
 
Afslutning af fokuspunkt udeskole og frikvarter. 

 
 
Fokuspunkt 1”Udeskole 4.-7. kl. + faglighed i udeskolen”. 
 
Hvordan har det virket for 7. kl.? 
7. kl. har haft svært ved at være i udeskolekonceptet, da de ikke har været vant til det, fra de var 
små. De havde svært ved at tage dagen seriøs, og så tit dagen som et pusterum. Det har været svært 
at opretholde det faglige niveau. 
Når klasserne har været blandet, har det tit været de store, der har taget over. Det har derimod 
fungeret godt, når de store har arbejdet med et emne i fx fysik, og derefter videregivet det de yngre 
børn. 
Hvilke ressourcer og begrænsninger skal man være opmærksom på? Hvordan fungerer det 
med blandede grupper? Hvornår giver det en god/dårlig effekt? 
Udedagen står tit alene. Vi kunne godt bruge tid på klassen til den teoretiske del i de store klasser. 
Nogle emner egner sig godt til samarbejde hen over årgangene, andre emner passer kun til nogle 
børn. 
Det kan være en fordel nogle gange, at starte eller afslutte en udedag i klassen for at få samlet op på 
det praktiske og eksperimenterende arbejde. 
Det kunne være en fordel med et skema over hvad de forskellige klassetrin skal igennem på de 
forskellige årgange, fx 3-4 emner. Så bliver det overskueligt, hvilke emner, børnene har været 
igennem. 
 
Hvordan udnytter vi ressourcer bedre? 
Læsetimen torsdag kunne inddrages i udeskolen, så det i stedet blev faglig læsning eller fortælling 
om emnet. 
Der er stadig meget forberedelse og oprydning, og mange ting, vi ikke har på skolen, som derfor 
skal medbringes hjemmefra eller lånes. Det bliver en stor fordel at få samlet tingene i skabene i 
Frejas hus. 
Det kan være en fordel, at det er forskellige lærere, der er sammen med klasserne, så vi udnytter de 
forskellige lærers ressourcer. Andre gange er det en fordel, at det er klasselæreren, der har klassen 
på udedagen, så man kan arbejde videre med emnet i klassens øvrige timer. 
 
Fokuspunktet afsluttes ikke, men fortsætter i skoleåret 2014-15. 
 
Fokuspunkt 2:  
Frikvarterer. 
Vi har indført frikvartersaktiviteter i spisefrikvarteret og haft flere voksne ude i frikvarteret end 
tidligere. 
Vi fortsætter aktiviteterne. Børnene går meget op i, hvem der har frikvarteret, og spørger ofte til det. 
God idé at hænge liste op, så børnene kan se, hvem der har frikvarteret. 
Idékatalog kunne være god at have på lærerværelset.  
 
Fokuspunktet afsluttes ikke, men fortsætter i skoleåret 2014-15. 
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Afsluttende kommentarer i forhold til fokuspunkt 1 og 2 som afsluttes efter evaluering af skoleåret 
2014/15 
    
 
Fokuspunkter: 
Udeskole 
• Vi har besluttet at 6. og 7. klasse ikke skal have en udedag, de får til gengæld en naturfagligdag. Som 

indeholder biologi og geografi. Da vi har erfaret at det er en god ide at tage dem ud af udeskole og vi vil 
mene at der er  mere faglighed i en ugentligt naturfaglig dag. 

• Det er fint at en udedag engang imellem står alene, så længe den bliver afsluttet.  
• Det er en fordel at have sine egne klasser, da det er nemmere at planlægge til sin egen klasse og inddrage 

det faglige stof i den øvrige undervisningen. 
•  
• Fokuspunktet om udeskolen afsluttes. 
 
Frikvarterer 
• Det er meget givende for især de små nye elever, at der altid er en aktivitet i pauserne. De ved altid de her 

kan finde et sted at være med. 
• Vi kunne måske spørge vores elever til, hvad der kunne være sjovt, som inspiration. 
• Måske vi kunne vælge nogle faste aktiviteter, som kunne høre dagen til. 
• Vi fortsætter på samme måde, men afslutter fokuspunktet. 
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