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Forord 

 

 

Det afrikanske ordsprog ”Der skal en landsby til at opdrage et barn” passer rigtig godt, når 
diskussionerne handler om udvikling af kvalitet i den understøttende undervisning (USU) 
med det vigtige formål at skabe bedre læring for eleverne. Kollaborative tilgange mellem de 
professionelle faggrupper i forhold til børns læring viser sig at have meget stor betydning og 
bør således prioriteres og have gode vilkår i skolen, hvis overlæggeren for elevernes læring 
skal løftes. 

Skolereformen kræver nye måder at tænke og arbejde på i skolerne – og ikke mindst i 
forbindelse med den understøttende undervisning, hvor lærere og pædagoger nu skal 
arbejde sammen på nye måder om elevernes faglige og sociale udvikling. 

Udfordringen er dog, at det stiller ekstra store krav til skolerne om at være tydelige på flere 
planer; organisatorisk, pædagogisk og i forhold til den pædagogiske ledelse, dels fordi det er 
et nyt og uopdyrket indslag i skolen - og dels fordi den understøttende undervisning ikke 
”bare er fyldtid” i den længere skoledag, men et kvalitativt tiltag, der skal medvirke til bedre 
læring hos eleverne. 

Denne rapport er et produkt af et analysearbejde vedrørende arbejdet med den 
understøttende undervisning på Kirstinebjergskolen. Analysearbejdet har haft til formål at 
afdække muligheder og barrierer med henblik på at udvikle en model for udmøntning af USU 
på Kirstinebjergskolen, så den bedst muligt lever op til intentionerne i reformen. 

Rapporten afsluttes med generelle anbefalinger og forslag til mulige principper for 
udmøntning af USU på skolerne – alle med afsæt i den viden, vi har opsamlet gennem 
mødet med pædagoger, lærere og ledere fra Kirstinebjergskolen – suppleret med relevant 
teori. 

Det har været et interessant og vedkommende arbejde, og vi vil gerne takke alle de 
deltagende pædagoger, lærere og ledere for et frugtbart og godt samarbejde undervejs. 

 

April 2015 

 

Elise Venndt    Jesper Vilsbæk 

Pædagogisk udviklingskonsulent  Konsulent  AKT og Inklusion 
PUC    VRC
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1.0 Baggrund for analysen af USU på Kirstinebjergskolen 

Den understøttende undervisning er en ny udfordring for alle i skolen og fordrer en ny faglig 

og pædagogisk dialog mellem de lærere, pædagoger og ledelse. 

 

Folkeskolereformen definerer ikke entydigt pædagogens rolle i skolen. Det er op til 

den enkelte kommune, den enkelte skole og det enkelte team at definere denne. 

Pædagogernes faglighed kan være med til at styrke samarbejde og trivsel, derfor 

placeres de netop i den nye skole med en central rolle i forhold til børnenes udvikling. I 

den nye skole skal pædagogerne nu have opmærksomhed på læring, læringsmål, 

klasseledelse og didaktik – men uden at give køb på deres egen pædagogiske 

kernefaglighed. Det er en udfordring, som kræver en åben dialog og en god feedback-

kultur, hvor det er legitimt at tale om det, som er svært og ikke lykkes godt nok. 

 

Pædagogerne er med den nye skole en integreret del af folkeskolen helt på lige fod 

med lærerne, og da al forskning viser, at tværprofessionelt samarbejde virker 

befordrende for udvikling, kan der være al mulig grund til at stille skarpt på at nå frem 

til en meningsfuld og stærk model for udmøntningen af USU med det for øje at skabe 

bedre læring for eleverne. 

 

Med afsæt i netop den udfordring ønskede ledelsen på Kirstinebjergskolen at få 

foretaget en grundig analyse af, hvordan pædagoger og lærere oplevede at skulle 

samarbejde omkring den nye dimension i skolen; den understøttende undervisning. 

Analysen skulle føre frem til, at man på skolen efterfølgende kunne udvikle en brugbar 

og meningsfuld model for udmøntningen af USU på skolen – og således være bedre 

rustet til at kunne realisere folkeskolereformens visioner og krav for den 

understøttende undervisning. 

  

Skolens ledelse ønskede, at analysen skulle foretages på alle skolens 4 matrikler og have et 

fremadrettet perspektiv med anbefalinger. 

