Spørgsmål til 5-årsfest 2017 (2012-hold)
Gruppe I
1. Var I fagligt rustet til
jeres videre
uddannelsesforløb?
a. Dansk
b. Matematik
c. Fysik/kemi
d. Sprogfag
e. Orienteringsfag

2.

Generelt godt fagligt
rustet
Historie manglede man
overblik over viden

Gruppe II
a.
b.
c.
d.
e.

Rustet
Delt oplevelse
Ok
Ok
Ok

Gruppe III
a. Ja, men én først
diagnosticeret med
ordblindhed på
ungdomsuddannelse
b. Svært, holddeling
oplevedes ikke som
positivt
c. Tysk godt, engelsk
usikker mundtligt
d. Ingen bemærkninger
• Kunne forhold sig til
karaktersystemet

Hvordan oplevedes
prøveforløbet?

•

Det var rart at
prøve det i et
trygt miljø

3. Hvad betød
Hest/følordningen?

•

Alle kendte
hinanden

Ikke oplevet som af stor
betydning

•

4. Hvad betød
musical-forløb?

•
•

Stort ansvar
Ikke så stor
lærerstyring
Sammenhold på
tværs af klasser
Fællesskab
Godt at lære på

Fint afbræk i hverdagen

Fedt at undervise

•

5. Hvad betød

•
•

Gruppe IV
a.
b.
c.
d.

Ok
Ok
Ok
Tysk ok,
engelsk ikke på
niveau
e. Ok
f.

Kommen
tarer
d. drøftes

Fint at man kun fik
karakterer i 9. kl. så var
man ikke
”kategoriseret” før

IB

Blev kun brugt til
morgensamlingen,
det kunne godt være
dyrket noget mere

Fint at få ansvar
Kunne man have
indflydelse på, hvem
man skulle have?

IB

•

Lærte hinanden at
kende på tværs af
klasser

Alle var sammen, det
var meget positivt
Fedt at være blandet på
tværs af klasser

IB

•

Lærte at tage ansvar

Godt afbræk i daglig

IB

faguger?
•

6. Hvad betød
Morgensamling?

•
•
•

7. Hvad betød
relationerne til
lærerne?
a. Var der
noget, der
betød en
forskel?

•

8. Hvad betød
hjemmebesøg?

•

•
•

en anderledes
måde
Godt at prøve at
undervise

Godt at prøve at stå på
den anden side

Hyggelig måde •
at starte dagen
•
på
Godt med sange
God ”fælles
undervisning”

Lærerne kendte
eleverne godt
Lærerne tog
hensyn
Det var et trygt
sted

Lærerne vidste
hvem eleverne

undervisning
Spændende at få
ansvaret i 8. og 9. kl.
•

Fællesskab
God måde at starte
dagen på

•
•

•

•

Man var ”tæt” på
sine lærere
Rart at have den
samme lærer i flere
år

Kan ikke erindres

•

OK

Fortællingerne
kunne blive for
lange
Sange, fadervor og
gavesækken var godt

Relationerne var
gode
Måske nogen gange
for gode, måske
burde man klare
nogle problemer
selv?

Dengang var det
kedeligt, men nu
tænker man på det som
noget positivt og en
hyggelig måde at starte
dagen på.
Man lærte at møde til
tiden
Det var en kultur, hvor
man drog omsorg for
hinanden
• Det var svært at
komme videre,
da man skulle
finde ud af, at
de nye lærere
ikke
nødvendigvis
var
interesserede i
en
• Der var meget
omsorg fra
lærernes side
• Det har haft stor
betydning
•
• Fint at lærerne
havde indsigt

IB

Drøftes

IB

•

•

9. Hvad tænker I i
forhold til
friskolen om
begreberne
1. Ansvarlighed
2. Ligeværd
3. Tryghed
4. Respekt
5. Tillid
6. Mobning
7. Fortælling

10. Har I
overvejelser/erfari
nger, som I synes
skolen bør tænke
ind i sin praksis
fremover?

•

var.
Lærerne havde
indsigt i
elevernes
baggrund
Det var godt i de
yngre klasser,
ikke nødvendigt
i de ældre
•
•
•

1) Man var
ansvarlig
2) Man kunne joke
3) Det var trygt
4) Der var tillid
5) Der var ikke
mobning

•

•
•
•

Synlige regler
Forventning om at
opføre sig ordentligt
Kendskabet til
hinanden
understøttede den
gensidige respekt
Respekt og tillid var
tilstede
Trygge rammer
Fortælling var
positivt

1) Gik igennem i
hest/føl, faguger mv.
2) Ligeværd generelt
godt
3) Der var trygt
4) Respekt for
hinanden
5) Tillid til hinanden
6) Der var ikke mobnin
7) Spild af tid, kom for
sent for at slippe

Elever og
forældre var på
hjemmebane

På Lødderup var der en
stor grad af ligeværd,
man turde være sig selv
Der var ingen mobning
Respekt for hinanden
Tiden på Lødderup var
en dejlig tid
Man fik noget specielt
med sig videre

IB

Skulle lære at svare/spørge i Holddelingen i
Holddeli
klasseundervisningssituation overbygning var svær
ng
er
ændret
Erindrer at der var
forhold i indskolingen,
der ikke blev taget hånd
om.

