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1. Vigtige personer og mailadresser  

Skolens kontor:                    Tlf.: 87139500 

lys@ambu.aarhus.dk 

 

Skoleleder:                   Katja Franziska Uth (KU) 

Træffes på skolens mail og telefon 

    

Pædagogisk leder for trin 2 (6.-9.)   Anders Houlberg Bentzen (AHB) 

Samt ansvarlig for praktik:                               Træffes på skolens mail og telefon 

 

Praktikansvarlig/mentor/ koordinator:   

 

Lene Jønsson Poulsen (LJ) 

plj@aarhus.dk 

Tlf: 61667097 

Mie Thorgaard Bønløkke (MC) 

mitb@aarhus.dk 

Tlf: 60697329 

 

 

 

Sekretærer:    Lena Sønderskov og Lone Kramhøft 

     Træffes på skolens mail og telefon  

 

Ved sygdom: Kontakt skolens vikardækker (Jacob Jørup: 41874717), dine medstuderende 
og din praktiklærer 

 

 

2. Skolens ringetider  
07:55-08:00 Elever og lærere går til klasserne  
08:00-08:45 1. lektion  
08:45-09:30 2. lektion  
09:30-10:00 Pause 1 
10:00-10:45 3. lektion  
10:45-11.30 4. lektion  
11:30-11:40 Spisepause (tilsyn i klassen) 
11:40-12:10 Pause 2 

mailto:lys@ambu.aarhus.dk
about:blank
mailto:plj@aarhus.dk
mailto:mitb@aarhus.dk
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12:10-12:55 5. lektion  
12:55-13:40 6. lektion  
13:45-14:30 7. lektion  
14:30-15:15 8. lektion 

 

3. Velkommen til praktik på Lystrup Skole  

Vi ser frem til samarbejdet med dig/jer i studiefaget praktik. Vi glæder os til at give dig/jer 

et studiested/praksismiljø, hvor I får mulighed for at gøre erfaringer som lærerstuderende 

og knytte teori og praksis sammen. På niveau 3 vil I som studerende blive betragtet som en 

kollega. I vil opleve at være så tæt på en lærers dagligdag som muligt. På Lystrup Skole ser 

vi vores opgave som praktikskole som værende vigtig. Her møder I lærerjobbets mange 

forskellige og spændende sider.  

Alle lærere på Lystrup Skole har et medansvar for en vellykket praktik og er 

imødekommende over for jer studerende. Vi har forventninger til de studerende om at tage 

del i skolens liv og ser derfor gerne, at I deltager i aktiviteter uden for praktikperioderne.  Vi 

ønsker, at I blander jer, også på lærerværelset, og i andre uformelle fora. Kort sagt: At du/I 

bliver en del af skolens liv og personalets trivsel. 

 

4. Om Lystrup Skole  

4.1. Størrelse og beliggenhed  

Lystrup Skole ligger i Lystrup, 9 km nord for Aarhus centrum. Skolen er fra 1974 og bygget 

i ét plan, opdelt i fem huse med klasseværelser, SFO-lokaler og fællesrum, kantine samt en 

fagfløj med bl.a. svømmehal. Der er ca. 650 elever, 4 ledere, administrativt personale og ca. 

60 lærere/pædagoger. 

Bebyggelsen i skoledistriktet er meget blandet og består af villaer, rækkehuse og boligblokke.  

Befolkningssammensætningen er et bredt udsnit af den danske befolkning, andelen af 

tosprogede familier er 4%, og skolen modtager ca. 20 tosprogede børn fra Aarhus vest, 

hvorved den samlede to-sprogsandel af vore 650 børn er ca. 5%. 

 

4.2. Værdigrundlag  

Vi arbejder ud fra de tre nøgleord viden, nysgerrighed og glæde, som udgør vores 

værdigrundlag.  Vi ønsker at styrke elevernes nysgerrighed, så de tilegner sig viden og 

oplever glæde ved nyvundne kompetencer. Vi har en anerkendende tilgang til vores elever 

og sigter mod, at eleverne får tillid og tro på egne evner og muligheder. Endvidere vægter vi 

arbejdet med sociale relationer, da vi betragter tryghed, selvværd, selvtillid og glæde som 

nødvendige forudsætninger for et godt skole- og arbejdsliv.  
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Det er en forudsætning for børnenes trivsel og læring, at medarbejderne trives. Derfor 

lægger vi stor vægt på at sikre det gode arbejdsmiljø med værdier som medindflydelse, 

imødekommenhed, hjælpsomhed, videndeling og humor.  

 

4.3. To-voksen 

 

 Indhold og form 

Understøttende 

undervisning/To voksen 

Hver klasse har to voksne tilstede i undervisningen flere gange 

om ugen. Hvordan disse anvendes, afhænger af klassens 

behov. Eksempelvis holddeling, begge lærere i samme lokale, 

klasssetrivsel og elevsamtaler.  

 

Motion og bevægelse -Er tænkt ind i undervisningen, 45 minutter pr. dag - ca. 5 min 

pr. lektion.  

Lektiehjælp/UUV Det er i år forskelligt fra klasse til klasse, om der er lektiehjælp 

på skemaet eller om timerne er konverteret til 2-voksen timer. 