I analysen indgik skolens 4 matrikler: 

 Afdeling Bøgeskovvej 

 Afdeling Indre Ringvej 

 Afdeling Høgevej 

 Afdeling Havepladsvej (udskoling) 

 

Konsulenterne Jesper Vilsbæk, VRC og Elise Venndt designede, analyserede og 

sammenskrev data fra analysen i perioden januar – april 2015. 
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2.0 Formålet med undersøgelsen  

var, at afdække:  

 pædagogernes og lærernes rolle og muligheder for at kunne agere målrettet og 

ligeværdigt i forhold til at opfylde målsætningerne for USU.  

 USU’s betydning for elevernes læring.  

 hvilke områder i skolens hidtidige model for USU, der fungerer godt/mindre godt – og 

samtidig skulle analysen indkredse områder, hvor der er behov for at tænke nyt i 

forhold til LSP-indsatsen.  

 

2.1 Målgruppen for undersøgelsen  

 Pædagoger og lærere der til daglig har opgaver i forbindelse med gennemførelsen af 

USU.  

 

2.2. Undersøgelsens metode  

Analysen blev designet på følgende måde: 

 

Januar 2015 

På et opstartsmøde fik repræsentanter fra de to faggrupper en grundig introduktion til indhold 

og mål for den proces, der skulle igangsættes. Deres rolle som informanter blev præciseret, 

så alle var klar over rammer og forventninger i forhold til analysearbejdet. 

 

De involverede pædagoger og lærere skulle som indledning udfylde post-it’s med udsagn om 

de succeser og udfordringer, de oplevede i deres daglige praksis i forbindelse med USU. 

Denne opgave havde deltagerne fået på forhånd inden mødet. Øvelsen skulle tjene til to ting; 

dels skulle det medvirke til deltagernes egenrefleksion, og dels skulle den samlede mængde 

udsagn anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af en interviewguide til brug i forbindelse 

med fokusgruppeinterviews sidenhen. 

 

Delanalyse 1: 

Udsagnene her fra blev efterfølgende samlet og kategoriseret ud fra nedenstående 

overskrifter:  

 Succeser (muligheder) – hvad har virket godt? 

 Udfordringer (barrierer) – hvad har virket mindre godt /været svært? 

 Elevernes læring – hvor understøtter USU elevernes læring? 

 Professionskompetencer – hvordan indtænkes de / hvordan indgår de bedst 

muligt? 
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2.3 Undersøgelsesspørgsmål 

Med afsæt i besvarelserne og de drøftelser, som de afstedkom, blev nedenstående 

undersøgelses-spørgsmål formuleret: 

 

 

 

 

 

 

 

Februar - marts 2015: 

 Konsulenterne gennemførte observationer i USU-timer sammen med hhv. 

pædagoger og lærere (antropologisk tilgang). 

Observationerne indbefattede dialoger med elever, ledere samt de respektive 

pædagoger og lærere, som gennemførte USU. 

 

April 2015: 

 Med afsæt i særlige og specifikke fund fra delanalyserne blev der udarbejdet en 

interviewguide til brug i forbindelse med to kvalitative fokusgruppeinterviews med de 

to faggrupper.  

 De to fokusgruppeinterviews blev gennemført medio april 2015. 

 

Desværre blev der ikke stillet pædagoger og lærere til rådighed fra alle fire matrikler til de to 

fokusgruppeinterviews. Udsagnene fra de to fokusgruppeinterviews er samlet fra matriklerne: 

Pædagogerne: 

 Bøgeskovvej (3 pædagoger) 

 Indre Ringvej (en pædagog) 

 Høgevej (en pædagog) 

 Havepladsvej (ingen repræsentation) 

Lærerne: 

 Bøgeskovvej (2 lærere) 

 Høgevej (1 lærer) 

 Havepladsvej (ingen repræsentation) 

 Indre Ringvej (ingen repræsentation) 

 

 

 

 

 Hvilke pædagogiske tiltag/tilgange til USU virker fremmende og understøttende for 

elevernes læring?  

 Hvilke organisatoriske faktorer skal være til stede for at USU kan gennemføres, så 

folkeskolens visioner for USU udmøntes bedst muligt?  

