dum, Fabjerg og Lemvig. Vi får også enkelte elever til skolens spe-
cialklasser fra de omkringliggende kommuner. 
 

 

Klasser 

 
10 almenklasser 0.- 9. klassetrin 
  
6 specialklasser 0.- 10. klassetrin 
 

 

Særlige foranstaltninger 

 
AKT teamet består af 2 lærere, der støtter elever, der er kommet i 
sociale, trivsels- og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. 
 

PædagogiskLæringsCenter 
(PLC) og it 

 
Teamet i PædagogiskLæringsCenter består af bibliotekar, IT – og 
læsevejleder, resursepersoner i forskellige fag m.fl.. 
PLC står for samlinger/læremidler fx bøger og it baserede under-
visningsmidler. Det er skolens nerve og teamet er i høj grad med 
til at inspirere til - og formidle ny viden på området. 
 

 

Pædagogik 
& læringsformer 
 

 
Skolen vægter fagligheden højt. Alle elever skal udfordres på de-
res eget niveau – en svær øvelse, som vi til stadighed forsøger at 
kvalificere fx i form af kurser og på pædagogiske dage for skolens 
lærere. 
Vi benytter alle former for undervisningsmidler: bøger, blyanter, 
computere, Smartboards og ønsker at tilgodese eleverne ved at 
anvende forskellige læringsformer: tavleundervisning (lærer => 
elev, elev => elev), gruppe- og projektarbejde. 
Men uden grundlæggende værdier kan man ikke drive en god 
skole, så derfor er det vigtigt, at de basale forhold (trivsel, gode 
fysiske rammer osv.) også er i orden for, at eleverne til fulde kan 
få udbytte af undervisningen. 
 

  
Lærerne udarbejder i samarbejde med den enkelte elev en elev-

https://nissumskole-bu.aula.dk/


 

Nørre Nissum Skole- og Børneunivers  |  Skolevænget 11  |  Nørre Nissum  |  7620 Lemvig 
Tlf.: 96 63 16 50 | www.nissumskole-bu.aula.dk | nr.nisum.skole@lemvig.dk 

3 3 

Elevplaner 
plan. Denne plan danner grundlag for de læringsmål den enkelte 
elev arbejder frem imod. De evalueres med jævne mellemrum og 
drøftes løbende med forældrene bl.a. ved skole/hjemsamtalerne. 
Meebook bruges som læringsplatform. 
 

 

Elevråd 

 
Skolens elevråd består af elever fra 5. klasse og opefter. Rådet 
drøfter forhold på skolen, der kan medvirke til at forbedre såvel 
det faglige som psykiske arbejds-/undervisningsmiljø.  
Elevrådet tager initiativ til arrangementer, der er med til at øge 
trivslen. Blandt andet er elevrådet med inde over Termometer-
undersøgelsen, som er en undervisningsmiljøvurdering alle vore 
elever deltager i. 
Elevrådsformand og næstformand deltager i Skolebestyrelsens 
møder. 
 

➢  
RARRT 

 
➢ Relationer 
➢ Anerkendelse 
➢ Ressourcer 
➢ Refleksion 
➢ Teori 

 

 
 
 

Praktikkens organisering 
 

Praktik omhandler  

1. den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever 

2. den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis.  

Praktik sammenbinder læreruddannelses fag og den studerendes arbejde på praktikskolen 

 

Ansvar for praktikken 

 

• Skolelederen har det overordnede ansvar for praktikken på skolen. 

• På Nørre Nissum Skole- og Børneunivers er den praktikansvarlige skoleleder Jens Jørn 

Porup, som kan kontaktes på mail: jens.joern.porup@lemvig.dk eller på telefon nr. 

96631650. 

• Den praktikansvarlige varetager samarbejdet med Læreruddannelsen i Nørre Nissum 

og koordinerer og planlægger praktikken helt konkret. 

• Skolen sikrer at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende kompeten-

cer) i de undervisningsfag, de studerende har praktik i. Det er skolens mål, at flere får 

uddannelse som praktikvejledere. 