Prioritering: 1) Dag til dag lektier/afleveringer 2) Individuel 

træning af særlige indsatser 3) Værkstedslignende aktiviteter 

 

4.4. Fagdage 

Vi har 25 fagdage om året på Lystrup Skole, hvor skemaet brydes op og klassens lærere får 

mulighed for at lægge hele dage. Herunder ligger fx første skoledag, Skolernes Motionsløb 

og en række andre skoletraditioner. Skoledagens længde er disse dage 8-13.40.  

 

4.5. Sådan er vi organiseret 

Skolen er opdelt i to trin: 

Trin 1: 0.-5. årgang 

Trin 2: 6.-9. årgang 

 

På begge trin indgår specialklasser. 

Der er en klassepædagog med i hvert team i 0. klasse. Fra 1. klasse er der årgangspædagoger 

med i samarbejdet. En lærer kan godt være med i flere årgangs- og klasseteam. På trin 1 

deles lærere og pædagoger om særlige undervisningsopgaver såsom understøttende 

undervisning, samt lektiehjælp. Vi tilstræber at skabe en varieret undervisning, hvor motion 

og bevægelse indgår.  
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4.6. Specialpædagogisk tilbud 

Støttecenteret består af et antal AKT-medarbejdere og et antal faglige støttelærere og to-

sprogs undervisere. De faglige støttelærere laver læsekurser for udvalgte årgange og arbejder 

proaktivt med de børn, der har særlig brug for hjælp.  

I AKT-regi arbejdes der med udgangspunkt i samarbejdsbaseret problemløsning.  

De elever, som vi sætter særlige indsatser op omkring, beskrives i en handleplan og bliver 

taget op på specialcentermøder. 

 

5. Praktikstudiet på Lystrup Skole  

Skolens to praktikansvarlige mentorer organiserer praktikken i samarbejde med skolens 
ledelse. Mentorerne er ansvarlige for at:  

● Udarbejde praktikskemaer 
● Afholde mentorvejledningsmøder med jer studerende 
● Være en uvildig samtalepartner ved evt. problemer i praktikken 
● Afholde eksamen i samarbejde med VIA 
● Lave dagsorden til og lede den fælles vejledningssamtale  
● Koordinere samarbejdet mellem de studerende og praktiklærerne.  
● Koordinere mellem skolen og VIA 

 

Vi tilstræber i skemalægningen for jer studerende at tildele praktiklærere ud fra en 
helhedsvurdering af klassens elever og praktiklærernes ønsker og kompetencer. I 
udvælgelsen af klasser og praktiklærere tages der hensyn til den studerendes linjefag, 
kompetencer og erfaringer. Vi forsøger at differentiere praktikstudiet, så udfordringen 
passer til den enkelte studerende.  

Når udspillet til praktikskema er godkendt af jer, så samarbejder du/I med mentor og 
praktiklærere under besøgsdagene om at lave en mødeplan/arbejdsplan, hvor det 
tydeliggøres hvilken studieaktivitet, man har gang i hvornår jf. Studieaktivitetsmodellen i 
praktikhåndbogen. Det markeres i jeres skema, hvor hvilke opgaver ligger. Se bilag med 
ideer til studieaktiviteter under praktikken. Du kan som studerende forvente en arbejdsuge 
med ca. 35 timers tilstedeværelse på skolen og derudover ca. 2 timers arbejde hjemme. Du 
skal som udgangspunkt regne med at møde kl. 7.50 og at undervisningen senest slutter 15.15. 
Tirsdag er fast mødedag, hvor vi slutter senest kl. 16.10. Om onsdagen fra 13.45-15.15 er der 
plads til, at klasseteam, årgangsteam og andre relevante grupper kan mødes. Som 
studerende deltager man på lige fod med skolens øvrige personale i disse møder. 

Mentor fungerer som bindeled mellem Lystrup Skole og jer i opstarts- og introfasen. Når 
aftaler om konkret praktik og skema er på plads, samarbejder du/I direkte med 
praktiklærerne og benytter AULA som kommunikationsværktøj. 

AULA er det centrale samarbejdsmedie, som det forventes at du/I studerende dagligt 
orienterer jer i. Adgangskoder til skolens netværk og AULA oprettes på første besøgsdag. 
Det forventes, at du/I som studerende også uden for praktikugerne kommunikerer med 
skolen og personalet via AULA. 
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Aftale om vejledning osv. aftales direkte med praktiklærerne ud fra rammerne i de 
studerendes arbejdsplan og skema. Det er godt tidligt i praktikken at få aftalt, hvor og 
hvornår vejledningen skal finde sted. Ligesom det er gavnligt at have konkrete emner på 
dagsorden jf. praktikhåndbogen. 

Du/I må til enhver tid tage kontakt til skolens lærere, hvis I ønsker at afprøve små 
undervisningsforløb eller lignende uden for praktikperioden.  

 

1.års studerende modtager forslag til skema for praktikugerne efter 1. besøgsdag   

2.års studerende modtager forslag til skema for praktikugerne snarest muligt, efter vi har 

fået lister ud fra Læreruddannelsen.  

4. års studerende modtager en liste med praktiklærere og klasser snarest muligt, efter vi 

har fået lister ud fra Læreruddannelsen. 

Sammen med skemaforslaget modtager du/I kontaktoplysninger på praktiklærere. Det er 

dit/jeres ansvar at tage kontakt til disse lærere hurtigst muligt derefter.  