 Hvordan understøtter ledelsen bedst muligt udmøntningen af den understøttende 

undervisning? 
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3.0 Væsentlige fund fra analysen 

Undersøgelsesresultaterne er opgjort og analyseret i forhold til tre parametre: 

 De pædagogiske forhold – herunder udnyttelse af kernefaglighederne hos de to 

faggrupper  

 De organisatoriske forhold  

 Pædagogisk ledelse 

 

Generelt bærer analysens resultater tydeligt præg af, at den understøttende 

undervisning er en ny dimension i skolen, hvor alle er på ”udebane” og skal lære nyt 

sammen. Med skolereformen er der kommet et nyt syn på skolen - en ny måde at 

tænke skole på; længere skoledage, åben skole, understøttende undervisning og mere 

fokus på sprog og bevægelse. Det åbner for nye muligheder, store og små forandringer 

- og ikke mindst nye måder at samarbejde på.  

 

3.1 Pædagogiske forhold 

Pædagogernes udfordringer i den understøttende undervisning har også på 

Kirstinebjergskolen handlet om spørgsmålet: ”Hvad er det egentlig jeg skal, når jeg 

varetager den understøttende undervisning – og hvordan skal jeg agere, når jeg står 

alene med en hel klasse?”  

 

Med reformen er der sket en del, som ændrer på, hvem der er aktører om hvad – og hvordan 

i forhold til samarbejde mellem pædagoger og lærere. I aftaleteksten fremhæves 

betydningen af lærernes rolle som koordinatorer1 for, at de faglige mål for fag og klassetrin 

nås. Hvad betyder det i praksis? 

 

Dette synes at være en vanskelig udfordring for begge faggrupper; lærerne fordi det på 

den ene side finder det svært at have ansvaret for målopfyldelsen – og på den anden 

side at skulle overlade det didaktiske arbejde til en anden fagperson. Pædagogerne 

fordi de finder det svært at stå i ”underviserens rolle” med en hel klasse – og samtidig at 

udføre et stykke arbejde, som en anden fagperson har forberedt. Hvordan er det lige, at 

man spiller hinanden gode her, spørges der? Her efterlyser både pædagoger og lærere 

mulighederne for at intensivere og professionalisere samarbejdet, idet begge parter 

oprigtigt ønsker at udvikle ”et fælles tredje” (1 + 1 = 3) i forhold til elevernes læring. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lov om Folkeskolen, aftaleteksten side 18. 

Hvad mener vi, når vi siger, at vi 
skal ”spille hinanden gode?”  
Reglerne i det spil skal vi forstå 
ens….. 
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Begge parter synes klart at være enige om, at samarbejdet skal bygges op omkring 

ligeværdighed og med en forpligtende tilgang til det. Det ses som en meget stor styrke, at 

der er to fagligheder i spil i forhold til elevernes udvikling, problemet har blot været, at der 

ikke har været mulighed for at få talt sig ordentligt ind på hinanden – og fordi pædagogernes 

rolle heller ikke er defineret entydigt i folkeskolereformen. 

 

 

 

 

 

 

 

Da forskning samtidig viser, at dér, hvor samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer 

som et fagligt forpligtende - og bredt samarbejde2, finder man også de gode resultater, er de 

to faggrupper ikke i tvivl om, at det er den vej man skal gå.  

 

Den understøttende undervisning giver også andre udfordringer.  

For lærerne har deres varetagelse af USU handlet om ikke at komme til at gøre ”mere af det 

samme” – altså falde i den gamle lærerrolle, hvor USU timerne i så fald blot vil komme til at 

blive en forøgelse af timetallet i et fag. Også i forhold til lektiecafé /studietid gav lærerne 

udtryk for, at de fandt opgaven svær, når de skulle støtte eleverne i fag, som de ikke selv var 

uddannet i. Dette understøtter ikke elevernes læring. 

 

Pædagogerne gav på samme vis udtryk for, at det var en meget svær situation at være 

tilknyttet en klasse, hvor man selv fagligt set ikke var på ”omgangshøjde.” Dermed bliver 

udfordringen dobbelt, idet såvel klasseledelse, didaktisk kompetence - og fag-faglighed er 

nye elementer i ens daglige virke. 