 

https://nissumskole-bu.aula.dk/
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Samarbejde med de studerende 

 

• Det tilstræbes, at de studerende i god tid får tilsendt praktikskemaer samt generelle 

oplysninger om praktiklærerne. Det er herefter de studerendes opgave at tage kontakt 

til praktiklærerne for at aftale nærmere om praktikarbejdet. 

• Praktiklærer og den studerende laver forud for praktikken aftaler om praktiksamar-

bejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse, an-

svaret for dagsorden, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklæ-

rerens rolle i de studerendes undervisning. 

• Under praktikken støtter og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at 

opfylde læringsmålene på det aktuelle praktikniveau. 

• Under forløbet deltager de studerende i skolens øvrige aktiviteter som forældremøder, 

forældresamtaler, skolemøder, pædagogiske arrangementer i den udstrækning, det er 

muligt i eller omkring praktikperioden. 

 

Som studerende på Nørre Nissum Skole- og Børneunivers kan du forvente: 

 
• At hele skolen tager imod dig som studerende og åbner muligheden for at deltage i 

skolens fællesskab. 

• At vi så vidt muligt forsøger at efterkomme dine ønsker mht. klasser og fag. 

• At du mødes af engagerede og imødekommende praktiklærere, der er fagligt rustede 

og kan støtte dig. 

• At du bliver vejledt og bedømt på praktikkens kompetenceområder. 

• At du inddrages i teamsamarbejdet, fælles planlægning og forberedelse.  

• At du medinddrages i en evaluering af praktikken (praktikansvarlig). 

 

Som studerende på Nørre Nissum Skole- og Børneunivers forventer vi at du 

 
• Forholder dig skolens eksisterende kultur og værdier. 

• Er anerkendende i din tilgang til elever, forældre og kolleger. 

• Møder velforberedt, lydhør, reflekterende og arbejder seriøst med din egen lærepro-

ces. 

• At du er den udfarende kraft i forhold til opstart og forløb (efter modtagelsen af info 

fra den praktikansvarlige). 

• Indgår konstruktivt i samarbejdet med med-studerende (sparingspartner) og kolleger 

(fx teamsamarbejde). 

• Tager ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervis-

ningen. 

https://nissumskole-bu.aula.dk/
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• At du er til stede i det omfang, der aftales, og at du deltager i teammøder, klasseteam-

møder og den fælles forberedelse. Ved sygdom kontakter du skolen, og du giver besked 

til praktiklæreren og medstuderende. 

 

 

Kvalitetssikring og udvikling af praktikken 
 

Vejledning 
 

• Skolen sikrer gennem udformning af indhold i og rammer for praktikken, at de stude-
rende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre kompetenceområ-
der. Særligt vil færdighedsmålene være i fokus her. 

 

Evaluering  
 

• Forud for afslutningen af hvert praktikforløb udleveres et evalueringsskema, som afleveres i 

forbindelse med den mundtlige evaluering. Evalueringsskemaet tager udgangspunkt i kompe-

tencemålene didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. 

• Efter hvert endt praktikforløb indkalder den praktikansvarlige de studerende og praktiklærer-

ne til en mundtlig evaluering. Den mundtlige evaluering tager udgangspunkt i de studerendes 

refleksioner over praktikken med fokus på praktikforløb, indhold og vejledning.  

• Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere, samt til læreruddannel-

sens praktikleder. 

 
Bedømmelse 
 

• Praktikskolen vurderer efter hvert praktikforløb, om den studerende har bestået eller ikke-

bestået. Bedømmelsen tager afsæt i kompetencemålene. 

 
Kompetencemålsprøven i praktik 
 

• Praktikprøven på 1. niveau bedømmes af en praktiklærer og en underviser udpeget af lærer-

uddannelsen. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende formulere undersøgelses-

spørgsmål og udarbejde en synopsis på maks. 5 normalsider, der sammen med evt. medbragt 

datamateriale, elevplaner, forældrebreve mv. illustrerer den studerendes arbejde med udvalg-

te videns- og færdighedsmål inden for praktikkens kompetencemål. Det medbragte materiale 

er alene grundlag for prøven og indgår ikke i bedømmelsen. Synopsen derimod indgår i be-

dømmelsen.  