 

6. Det konkrete arbejde med dine personlige læringsmål (Bilag 1) 

Vi forventer, at du/I på både 1., 2. og 3. niveau opstiller konkrete individuelle mål for 

praktikperioden inden for de tre kompetenceområder, didaktik, klasseledelse og 

relationsarbejde. Vi forventer at se en progression i dine målformuleringer fra praktikniveau 

til praktikniveau. Det er en individuel opgave. Målene bruges til at sætte fokus på din egen 

udvikling frem mod at blive lærer. Målene skal også bruges til at prioritere opgaver og fokus 

under praktikken.  

Læringsmålsskemaet udfyldes i punktform på første besøgsdag. Vejledning med mentor vil 

først og fremmest tage udgangspunkt i disse personlige mål og skal ses som en hjælp frem 

mod praktikprøven og bacheloropgaven. 

 

7. Praktikkens indhold og progression 

I praktikken på niveau 1 skal man i grupper planlægge og gennemføre små 
undervisningssekvenser samt observere og analysere børn og undervisning. Det faglige 
indhold i undervisningen planlægges i samarbejde med praktiklærerne, men det er den 
studerende, der kommer med oplægget. Der skal til hver lektion være tydelig mål - og 
rammesætning. Brug gerne bilag 2 til praktikplanlægning samt til vejledning med 
praktiklærer. Afprøv de observationsmodeller, som I har fået fremlagt på læreruddannelsen. 

I praktikken på niveau 2 skal I som studerende enkeltvis eller i grupper planlægge og 
gennemføre undervisning samt observere og analysere børn og undervisning. Forløbene 
planlægges af jer studerende og fremlægges for praktiklærerne senest 14 dage inden 
praktikperiodens start. Skolens læringscenter er behjælpelig med bestilling af materialer, og 
praktiklærerne stiller sig til rådighed med vejledning i planlægningsfasen. Der skal til hver 
lektion være tydelig mål - og rammesætning, og der tages udgangspunkt i en 
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planlægningsmodel fx SMTTE-modellen. Brug gerne bilag 2 til praktikplanlægning og 
vejledning med praktiklærer.  

 

I praktikken på niveau 3 skal I som studerende enkeltvis planlægge og gennemføre 
undervisning svarende til 11 lektioner. Vi sikrer, at I kommer i praktik i alle jeres 3 
undervisningsfag. Da 3. undervisningsfag er nyt på 4. årgang, kan det være, at vi sætter jer 
sammen på hold i disse fag. I den første og den sidste af de 6 uger er praktiklæreren til stede. 
I de 4 mellemste uger står man som studerende alene for undervisningen, men med 
praktiklæreren som back-up. Det kan desuden aftales, at praktiklærer observerer yderligere 
løbende. Hvis I ønsker at observere og analysere børn og undervisning hos kollegaer på 
skolen, så aftal det med mentor. I tager kontakt til jeres praktiklærere straks efter I har 
modtaget mailliste over jeres praktiklærere, så jeres praktik kan tænkes ind i årsplanen i de 
enkelte fag og klasser. Der fremsendes til praktiklærerne en skitse/grov-plan for hele 
praktikperioden senest 14 dage før praktikstart. Detaljer planlægges i praktikperioden. Som 
i praktikken på niveau 2, skal der opstilles tydelige mål for undervisningens indhold og 
rammesætningen skal være klar for elever og praktiklærere. Husk at indsamle empiri til 
baceloropgaven. 

 

7.1. Besøgsdage – 2 dage  

Der arrangeres velkomstmøde på den første af besøgsdagene. Det er helt nødvendigt, at I 
møder op, da følgende punkter vil blive gennemgået af mentor: Rundvisning, gennemgang 
af skolens indsatsområder og værdigrundlag samt praktiske ting som sygemelding, 
tavshedspligt, børneattest, ”god stil”, kaffeordning, mødekalender, garderobe, 
nøgler/adgang på skolen, tilsyn, etik i observationstimerne, regler for videooptagelser til 
feedback og AULA/netadgang på skolen.  

 

Det tilstræbes, at praktiklærere og I studerende møder hinanden på besøgsdagene for at lave 
aftaler, samt at I som studerende møder alle jeres praktikklasser. 

 

I skal regne med at være til stede to fulde skoledage.  

 

7.2. Bedømmelse og vejledning  

Både mentor og praktiklærere tilbyder følgende: 

 
- Førvejledning  
- Undervejledning  
- Eftervejledning  

 

Mentor koordinerer praktikken, udarbejder forslag til skemaer for niveau 1 og 2. På niveau 
3 samarbejder praktiklærere og studerende i højere grad om skema. Mentor samarbejder 
med jer studerende om de mål, der generelt er opstillet for praktikperioden, og de mål, I skal 
opstille for jer selv.   
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Mentor har endvidere ansvar for generel vejledning med jer enkeltvis og står til rådighed 
som en uvildig rådgiver og sparringspartner. 

 

Vejledningen med praktiklærer vil primært vedrøre planlægning, udførelse og evaluering af 
undervisning, samt relationsarbejde i de enkelte klasser. Ikke sådan at forstå, at der ikke kan 
ske overlap, da omdrejningspunktet for al vejledning er kompetenceområderne: Didaktik, 
klasseledelse og relationer.(se bilag 1) 

 

Du har med læreruddannelsen valgt et meget spændende og personligt udviklende arbejde, 
men samtidig også et meget ansvarsfuldt job. Det forventes, at du som studerende selv 
holder styr på - og overholder aftaler med praktiklærere og andre samarbejdspartnere under 
praktikken, og at du er velforberedt til din undervisning.  