 

 

 

 

 

 

Pædagogerne foreslår mere holddannelse indført i lektiecafé / studietid, så pædagogerne 

også kunne byde ind med noget mere anvendelsesorienteret i forhold til det faglige. 

 

                                                           
2
 Professor Thomas Nordahl (2008) fra hans forskning om elevers trivsel i Norden. 

Vi skal være enige om 
spillereglerne. Rollefordelingen 
skal afstemmes. 

 

Et samarbejde skal være 
forpligtende begge veje. 
Vi er jo fælles om elevens 
udvikling. 

 

 

Vi er ikke ”lærer-
light”, når vi 
varetager USU, men 
pædagoger… 
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Bevæglesesdimensionen blev også fremhævet som et område, hvor pædagogerne 

oplevede, at deres faglighed kunne komme i spil. Blot savnes didaktiske ”håndgreb” og 

sparring til udvikling. 

 

På spørgsmålet om, hvor vidt pædagogerne og lærerne savnede en definition af USU svarede 

begge parter et klart nej. I stedet ønsker man, at det enkelte klasseteam med skolepædagogen 

har den fælles definitionsret i forhold til den måde, man ønsker udmøntningen af USU skal være. 

Dette ud fra den begrundelse, at teamsammensætningerne er så forskellige i forhold til 

kompetencer og ønsker for samarbejde – og sammenholdt med, at rammerne for USU er så 

uklare i reformen, giver det ikke mening af arbejde ud fra en overordnet definition. 

 

3.2 Organisatoriske forhold 

I forhold til inklusion, relationsarbejdet og elevens alsidige udvikling er begge faggrupper 

således enige om, at pædagogerne har en vigtig funktion og dermed vigtige at inddrage 

i de daglige aktiviteter. Begge faggrupper fremhæver dog, at det ikke er optimalt, at de 

to faggrupper ikke længere er sammen i selve praksissituationen, men altid står med 

eleverne alene – hver for sig. Dette synes især for pædagogerne at være særligt 

udfordrende, fordi man, som nævnt tidligere, savner redskaber til bl.a. klasseledelse og 

didaktisk planlægning. 

 

Som noget helt afgørende fremhæver begge faggrupper, at det i indeværende skoleår 

nærmest har været umuligt at planlægge noget fagligt sammen på tværs, fordi det 

skemateknisk har været umuligt. I stedet har man måttet mødes i døråbningen for kort 

lige at koordinere og orientere hinanden om det pædagogiske indhold for den næste 

USU-lektion. Dermed får den indbyrdes faglige sparring og idégenering omkring det 

didaktiske arbejde trange kår jf. forskningen, der viser, at det tværfaglige samarbejde 

har positiv indvirkning på elevernes læring. 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til at udvikle motiverende og læringsunderstøttende aktiviteter for eleverne, ser 

de to faggrupper det derfor som en grundlæggende nødvendighed, at der indlægges 

fast tid (skemalagt) til at mødes om den fælles planlægning. Især pædagogerne 

fremhæver, at de savner nogle ordentlige vilkår for at kunne arbejde kvalificeret med det 

faglige arbejde, hvorfor de også efterlyser en fornuftig møderamme for det tværfaglige 

Hvis vi skal øge kvaliteten i USU, 
så kan det ikke nytte noget, at vi 
kun har mulighed for at planlægge 
indholdet i døråbningen til en 
lektion…. 
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arbejde. Begge faggrupper efterlyser også en fælles faglig planlægningsdag, hvor 

lærerne og pædagogerne med afsæt i årsplanen fik mulighed for at planlægge og 

koordinere det pædagogiske arbejde i forbindelse med USU sammen. 

 

Placeringen af USU-timerne i forhold til elevernes øvrige timer blev også fremhævet 

som et vigtigt issue; begge parter var enige om, at det mest optimale er, at USU-timerne 

lægges i et krydsbånd, hvor det er muligt, så man dermed sikrer, at USU-timerne ikke 

altid lægges på tidspunkter, hvor eleverne er trætte, så læringsaktiviteterne i stedet 

bliver til rene legeaktiviteter, der ikke nødvendigvis understøtter de faglige mål. 