 

• Ved praktikprøven demonstrerer den studerende sin praktiske og teoretiske indsigt, viden og 

refleksioner i forhold til kompetencemålene på det aktuelle praktikniveau.  

 

https://nissumskole-bu.aula.dk/
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• Praktikprøven afholdes på Læreruddannelsen i Nørre Nissum som en individuel prøve eller 

som gruppeprøver med deltagelse af 2–3 studerende.  

 

 

Praktikkens tre kompetenceområder 
 

1 Didaktik 
Omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning. 

 
2 Klasseledelse 
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale miljø. 

 
3 Relationsarbejde 
Relationsarbejde omhandler kontakt til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. 

 
 

Uddannelsesplan 
DIDAKTIK Niveau 1 
 
Færdighedsmål: ’Den studerende kan målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervis-

ningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger 

 

Kravene (praktiklæreren) 

 

Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af 

undervisningsplaner.  Det betyder, at læreren skriftligt fremlægger egne års-, forløbs- og lek-

tionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. 

Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og bidrager til indkredsning af tegn på 

elevernes læring som udgangspunkt for målsætning og legitimering af kommende undervis-

ningsforløb. 

Praktiklæreren skal igennem systematisk observation af de studerendes undervisning udpege 

centrale iagttagelser med henblik på vejledning. 

 
Vurderingskriterier – den studerende: 
 

➢ Skal i samarbejde med praktiklærer og medstuderende kunne forberede og gennemføre korte-
re undervisningsforløb. 

 
➢ Skal kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til de formule-

rede mål. 
 

https://nissumskole-bu.aula.dk/
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➢ Skal kunne observere, analysere og vurdere praksissituationer og elevadfærd med henblik på 
udvikling af undervisningen  

 
 

DIDAKTIK Niveau 2 
 
Færdighedsmål: ’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisnings-
forløb i samarbejde medmedstuderende med anvendelse af variation af metoder, herunder anvendelses-
orientrede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen’  
 
Kravene (praktiklæreren) 
 
Praktiklæreren skal fremlægge undervisningsplaner, der sikrer den studerendes indblik i valg metode, 
læremidler og brugen af it. 
 
Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på undervisningsdifferentiering. 
 
Praktiklæreren skal give eksempler på, hvordan undervisningsforløb evalueres, og hvordan elevernes 
læringsudbytte måles gennem brugen af forskellige evalueringsmetoder(formative) samt test (sum-
mative) 
 
Praktiklæreren skal ud fra iagttagelser af den studerende lægge op til refleksion over udvikling af egen 
praksis og støtte den studerende i brugen af forskellige dokumentationsmetoder 
 
Vurderingskriterier – den studerende: 
 

➢ Skal i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
med anvendelse af en variation af metoder. 

 
➢ Skal i samarbejde med kolleger kunne differentiere undervisningen og inddrage forskellige 

former for læremidler og it. 
 

➢ Skal evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte ud fra anvendelsen af evalue-
ringsmetoder og test. 

 
➢ Skal kunne observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af 

undervisning. 
 

 

DIDAKTIK Niveau 3 
 
Færdighedsmål: ’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende un-
dervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og 
skolens øvrige ressourcepersoner. Den studerende kan evaluere elevers læringsudbytte (hvad 
kan eleven) og undervisningens effekt samt udvikle egen praksis på empirisk grundlag’ 
 
Kravene (praktiklæreren): 
 
Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise, hvordan overvejelser om elevernes forskellige 
forudsætninger har betydning i års- og elevplaner.  

https://nissumskole-bu.aula.dk/
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Praktiklæreren skal pege på hvordan og med hvilke formål, der samarbejdes med skolens øv-
rige ressourcepersoner i bestræbelserne på at inddrage denne specifikke viden om eleverne i 
planlægningen. 
Den studerende skal støttes i at vurdere elevernes læringsudbytte og dermed undervisnin-
gens effekt og på baggrund af denne empiri justere egen praksis for at opnå fuldt læringsud-
bytte. 
 