 

7.3. Trepartsmøde 

Midt i praktikforløbet afholdes et Trepartsmøde, mellem jer studerende, Læreruddannelsen, 
skolens primære praktiklærer og mentorerne. Under denne samtale vil I som studerende få 
en pejling på, om I er på vej mod bestået/ikke bestået. Formålet med trepartsmødet er, at 
bygge en bro mellem den daglige undervisning, Læreruddannelsen og mentorerne, så alle 
har forudsætninger for at vurdere om praktikkens målsætninger er opfyldt. 

 

7.4. Praktikeksamen  

Nogle uger efter praktikforløbet afholdes en praktikeksamen. Man kan som studerende gå 
op enkeltvis eller i grupper. Det vil enten være en mentor eller ens praktiklærer og den 
praktikansvarlige fra seminariet, der eksaminerer. Men som udgangspunkt vil det være én 
af skolens to mentorer, der forestår eksamen. 

Det er en god idé at medbringe indsamlede artefakter fra praktikperioden, så samtalen 
under eksamen kommer til at handle om noget konkret. Der er desuden en forventning om, 
at I kan sammenholde jeres praksis med teori, og at I kan ophøje diskussionen til noget 
generelt gældende for lærerprofessionen. 

 

7.5. Samarbejde med Læreruddannelsen 

Pædagogisk leder Michael Lund har det overordnede ansvar for praktikken. Såvel 
pædagogisk leder som skoleleder står til rådighed for jer studerende i praktikperioden. 

Skolens mentorer, Lene Jønsson Poulsen og Mie Thorgaard Bønløkke, har normalt hver især 
ansvar for hver sit niveau af lærerstuderende.  

 

Vi tilbyder praktik igennem hele læreruddannelsen og lægger vægt på et nært samarbejde 
mellem den enkelte lærerstuderende og den mentor, som tilknyttes årgangen.  
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Mentoren har ansvar for bedømmelse af de studerende i praktikperioden i kategorierne 
”bestået/ikke bestået.” Mentoren foretager sin vurdering i samarbejde med 
praktiklæreren/-erne. 

Mentor evaluerer forløbet med den enkelte studerende i forhold til de studerendes 
personlige mål. 

På foranledning af mentorerne evaluerer vi skolens praktiktilbud med de studerende lige 
efter praktikken og med kollegerne efter individuelle tilbagemeldinger.  

 

7.6. Principper for god vejledning 

Vejledningen sker gennem fælles planlægning af enkelte lektioner. Et struktureret 
samarbejde om planlægning af en enkelt lektion kan bidrage til at udvikle de studerendes 
professionskompetence og gøre at planlægningen bliver mere et reelt fælles anliggende. 

 

Som praktiklærer og dermed vejleder er det godt at huske, at 

 
●  Give afkald på egen trang til at overtage talerummet 
● Starte med at spørge de/den studerende, hvor de er, og hvad de tænker 
● Have indføling 
● Undgå at forveksle din egen praksis med sandheden 
● Stille egne iagttagelser til diskussion 
● Holde egne løsninger tilbage 
● Man gerne må komme med ideer, men det skal ikke være en skjult kommando 
● Fokusere på én konkret ting ad gangen 
● Du skal få det til at lykkes for den vejledte  

 

8. Praktiske informationer  

Tavshedspligt 

Arbejdet som lærer betyder, at du får mange informationer, der giver dig indsigt i elevers og 
familiers personlige forhold. Disse informationer er omfattet af tavshedspligten. 
Tavshedspligten er gældende for dig som studerende, som for læreren. Så tænk over, hvad 
og hvem I sidder og snakker om i bussen etc. 

Nøgler 

Der udleveres kun nøgler til studerende på 3. niveau, og i det omfang der lader sig gøre, også 
til hver gruppe på niveau 1 og 2. Disse afhentes hos pedellen på kontoret, og der kvitteres for 
modtagelsen. 

Koder til AULA/skolens netværk 

Udleveres af Åge Westermann, som er at finde på skolens læringscenter. 

Alarmer 

Der er alarmer på stort set hele skolen undtaget gangen mellem de to parkeringspladser. Det 
aftales med en fritidspedel, hvis I skal være på skolen ud over åbningstiden. Normalt sættes 
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der først alarm på ved 21-tiden om aftenen. Men dørene skal låses, når du som den sidste 
forlader et rum efter kl. 15.30. 

Bus- og togforbindelse til skolen 

Bus nr. 16 og 18 holder ved Super Brugsen. Letbanen stopper i Bygaden, hvorfra der er ca. 
10 minutters gang op til skolen. 

Opholdslokale 

Jeres opholdslokale er personalerummet. Her spises ens medbragte mad og der findes gratis 
kaffe og the.  

Det er et rum, hvor mange har deres gang, både for at puste ud, og da det også er et 
arbejdsrum for mange, opfordrer vi til at vise hensyn.  Personalearbejdspladserne må 
naturligvis også benyttes af studerende. 

Kopiering 

I pædagogisk værksted og på gangen ved A-huset findes kopimaskiner. Der er koder til 
kopimaskinerne, som svarer til jeres az-ident. 

Reservationer 

Hvis I skal bruge bestemte lokaler i undervisningen, så skal disse bookes på AULA.  