 

Fra begge faggruppers side blev det fremhævet, at det er en meget stor fordel, at 

pædagogerne indgår i så få klasser og på så få årgange som muligt, idet dette skaber 

bedre forudsætninger for at kunne arbejde kvalificeret med netop relationsarbejde, 

elevernes trivsel og alsidige udvikling. 

 

Både lærere og pædagoger er lidt i tvivl om fordelingen af pædagog-/lærerteamer i 

forbindelse med USU og foreslår, at såfremt det besluttes at indføre en 80/20-model for 

det kommende skoleår, så skal denne ordning evalueres tæt for at sikre, at det også er 

en bæredygtig model, man når frem til. 

 

3.3 Pædagogisk ledelse i den understøttende undervisning 

Den nye skole kalder på pædagogisk ledelse på stort set alle områder, hvilket i sig selv er en 

meget stor udfordring for de ledere, der har fået ansvaret for at stå i spidsen for udviklingen 

af en ny og stærk læringskultur med klare mål og tydelige forventninger til det professionelle 

personale.  

 

Når fokus rettes mod den understøttende undervisning bliver ledelsens aktive involvering og 

deltagelse i den løbende evaluering af afgørende betydning. Ligeledes får ledelsens 

opprioritering og samarbejde omkring udvikling af den understøttende undervisning som en 

kerneydelse i skolen tydelige konsekvenser ned gennem organisationen. 

 

Både pædagoger og lærere i denne undersøgelse pegede entydigt på, at de fandt ledelsens 

opbakning og bevågenhed som særdeles væsentlig, idet de fremhævede, at ledelsen skal 

være med til at skabe klarhed over, hvad der forventes både i forhold til samarbejdet omkring 

USU og i forhold til det fagligt pædagogiske arbejde – helt ud på matrikelniveau. Desuden 

fremhævede begge faggrupper, at ledelsen i høj grad skal stå i spidsen for at skabe ”rum” for 

samarbejdet mellem de to faggrupper. Især lagde begge parter vægt på, at det fordrer 

ordentlige rammer for at kunne mødes fast for at planlægge sammen. Dette ser man som et 

absolut krav, hvis USU skal medvirke til at løfte den faglige overlægger hos eleverne. 
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Planlægning kan ikke ske i døråbningen på vej til eller fra en lektion. Med andre ord – 

ledelsens funktion som ”vej- og retningsanviser” i forhold til at udvikle en læringskultur på 

skolen, hvor begge faggrupper har aktier i elevernes læring, ses som afgørende vigtig.  

Begge faggrupper foreslog, at man fik mulighed for at mødes til en hel planlægningsdag i 

forbindelse med årsplansarbejdet. Dette ville sikre overblik og retning på arbejdet, og 

pædagogerne vil have mulighed for at bidrage mere kvalificeret med idéer, der tager afsæt i 

egne faglige kompetencer.  

 

Forskningen viser3 i denne sammenhæng også, at ledelsens aktive involvering i udvikling og 

evaluering af undervisningens indhold, metoder og praksis kan løfte elevernes faglige 

resultater. I forhold til USU fremhævede især pædagogerne, at de efterlyste ledelsens 

legitimering af pædagogernes faglige funktion på skolen – det vil sige, indtænke dem som en 

væsentlig faglig kapacitet på lige fod med lærerne i forhold til elevernes læring. Dette handler 

således om ledelsen legitimering af ligeværdigheden i de to faggruppers arbejde – den ene 

faggruppe er ikke noget uden den anden, når det gælder i USU. Netop her viser forskningen4 

også, at kvaliteten af samarbejdet og anvendelsen af flere forskellige samarbejdsformer har 

en positiv betydning for elevernes faglige resultater. Dette bør i følge begge faggruppers 

mening italesættes tydeligt fra ledelsens side. 

 

I samtalerne undervejs i selve analysefasen blev det tydeliggjort, hvor vigtig ledelsens 

samarbejde omkring USU er. En samarbejdende ledelse med en samlet holdning og 

udmøntning af USU styrker de professionelles arbejde – og dermed elevernes læring. I den 

nye skole har pædagogerne fået en nøglerolle, men opgaven vanskeliggøres af de mange 

ledelses- lag og typer, de er omgivet af; distrikts- skole og fritidsleder, pædagogisk skole- og 

fritidsleder samt ”ledelse” fra lærerne. Hvis ikke hele ledelsen derfor arbejder sammen og er 

tydelige i forhold til retning, metoder, mål og forventninger, bliver opgaven uklar og svær. 