Vurderingskriterier – den studerende: 
 

➢ Skal i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre og evaluere længeva-
rende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner. 

 
➢ Skal kunne evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt. 

 
➢ Skal kunne begrunde sin undervisning i forskellige fora, fx i form af kommunikation til 

elever og forældre forud for praktikken. 
 

➢ Skal kunne udvikle egen praksis og andres praksis på et empirisk grundlag. 
 
 

KLASSELEDELSE Niveau 1 
 
Færdighedsmål: ’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen’ 

 

Kravene (praktiklæreren) 

 

Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis demonstrere, hvordan undervisningen 

i praksis organiseres og tilrettelægges i en klasse. 

Praktiklæreren skal i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at 

tilrettelægge en undervisning, som sikrer elevernes læring og arbejdsro. 

Praktiklæreren skal ligeledes sætte fokus på lærerens betydning i forhold til - og støtte den 

studerende i at tage ejerskab for undervisningssituationen. 

 

Vurderingskriterier – den studerende: 

 

➢ Skal kunne kommunikere med eleverne om trivsel og læring. 

 

➢ Skal kunne skabe kontakt til eleverne og kunne drøfte egen og andres undervisning med kolle-

ger. 

 

➢ Skal kunne lede elevernes deltagelse i undervisningen. 

 

 

KLASSELEDELSE Niveau 2 
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Færdighedsmål: ’Den studerende kan udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale 

liv i samarbejde med eleverne’ 

 

Kravene (praktiklæreren): 

 

Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på, hvordan rammerne etableres, og 

hvordan arbejdet med klassen sociale liv tilrettelægges. 

Praktiklæreren skal gøre rede for de tanker, der ligger til grund for valg af strategi - herunder 

hvilken betydning teamsamarbejdet har for udvikling af klassens sociale fællesskab. 

Praktiklæreren skal vejlede den studerende til begrundet valg af strategi. 

Praktiklæreren skal vejlede og støtte den studerende i at reflektere over egne, personlige res-

sourcer som indvirker hhv. positivt eller negativt på undervisningssituationen. 

 

Vurderingskriterier – den studerende: 

 

➢ Skal udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne. 

 

 

KLASSELEDELSE – Niveau 3 
 
Færdighedsmål: ’Den studerende kan lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne’ 

 

Kravene (praktiklæreren): 

Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan inklusion praktiseres, hvilke inklusionsfremmende 

metoder tages i anvendelse, så der skabes et fleksibelt læringsmiljø. 

Praktiklæreren skal sætte fokus på lærerrollen; at kunne træde ud af det private jeg og ind i 

det professionelle jeg samt ”tage det personlige lederskab”. 

Praktiklæreren skal inddrage den studerende i konflikthåndtering og løse problemer omkring 

mobning eller mistrivsel. 

 

Vurderingskriterier – den studerende: 

 

➢ Skal selvstændigt kunne arbejde med udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø. 

 

➢ Skal kunne lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. 

 

 

RELATIONSARBEJDE Niveau 1 
 
Færdighedsmål: ’Den studerende kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldende med elever 

– og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’ 
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Kravene (praktiklæreren: 

Praktiklæreren skal kunne demonstrere, hvordan man som lærer kommunikerer hensigts-

mæssigt med elever i undervisningen og støtte den studerende i at forbedre sine kommunika-

tive færdigheder. 

Praktiklæreren skal give den studerende mulighed for at orientere forældrene - primært i 

relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre. 

 

Vurderingskriterier - den studerende: 

 

➢ Skal kunne kommunikere med forældre om undervisningens formål og opgaver. 

 

➢ Skal kunne indtage voksenrolle i forhold til eleverne samt kunne formidle klare budskaber om 

forventninger og krav. 