 

1. studieår – praktikniveau 1 
Kompetenceomr

åder 

Færdighedsmå

l:  

Vidensmål:  

 

En konkretisering 

Kompetenceomr

åde 1: 

Didaktik 

omhandler 

målsætning, 

planlægning, 

gennemførelse, 

evaluering og 

udvikling 

af undervisning, 

herunder 

læringsmålstyret 

undervisning. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

i samarbejde med 

Den studerende 

kan målsætte, 

planlægge, 

gennemføre 

og evaluere 

undervisningssek

venser i 

samarbejde med 

medstuderede og 

kollegaer 

(praktiklærere).  

 

Den studerende 

kan redegøre for 

tegn på elevernes 

udbytte af 

undervisning i 

forhold til 

Den studerende 

har viden om 

folkeskolens 

formål og 

læreplaner 

(årsplaner), 

principper for 

undervisningspl

anlægning, 

undervisningsm

etoder og 

organisering af 

elevaktiviteter 

under 

hensyntagen til 

elevernes 

forudsætninger, 

evalueringsform

er og tegn på 

Praktiklærer: 

Efter henvendelse fra de 

studerende fremlægges en årsplan 

med målsætning og 

evalueringsovervejelser samt evt. 

undervisningsmaterialer. Det 

aftales i hvilket omfang de 

studerende står for undervisningen 

jvf. undervisningssekvenser. Det 

kan også være at det aftales, at de 

studerende står for undervisning i 

hele praktikperioden.  

Under praktikken:  

Gennem observation af de 

studerendes undervisning udpeges 

centrale problemstillinger som 

udgangspunkt for og justering af 

undervisningen. I vejledningen 
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kolleger begrundet 

målsætte, 

planlægge, 

gennemføre, 

evaluere og udvikle 

undervisning 

formulerede mål 

og analysere 

undervisnings-

sekvenser med 

henblik på 

udvikling af 

undervisningen. 

elevers 

målopnåelse på 

praktikskolen, 

observations-, 

dataindsamling

s- og 

dokumentations

metoder. 

 

 

 

 

 

 

 

kommer I omkring videns- og 

færdighedsmål i de relevante fag. 

 

Studerende: 

Tager kontakt til praktiklærere og 

aftaler hvilke sekvenser man som 

studerende skal stå for. Som 

studerende laver man sammen 

med sin praktikgruppe et skriftligt 

udspil til en plan for et 

undervisningsforløb. Der tages 

udgangspunkt i en didaktisk model  

hvor tegn og evaluering fremgår 

(se bilag 2).  

Under praktikken: 

Som studerende laver man 

systematiske iagttagelser af egen 

og medstuderendes praksis med 

henblik på udvikling af 

undervisning. Der kan med fordel 

anvendes video. 

 

Mentor: Udleverer 

observationsark, som kan danne 

udgangspunkt for de didaktiske 

drøftelser i praktikgruppen. 

Arbejder i vejledningen med de 

studerendes egne didaktiske 

læringsmål og har løbende fokus 

på eksamenssynopsen. 

Kompetenceomr

åde 2: 

Klasseledelse 

omhandler 

organisering og 

udvikling af 

elevernes faglige og 

sociale 

læringsmiljø. 

 

Den studerende 

kan lede 

elevernes 

deltagelse i 

undervisningen. 

Den studerende 

har viden om 

klasseledelse. 

Praktiklærer: Demonstrerer og 

reflekterer sammen med de 

studerende over, hvordan 

undervisningen organiseres og 

rammesættes.  

 

Studerende: Laver 

lektionsplaner for hver time med 

tydelige mål- og rammesætning og 

dagsorden for eleverne. 
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Kompetencemål: 

Den studerende kan 

lede 

undervisning samt 

etablere og udvikle 

klare 

og positive rammer 

for elevernes læring, 

og 

klassens sociale 

fællesskab. 

 

Mentor:  

Sørger for at de studerende 

gennem deres praktik får mulighed 

for at opleve forskellige måder at 

rammesætte og lede en klasse på. 

Kompetenceomr

åde 3: 

Relationsarbejde 

omhandler kontakt 

og relationer til 

elever, kolleger, 

forældre og skolens 

ressourcepersoner. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

varetage det positive 

samarbejde med 

elever, 

forældre, kolleger 

og andre 

ressourcepersoner 

og reflektere over 

relationers 

betydning 

i forhold til 

undervisning samt 

elevernes 

læring og trivsel i 

skolen. 

Den studerende 

kan 

kommunikere 

lærings- og 

trivselsfremmend

e med elever og 

kommunikere 

med forældre om 

skolens formål og 

opgave. 

Den studerende 

har viden om 

kommunikation

, elevtrivsel, 

motivation, 

læring og 

elevrelationer, 

skole-hjem 

samarbejde. 

Praktiklærer: 

Giver eksempler på hvordan man 

som lærer kommunikere i 

undervisningen med henblik på 

elevernes aktive deltagelse. 

Praktiklæreren støtter desuden de 

studerende i at forbedre sine 

kommunikative kompetencer og 

viser gennem praksis, hvordan der 

opbygges gode relationer til 

eleverne. 

Skole-hjemsamarbejde: 

Giver den studerende mulighed for 

at deltage i en kontakt til 

forældrene – primært i relation til 

den undervisning, de studerende 

har planlagt og vil gennemføre. 

 

Studerende: 

Være bevidst om de enkelte elevers 

udviklingsniveau, begrebsafklaring 

og arbejde bevidst med sit eget 

sprogvalg, kropsudtryk, 

engagement og udstråling i 

undervisningssituationen. Indgå i 

dialog med eleverne i andre 

situationer end i undervisningen fx 

i pauser og under spisning. 