Forskning viser5 her, at en kollaborativ ledelsespraksis, hvor skoleledelsen arbejder tæt 

sammen om udvikling af læringskulturen både skaber et bedre arbejdsmiljø for de ansatte og 

bedre læring for eleverne. 

 

Ledelsens opgave i samarbejdet med personalet bliver derfor også at overveje bl.a.: 

Hvilke fag / kompetenceområder skal USU understøtte på skolen? På hvilken måde skal 

dette understøttes organisatorisk? Hvem skal læse USU-timerne og med hvilken procentuel 

fordeling mellem lærere og pædagoger? Hvilke mål - og hvordan vil vi sikre at målene nås 

gennem systematisk evaluering og opfølgning? 

 

                                                           
3
 Hofman m. fl. (2009). School self-evaluation and student achievement.  

4
 Andersen og Winther (2011). Skolens autonomi, Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. 

5
 Mitchell, D. (2014). Hvad der virker i inkluderende undervisning 
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God ledelse kan gøre en forskel – også i forbindelse med den understøttende undervisning, 

men der findes ikke én enkelt opskrift. Gennem analysearbejdet har det været muligt at 

identificere forskellige anbefalinger og bud på nogle mulige principper for udmøntningen af 

den understøttende undervisning. Disse er listet op i det følgende afsnit. 

 

4.0 Anbefalinger 

Analysearbejdet har synliggjort en række væsentlige faktorer for, at kunne udvikle kvaliteten 

af den understøttende undervisning på skolen. Disse faktorer er samlet nedenfor og opstillet 

som nogle mulige principper for, hvordan USU kan udmøntes, så den kommer til at virke 

efter sin hensigt; at skabe bedre læring for eleverne. 

Principperne er kategoriseret på samme måde som i analysearbejdet – i forhold til: 

 Det pædagogiske område 

 Det organisatoriske område 

 Pædagogisk ledelse 

 

Med afsæt i forskningen om capacity building6 bør principperne således målsættes og 

”ledes” med en rød tråd hele vejen gennem organisationen; fra distriktslederniveau og helt 

ud på elevniveau. Dette fordrer et tæt samarbejde mellem distriktsskoleledelse og 

distriktsfritidsledelse samt de pædagogiske skole- og fritidsledere. 

 

4.1 Mulige principper for udmøntningen af USU 

I forhold til det pædagogiske område 

 Det ses som en stor styrke, at eleverne mødes med to fagligheder i skolen.  

 Det prioriteres, at begge fagligheder bringes ligeværdigt i spil med henblik på at 

skabe bedst mulig læring for eleverne.  

 Begge faggrupper har definitionsretten over, hvordan USU udmøntes i samarbejdet 

og den daglige praksis. 

 Lektiecafé/studietid udmøntes i forhold til de fag-faglige krav, så begge faggruppers 

fag-faglige kompetencer udnyttes på bedst mulige måde til gavn for eleverne. 

 Holddannelse anvendes, hvor det er muligt, så der kan satses mere målrettet på 

anvendelsesorienteret undervisning i forhold til det faglige. 

 USU evalueres løbende i forhold til målene med henblik på vedvarende 

kvalitetsudvikling. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fullan, M. / Hargreaves, A. / Robinson, V.. Deres forskning om capacity building (2003 - ) 
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I forhold til det organisatoriske område 

 Begge fagligheder skal bringes ligeværdigt i spil – organiseringen skal muliggøre at 

begge parter kan planlægge og tilrettelægge arbejdes i et samarbejde. 

 Teammøder skemalægges, så begge fagligheder kan mødes til fælles planlægning. 

 Der skemalægges en hel dag for begge faggrupper til årsplansarbejdet. 

 USU-timerne samles på færrest mulige årgange og klasser for pædagogernes 

vedkommende. Det understøtter relationsarbejdet og sikrer kontinuitet. 

 Det tilstræbes, at USU-timerne placeres i et krydsbånd, hvor det er muligt. 