 

 

RELATIONSARBEJDE Niveau 2 
 
Færdighedsmål: ’Den studerene kan samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af 

undervisningen og elevernes aktive deltagelse, kommunikere skriftligt og mundtligt med foræl-

dre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.’ 

 
Kravene (praktiklæreren): 
 

Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan samarbejdet omkring elevernes aktive deltagelse 

foregår – dels med kolleger og dels med eleverne.  

Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan der skabes involverende læringsmiljøer, der 

fremmer eleverne motivation og trivsel. 

Praktiklæreren skal give eksempler på, hvordan formidlingen til forældrene foregår samt 

støtte den studerende i både skriftligt og mundtligt at kommunikere hensigtsmæssigt med 

forældrene om den planlagte undervisnings formål og indhold. 

 
Vurderingskriterier - den studerende: 
 

➢ Skal samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes 

aktive deltagelse 

 

➢ Skal kommunikere mundtligt og skriftligt med forældre om formål og indhold i planlagte un-

dervisningsforløb 

 

 

RELATIONSARBEJDE Niveau 3 
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Færdighedsmål: ’ Den studerende kan støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen 

og klassens sociale liv og kommunikere med forældre om eleverne skolegang’ 

 

Kravene (praktiklæreren): 

 

Praktiklæreren skal demonstrere den anerkendende kommunikation og det ligeværdige sam-

arbejde. 

Praktiklæreren skal vise og give eksempler på, hvorledes man leder et godt forældresamar-

bejde. 

Praktiklæreren skal skabe rum for - og støtte den studerende i at opnå en hensigtsmæssig 

kommunikation med forældre om eleverne skolegang. 

Praktiklæreren skal sikre, at den studerende får mulighed for helt konkret at deltage i mø-

der/samtaler med forældre. 

 

Vurderingskriterier – den studerende: 

 

➢ Skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv. 

 

➢ Skal kunne kommunikere med forældrene om elevernes skolegang. 

 
 
 
 
 
 
 
Kompetence-
områder 

 
 
Kompeten-
cemål 

1.praktikperiode 2.praktikperiode 3.praktikperiode 

Færdighedsmål: 
Den studerende 
kan 

Vidensmål: 
Den studerende 
har viden om 

Færdighedsmål: 
Den studerende 
kan 

Vidensmål: 
Den studerende 
har viden om 

Færdig-
hedsmål: 
Den stude-
rende kan 

Vidensmål: 
Den stude-
rende har 
viden om 

Didaktik 
 
Didaktik 
omhandler 
målsætning, 
planlægning, 
gennemførel-
se, evaluering 
og udvikling af 
undervisning. 
 

Den stude-
rende kan i 
samarbejde 
med kolle-
ger begrun-
det målsæt-
te, plan-
lægge, 
gennemføre, 
evaluere og 
udvikle 
undervis-
ning. 
 
 

målsætte, 
planlægge, 
gennemføre og 
evaluere under-
visningssekven-
ser i samarbej-
de med med-
studerende og 
kolleger,  
 

folkeskolens 
formål og lære-
planer, principper 
for undervis-
ningsplanlægning, 
undervisningsme-
toder og organise-
ring af elevaktivi-
teter under 
hensyntagen til 
elevernes forud-
sætninger, 

planlægge, gen-
nemføre og 
evaluere et 
differentieret  
undervisningsfor-
løb i samarbejde 
med medstude-
rende med 
anvendelse af en 
variation af 
metoder, herun-
der anvendelses-
orienterede 
undervisnings-
former og bevæ-
gelse i undervis-
ningen 
 

undervisnings-
metoder,  
principper for  
undervisnings-
differentiering, 
læremidler og it, 
 