Skole-hjemsamarbejde: 
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Informerer skriftligt forældrene i 

relation til den planlagte 

undervisning. 

 

2. studieår – praktikniveau 2 
Kompetenceomr

åder 

Færdighedsmå

l:  

 

Vidensmål:  

 

En konkretisering 

Kompetenceomr

åde 1: 

Didaktik 

omhandler 

målsætning, 

planlægning, 

gennemførelse, 

evaluering og 

udvikling 

af undervisning, 

herunder 

læringsmålstyret 

undervisning. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

i samarbejde med 

kolleger 

(praktiklærere) 

begrundet målsætte, 

planlægge, 

gennemføre, 

evaluere og udvikle 

undervisning 

Den studerende 

kan planlægge, 

gennemføre og 

evaluere et  

undervisningsforl

øb 

med anvendelse 

af en variation af 

metoder, 

undervisningsdiff

erentiering og 

bevægelse i 

undervisningen. 

Evaluere 

undervisningsforl

øb og elevers 

læringsudbytte, 

observere egen 

praksis og den 

enkelte elevs 

læring med 

henblik på 

udvikling 

af 

undervisningen 

 

 

 

 

 

Den studerende 

har viden om 

undervisningsm

etoder, 

principper for 

undervisningsdi

f-ferentiering, 

læremidler og it, 

formative og 

summative 

evalu-

eringsmetoder 

samt test 

observations-, 

dataindsamling

s- og 

dokumentations

metoder. 

 

 

 

 

 

 

Praktiklærer: 

Efter henvendelse fra de 

studerende fremlægges en årsplan 

med målsætning og 

evalueringsovervejelser samt evt. 

undervisningsmaterialer.  

Inden praktikken godkendes den 

studerendes undervisningsplan. 

Under praktikken:  

Gennem observation af de 

studerendes undervisning udpeges 

centrale problemstillinger som 

udgangspunkt for vejledning og 

justering af undervisningen. 

Viser eksempler på evaluering af et 

undervisningsforløb og hjælper til 

med indkredsning af tegn på 

elevernes læring. 

I vejledningen kommer I omkring 

videns- og færdighedsmål i de 

relevante fag. 

 

 

Den studerende: 

Fremsender senest 14 dage inden 

praktikken forslag til 

undervisningsforløb i alle 

praktikfag med begrundet 

anvendelse af forskellige metoder, 
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undervisningsdifferentiering, 

bevægelse samt evt. IT. Der skal 

være tydelige mål- og 

evalueringsovervejelser(se bilag 2)  

Under praktikken: 

Afslutter et undervisningsforløb 

med en test og redegør for tegn på 

elevernes udbytte af 

undervisningen i relation til 

formulerede mål. 

Laver systematiske iagttagelser af 

egen og medstuderendes praksis 

med henblik på udvikling af 

undervisning. 

 

Mentor: Hjælper med redskaber 

til systematiske observationer, 

vejleder omkring egne læringsmål 

og sparrer omkring 

praktikopgaven. 

 

Kompetenceomr

åde 2: 

Klasseledelse 

omhandler 

organisering og 

udvikling af 

elevernes faglige og 

sociale 

læringsmiljø. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

lede 

undervisning samt 

etablere og udvikle 

klare 

Den studerende 

kan udvikle 

tydelige rammer 

for læring og for 

klassens 

sociale liv i 

samarbejde med 

eleverne, 

Den studerende 

har viden om 

klasseledelse, 

læringsmiljø 

og klassens 

sociale 

relationer. 

Praktiklærer: Viser og 

reflekterer sammen med de 

studerende over, hvordan 

undervisningen organiseres og 

rammesættes.  

 

Studerende: Laver 

lektionsplaner for hver time med 

tydelige mål- og rammesætning og 

dagsorden for eleverne. 

Tænker over sin lederrolle inden 

man træder ind i klassen og gør sig 

bevidst om sig selv som 

rollemodel. 

 

 

 

Mentor:  
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og positive rammer 

for elevernes læring, 

og 

klassens sociale 

fællesskab. 

 

Sørger for at de studerende 

gennem deres praktik får mulighed 

for at opleve forskellige måder at 

rammesætte og lede en klasse på. 

 

Kompetenceomr

åde 3: 

Relationsarbejde 

omhandler kontakt 

og relationer til 

elever, kolleger, 

forældre og 

skolens ressource-

personer. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

i samarbejde med 

kolleger,  

ressourcepersoner 

og forældre 

begrundet målsætte, 

planlægge, 

gennemføre, 

evaluere og udvikle 

undervisning. 

Den studerende 

kan i samarbejde 

dialogisk med 

elever og kolleger 

om justring af 

undervisningen 

og elevernes 

aktive deltagelse. 

Kommunikere 

skriftligt og 

mundtligt med 

forældre om 

formål og 

indhold i 

planlagte 

undersvisningsfo

rløb. 

 

Den studerende 

har viden om 

kommunikation

, involverende 

læringsmiljøer, 

motivation 

og trivsel. 

 

Praktiklærer: 

Giver eksempler på hvordan man 

som lærer kommunikerer(ikke kun 

verbalt) i undervisningen med 

henblik på elevernes aktive 

deltagelse. Praktiklæreren støtter 

desuden den studerende i at 

forbedre sine kommunikative 

kompetencer. 

