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Temadag den 30. september 2021 om udfordrede 
elever i normalundervisningen og tiltag der virker  
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PROGRAM

NÆRVÆRENDE VOKSNE
Klasser i kaos er en kompleks ting, men ofte er 
der to ting på spil. Der mangler tydelig, trygheds-
skabende ledelse, og så får nogle børn for stort 
ledelsesansvar til selv at definere, hvordan det er 
at gå i skole, og hvordan man skal være, når man 
er der.  

Børn oplever, at der hvor de voksne er emotionelt 
og ledelsesmæssigt nærværende, hviler børnene 
mere i sig selv. Det gælder om at finde balancen 
mellem den tydelige, tryghedsskabende ledelse  
og også give børnene en frihed til atvære ekspe-
rimenterende med deres eget dannelsesprojekt. 

Rasmus Alenkær

Denne temadag retter sig mod, hvordan vi underviser de elever, som har potentiale 
til at klare sig endnu bedre fagligt og socialt, hvis der bliver taget didaktiske og 
pædagogiske hensyn.



PROGRAM

Kl. 8.45-9.15

Kaffe/te og rundstykker

Læremiddeludstilling

Kl. 9.15

Velkomst

Kl. 9.15-10.15

Gentagelsens pædagogik 

Hvordan udvikler vi en almen pædagogisk praksis for børn og unge, 

hvor alle og ikke kun ’de i forvejen lykkelige’ kan deltage meningsfuldt 

i undervisningen. Er gentagelsens pædagogik svaret; er inklusion; er 

eksklusion?

ved Leo Komischke-Konnerup, lærer, forfatter, uddannelsesdi-

rektør ph.d., cand.pæd i generel pædagogik, Karise-fonden

Kl. 10.15-10.30

Kaffepause

Kl. 10.30-11.30

Sund fornuft

At kunne stikke fingrene i jorden er et udtryk for en adaptiv intelli-

gens, som er vigtigere end IQ. Sund fornuft er den hukommelse for 

fremtiden, der tilfører en handling mening, når man tager bestik af si-

tuationen. Her spiller opmærksomhed, årvågenhed og nysgerrighed 

en helt afgørende rolle. 

ved Kjeld Fredens læge, hjerneforsker og forfatter, Risskov  

11.30-12.30

Frokost og læremiddeludstilling

Kl. 12.30-13.20

Workshoprunde 1  

Vælg blandt workshopperne A, B, C, D og E 

13.20-14.10

Workshoprunde 2 

Vælg blandt workshopperne A, B, C, D og E 

14.10 –14.30  

Kaffe/te frugt, kage og læremiddeludstilling

14.30-15.30

Børn og unge anno 2021 – hvem er de og hvilke behov har de

Rasmus Alenkær sætter fokus på inklusionstiltag anno 2021, og an-

vender i den forbindelse et bredt fokus. Det handler ikke bare om 

AKT og psykiatri, men i høj grad om ’almindelig praksis’. 

ved Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, 

konsulent, forfatter og podcaster, debattør 

15.30-15.45

Afrunding og tak for i dag
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WORKSHOPS

Vælg blandt de 5 forskellige workshopper. Der 
er to runder workshopper.

Workshop A

Børn med overbliksvanskeligheder

Oplægget beskæftiger med tiltag i læringsmiljøet som understøtter 

læringen hos børn og unge med overbliksvanskeligheder. Tiltagene 

sigter mod at gøre det lettere for eleverne at rette fokus mod under-

visningen og dermed opnå større fagligt udbytte af den daglige  

undervisning.

ved Line Hermann, pædagogisk konsulent, PPR Børn & Unge, 

Aarhus Kommune

Workshop B

Stilladsering og skabeloner

I workshoppen præsenteres didaktiske tiltag, der kan medvirke til læ-

sesvage og ordblinde elevers lige deltagelse i undervisning. Der gives 

eksempler på strukturerede og selvinstruerende opgaver, skriveska-

beloner og arbejdsmanualer.

ved Ditte Wolf Krogh og Annemette Stoklund, konsulenter 

Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Workshop C

Bookcreator som stilladserende redskab

Med Book Creator som didaktisk og teknologisk partner kan du ar-

bejde med stilladsering af elevernes læreprocesser. Book Creator kan 

skabe overblik for eleven og samtidig anvendes som ramme for vejled-

ning og feedback på elevens produktioner. Du vil blive inspireret og ud-

sat for en del ”hands-on”, så husk at medbringe computer eller iPad.

ved Morten Langballe, lærer og pædagogisk konsulent, VIA CFU

Workshop D

Faglig læsning i matematik og naturfag 

Mange af de udfordringer elever i læse- skrivevanskeligheder møder i 

fagene har rod i selve skriftsproget. Med større forståelse af dette for-

hold og ved at arbejde kvalificeret med læse- skriveteknologier, bruge 

skabeloner og bevidste læringsstrategier kan vi give eleverne mulig-

hed for at deltage på lige fod med andre elever i undervisningen. 

ved Kamilla Greve og Ivan Hørby, konsulenter Kompetence- 

center for Læsning, Aarhus

Workshop E

Skriftsprogsvanskeligheder i sprogfag

I denne workshop sættes der fokus på anvendelsen af læse- og skri-

veteknologi samt de tilknyttede strategier, der kan fremme læsesva-

ge og ordblinde elevers læring i fremmedsprog. Oplægget inddrager 

desuden eksempler på, hvordan læreren gennem didaktiske tiltag, 

som f.eks. multisensorisk tilgang og stilladsering, kan understøtte 

elevernes fremmedsprogstilegnelse.  

ved Kristine Stokholm, konsulent Kompetencecenter for  

Læsning, Aarhus



Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag den 30. september 2021 kl. 8.45-15.45

Sted

Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus  C

Pris

1.695,- kr. inkl. kaffe og frokost

Tilmelding

viacfu.dk/fællesskaber

Kursusnummer CFU21046

Arrangører

Dorte Jacobsen

VIA Pædagogik og CFU Aarhus

dvja@via.dk

Tine Brock 

VIA Pædagogik og CFU Aarhus

tibr@via.dk 

Ole Haubo Christensen

VIA Pædagogik og CFU Aarhus

oleh@via.dk

Sekretariat

Lotte Christensen

VIA Pædagogik og CFU Aarhus

87 55 28 05

loch@via.dk 

10
19

 -
 le

n
s 

- 
0

5
.2

1

viacfu.dk/fællesskaber

https://cfu.via.dk/faglig-inspiration/inkluderende-undervisning/temadag-faglighed-og-faellesskaber
https://cfu.via.dk/faglig-inspiration/inkluderende-undervisning/temadag-faglighed-og-faellesskaber