 Der planlægges 2-3 hele fagdage, hvor USU-timerne er samlet og lagt på tværs af 

matriklerne, så der skabes mulighed for at tage ud af huset, planlægge fælles 

arrangementer på udvalgte årgange etc.. 

 

I forhold til pædagogisk ledelse 

 Ledelsen opstiller tydelige mål og forventninger til udmøntningen af USU på skolen. 

 Skole- og fritidsdelen kvalificerer og koordinerer den understøttende undervisning i et 

tæt samarbejde. 

 Ledelsen legitimerer det ligeværdige samarbejde og skaber mulighed for, at begge 

faggrupper kan mødes omkring det pædagogisk/didaktiske arbejde omkring klassen. 

 Ledelsen medvirker til – og opprioriter USU som en kerneydelse i forhold til at skabe 

bedre læring for eleverne. 

 Ledelsen sikrer, at arbejdet med den understøttende undervisning evalueres løbende 

i forhold til målene med henblik på vedvarende kvalitetsudvikling. 

 

5.0 Hvor i skolen kan USU understøtte elevernes læring? 

Den understøttende undervisning kan 

 anvendes til at tilrettelægge en mere anvendelsesorienteret undervisning. 

Forskning viser, at anvendelsesorienterede læreprocesser, som skaber en tydelig 

kobling mellem teori og praksis for eleverne, højner det faglige udbytte og skaber 

mere motivation og lyst til at lære hos eleverne. Det kan f.eks. være praktiske, 

undersøgende og eksperimenterende arbejdsformer, hvor elevernes aktive 

deltagelse er helt central, fordi eleverne i sådanne aktiviteter får muligheder for at få 

”hands on.”  

 

 inddrage bevægelse i aktiviteterne 

Den understøttende undervisning kan bidrage til at løfte dele af folkeskolens formål, 

der ikke fremgår direkte af Fælles Mål.  
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Forskning viser, at bevægelse integreret i den almene undervisning har positiv 

indflydelse på elevers læringsforudsætninger (koncentrationsevne, faglige udvikling, 

trivsel og lyst til at lære).  

 

 styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, 

motivation og trivsel 

F.eks. i forhold til relationsarbejde, støtte til projektarbejde, konkrete oplevelser og 

læringsaktiviteter udenfor skolen, arbejde med elevernes sociale og emotionelle 

kompetencer, eleverne inddrages i sang, musik rollespil etc.. 

 

 styrke eleverne fagligt 

Gennem flere veje til læring; udendørsaktiviteter med et klart fagligt fokus, koble teori 

med praksis, bevægelsesaktiviteter, der understøtter de faglige kompetenceområder 

etc.. 

 

 styrke arbejdet med LSP-indsatsen 

F.eks. i forhold til elevernes trivsel, inklusion, innovation – samt ved at understøtte 

flere veje til de faglige kompetenceområder for dansk og matematik. Desuden i 

forhold til de udvalgte LSP-indsatsområder, som skolens ledelse har udpeget. 

 

 styrke arbejdet med globale perspektiver i fagene 

Også her kan den understøttende undervisning bidrage til at løfte nogle af de dele af 

folkeskolens formål, der ikke fremgår direkte af Fælles Mål.  

 

 Styrke arbejdet med de tværgående temaer i Fælles Mål 

F.eks. områderne innovation og entreprenørskab, IT og medier, sproglig udvikling og 

elevernes alsidig udvikling. 

 

 kan styrke arbejdet med Børne- og Ungepolitikken og de kommunale strategier 

 Fredericia Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013 - 2016 

 Inklusionsstrategien 

 AKT-strategien 

 Strategien for digital dannelse 

 Literacy Strategien 

 Naturfagsstrategien 

 Mad, sundhed og bevægelsesstrategien 

 

 



15 
 

6.0 Brug af støttestrukturen i forhold til USU 

Støttestrukturen i både PUC og VRC står meget gerne til rådighed med hensyn til bl.a.: 

 Sparring til pædagogisk ledelse 

 Sparring til pædagoger (klasseledelse, didaktiske ”håndgreb” etc.) 

 Procesforløb for pædagoger og lærere fælles 

 Bevægelsesdimensionen i USU – inspiration og sparring 

 ”Skræddersyede” rekvirerede opgaver, som skolen selv definerer indholdet af. 
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