 

Giver den studerende mulighed for 

at deltage i en kontakt til 

forældrene – primært i relation til 

den undervisning, de studerende 

har planlagt og vil gennemføre. 

Dette gælder også forældremøder,  

skole-hjemsamtaler samt evt. 

netværksmøder o.a. 

 

Studerende: 

Skal være bevidste om elevernes 

udviklingsniveau, begrebsafklaring 

og skal arbejde bevidst med sit eget 

sprogvalg, kropsudtryk, 

engagement og udstråling i 

undervisningssituationen. 

Indgå i dialog med eleverne i andre 

situationer end i undervisningen fx 

pauser og spisning. 

Kommunikerer dialogisk med 

kolleger, medstuderende og elever 

med henblik på elevernes aktive 

deltagelse. 
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Informerer via AULA både elever 

og forældrene i relation til den 

planlagte undervisning. 

 

4. studieår – praktikniveau 3 
Kompetenceomr

åder 

Færdighedsmå

l:  

Vidensmål:  

 

En konkretisering 

Kompetenceomr

åde 1: 

Didaktik 

omhandler 

målsætning, 

planlægning, 

gennemførelse, 

evaluering og 

udvikling 

af undervisning, 

herunder 

læringsmålstyret 

undervisning. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

i samarbejde med 

kolleger begrundet 

målsætte, 

planlægge, 

gennemføre, 

evaluere og udvikle 

undervisning 

Den studerende 

kan planlægge, 

gennemføre og 

evaluere 

længerevarende 

undervisningsforl

øb under 

hensyntagen til 

elev- og årsplaner 

i samarbejde med 

medstuderende 

og skolens øvrige 

ressourcepersone

r.  

Evaluere elevers 

læringsudbytte 

og 

undervisningseffe

kt og udvikle 

egne og andres 

praksis på et 

empirisk 

grundlag. 

 

 

Den studerende 

har viden om 

organisations-, 

undervisnings-, 

og 

samarbejdsform

er, metoder til 

formativ og 

summativ 

evaluering, 

observations-, 

dataindsamling

s-, og 

dokumentations

metoder.  

 

 

 

 

 

 

Praktiklærer: 

Efter henvendelse fra de 

studerende fremlægges en årsplan 

med målsætning og 

evalueringsovervejelser samt evt. 

undervisningsmaterialer. De 

studerende står i 4 uger alene for 

undervisningen i 16 lektioner/uge 

og med praktiklærer i første og 

sidste uge. 

Under praktikken:  

Vejledningen skal omhandle de 

studerendes egne oplevelser og 

refleksioner af planlagte, 

gennemførte og evaluerede  

undervisningsforløb. Vejledningen 

skal desuden tage udgangspunkt i 

de studerendes egne læringsmål 

(bilag 2).  

Der skal være opmærksomhed på 

dataindsamling til udvikling af den 

studerendes praksis. 

Studerende: 

Er ansvarlig for at tage kontakt til 

praktiklærere så tidligt som muligt 

og fremlægge ønsker til kommende 

praktik. Derefter  at udarbejde en 

undervisningsplan som tager 

hensyn til elevdiffentiering og 

årsplaner.  

Under praktikken: 
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Lave systematiske noter som 

evaluering af gennemført 

undervisning. Desuden skal der 

være opmærksomhed på 

dataindsamling samt 

evalueringsformer. 

 

Kompetenceomr

åde 2: 

Klasseledelse 

omhandler 

organisering og 

udvikling af 

elevernes faglige og 

sociale 

læringsmiljø. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

lede 

undervisning samt 

etablere og udvikle 

klare 

og positive rammer 

for elevernes læring, 

og 

klassens sociale 

fællesskab. 

Den studerende 

kan lede 

inklusionsprocess

er i samarbejde 

med eleverne. 

Den studerende 

har viden om  

læringsmiljø,  

inklusion, 

konflikthåndteri

ng og mobning. 

Praktiklærer: Videregive gode 

erfaringer med inklusion i de 

aktuelle klasser. Fremlægge 

handleplaner og tiltag i forhold 

enkelte børn. Præsentation af 

skolens øvrige ressourcepersoner 

og arbejdsgange i forhold til 

særlige indsatser. 

 

Studerende: Laver 

lektionsplaner for hver time med 

tydelige mål- og rammesætning og 

dagsorden for eleverne. Det skal 

fremgå tydeligt i forbindelse med 

lektionsplanerne, hvordan de 

udfordrede elever er tilgodeset. 

Dette punkt sættes løbende på 

dagsorden i vejledningssamtaler 

med praktiklærere og 

sammenholdes med de personlige 

læringsmål. 

 

Kompetenceomr

åde 3: 

Den studerende 

kan støtte den 

enkelte elevs 

Den studerende 

har viden om 

anerkendende 

Praktiklærer: 
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Relationsarbejde 

omhandler kontakt 

og relationer 

til elever, kolleger, 

forældre og 

skolens 

ressourcepersoner. 

 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

varetage 

det positive 

samarbejde med 

elever, 

forældre, kolleger 

og andre 

ressourcepersoner 

og reflektere over 

relationers 

betydning 

i forhold til 

undervisning samt 

elevernes 

læring og trivsel i 

skolen. 

aktive deltagelse i 

undervisningen 

og i klassens 

sociale liv, 

samarbejde med 

forskellige parter 

på skolen. Og 

kommunikere 

med forældre om 

elevernes 

skolegang. 

kommunikation

, og ligeværdigt 

samarbejde og 

inklusionsproce

sser. Processer 

der fremmer 

godt skole-

hjemsamarbejd

e og 

samarbejds-

former ved 

forældremøder 

og    

forældresamtale

r samt 

kontaktgrupper. 