 

planlægge, 
gennemføre 
og evaluere 
længereva-
rende under-
visningsfor-
løb under 
hensyntagen 
til elev- og 
årsplaner i 
samarbejde 
med med-
studerende 
og skolens 
øvrige res-
sourceperso-
ner, 

organisati-
ons-, under-
visnings-, og 
samarbejds-
former 

redegøre for 
tegn på elever-
nes udbytte af 
undervisningen 
i forhold til 
formulerede 
mål, 

evalueringsformer 
og tegn på elevers 
målopnåelse på 
praktikskolen, 
 

evaluere under-
visningsforløb og  
elevers lærings-
ud-bytte, 
 

formative og 
summative 
evalue-
ringsmetoder 
samt test, 

evaluere 
elevers 
læringsud-
bytte og 
undervisnin-
gens effekt 
og 

metoder til 
formativ og 
summativ 
evaluering og 
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analysere 
undervisnings-
sekvenser med 
henblik på 
udvikling af 
undervisningen. 

observations-, 
dataindsamlings- 
og dokumentati-
onsmetoder. 
 

observere egen 
praksis og den 
enkelte elevs 
læring med 
henblik på udvik-
ling af undervis-
ningen. 

observations-, 
dataindsamlings- 
og dokumenta-
tionsmetoder. 

udvikle egen 
og andres 
praksis på et 
empirisk 
grundlag. 

observations-
, dataindsam-
lings- og 
dokumenta- 
tions-
metoder. 

 
Klasseledelse 
 
Klasseledelse 
omhandler 
organisering 
og udvikling af 
elevernes 
faglige og 
sociale læ-
ringsmiljø. 

 
 
Den stude-
rende kan 
lede under-
visning samt 
etablere og 
udvikle klare 
og positive 
rammer for 
elevernes 
læring, og 
klassens 
sociale 
fællesskab. 

lede elevernes 
deltagelse i 
undervisningen 

Klasseledelse, udvikle tydelige 
rammer for 
læring og for 
klassens sociale 
liv i samarbejde 
med eleverne og 

klasseledelse, 
læringsmiljø og 
klassens sociale 
relationer og 

lede inklusi-
onsprocesser 
i samarbejde 
med elever-
ne. 

læringsmiljø, 
inklusion, 
konflikthånd-
tering og 
mobning. 

Relationsar-
bejde 
 
Relationsar-
bejde om-
handler kon-
takt og relati-
oner til elever, 
kolleger, 
forældre og 
skolens res-
sourceperso-
ner. 
 

Den stude-
rende kan 
varetage det 
positive 
samarbejde 
med elever, 
forældre, 
kolleger og 
andre res-
sourceper-
soner og 
reflektere 
over relatio-
ners betyd-
ning i for-
hold til 
undervisning 
samt ele-
vernes 
læring og 
trivsel i 
skolen. 
 

kommunikere 
lærings- og 
trivselsfrem-
mende med 
elever, 

kommunikation, 
elevtrivsel, moti-
vation, læring og 
elevrelationer,  
 

samarbejde 
dialogisk med 
elever og kolle-
ger om justering 
af undervisnin-
gen og elevernes 
aktive deltagelse, 

kommunikation, 
involverende 
læringsmiljøer, 
motivation og 
trivsel,   
 
 

støtte den 
enkelte elevs 
aktive delta-
gelse i under-
visningen og 
klassens 
sociale liv og   

anerkenden-
de kommu-
nikation, og 
ligeværdigt 
samarbejde, 
inklusions-
processer og 

kommunikere 
med forældre 
om undervis-
ningen og 
skolens formål 
og opgave 

Skole-
hjemsamarbejde, 

kommunikere 
skriftligt og 
mundtligt med 
forældre om 
formål og ind-
hold i planlagte 
under-
visningsfor¬løb, 

professionel  
kommunikation 
– mundtligt og 
digitalt, 
 

kommunikere 
med forældre 
om elevernes 
skolegang. 
 

Processer, 
der fremmer 
godt skole-
hjemsamar-
bejde og 
samarbejds-
former ved 
forældremø-
der og for-
ældresamta-
ler og kon-
taktgrupper. 
 

 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers december2020 

 

https://nissumskole-bu.aula.dk/