Videregive gode erfaringer med 

inklusion i de aktuelle klasser. 

Fremlægge handleplaner og tiltag i 

forhold enkelte børn. Præsentation 

af skolens øvrige 

ressourcepersoner og arbejdsgange 

i forhold til særlige indsatser. 

Støtte den studerende i at udvikle 

sine kommunikative kompetencer. 

Skole-hjemsamarbejde: 

Give den studerende mulighed for 

at deltage i forældremøde, skole-

hjemsamtaler og andre relevante 

arrangementer.  

 

Studerende: 

Være bevidst om de enkelte elevers 

udviklingsniveau, begrebsafklaring 

og arbejde bevidst med sit eget 

sprogvalg, kropsudtryk, 

engagement og udstråling i 

undervisningssituationen. Indgå i 

dialog med eleverne i andre 

situationer end i undervisningen fx 

i pauser og spisning. 

Skole-hjemsamarbejde: 

Informerer skriftligt forældrene i 

relation til den planlagte 

undervisning og deltage i 

forskellige former for skole-hjem 

samarbejde. 

 

Arbejdsplan for lærerstuderende på Lystrup Skole - 37 timer pr. praktikuge 

Det tilstræbes, at de studerende får et realistisk billede af at arbejde som lærer på Lystrup 

Skole. Der er som udgangspunkt tilstedeværelsespligt 35 timer om ugen. Som studerende 

er man selv medtænkende og opsøgende i forhold til sin arbejdsplan, den planlægges med 

studieaktivitetsmodellen i baghovedet og hvor alle fire områder er medtænkt: kategori 1, 2, 

3, 4.  
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Ud over undervisning kan man tænke sin arbejdsdag som indeholdende noget individuel 

forberedelse, noget fælles forberedelse og noget rettearbejde. Desuden vil der være 

opsøgende arbejde omkring elever, som man har særlige indsatser i gang omkring. 

Det er obligatorisk at deltage i møder, som er i skolens kalender på vores faste mødedage. 

Det er meget vigtigt, at man som studerende holder sig nøje orienteret om mødeplan - 

både på AULA og hos praktiklærerne. 

 

Forslag til arbejdsplan 

Opgaveoversigt Indhold Tidsforbrug pr. uge 

(anslået) 

10 

undervisningslektioner 

for niveau 1 

10 

undervisningslektioner 

for niveau 2  

11 

undervisningslektioner 

for niveau 3 

Undervisningssekvense

r af kortere eller 

længere varighed som I 

som studerende står for 

 

10, 10 eller 11 lektioner 

Mindst 6 

observationslektioner 

på alle niveauer. 

Ud fra aftale om, hvad 

der skal observeres, 

beskrives hvad man ser 

 

6 lektioner 

Mindst 2 tilsynsopgaver 

i elevpauser. 

”Gå gårdvagt”  

 

 

3 x 30 minutters 

vejledning med 

praktiklærer pr. 

studerende.  

Førvejledning, i løbet af 

praktikken vejledning 

og eftervejledning  

 

 

2 x 30 minutters  

vejledning med mentor 

pr. studerende 

Vejledning ud fra egne 

personlige læringsmål 

og vejledning på synops 

til eksamen i praktik. 

 

 

 

Relevante og 

obligatoriske møder på 

skolen 

Fagudvalgsmøde, 

teammøder, 

lærermøder. Husk at 

læse dagsorden på intra 

og at gøre dig klart, 
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hvad du vil lægge 

mærke til. 

Forberedelse af de 

enkelte lektioner, 

enkeltvis eller i grupper 

Udarbejde 

undervisningsplaner 

for de enkelte lektioner 

 

 

 

Forberede 

praktikeksamens 

opgave 

Indsamling af 

dokumentation til 

opgaven og skrivning - 

husk artefakter 

 

½ times fælles 

vejledningssamtale pr 

studerende mellem 

skolen, seminariet og 

den/de studerende 

Status på hvordan det 

går i praktikken og 

vejledning på 

praktikopgaven, 

brobygning mellem de 

ansvarlige instanser i 

praktikken. 

 

Deltagelse i skole-hjem 

samarbejde. Det kan ikke 

altid planlægges, så der er 

forældremøder og samtaler 

i praktikken, men det 

forventes, at I deltager i 

dette også uden for 

praktikken 

Spørg altid det enkelte 

forældrepar til 

samtalerne om det er 

ok, at I som studerende 

deltager 

 

Egen studietid :se 

kategori 3 i 

studieaktivitetmodellen

. 

  

 

 

Andre opgaver kunne 

være 

-Opsøgende i forhold til 

særlige indsatser på 

skolen 

-Tilbyde sig som 

hjælper til læsetræning 

i indskolingen eller 

andet 

-Tilbyde observation af 

særlige indsatser til 

kollegaer 
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Opgaveoversigt niveau 1                                    

Studerende  Mentor Praktiklærer Omfang for 
studerende 

Praktiktimer 
(lektion a 45 min.):  

10 lektioner + 6 
observation. 

 

 10 praktiktimer  I alt 6 praktikuger 
inkl. relevante 
møder under 
praktikken, 
observationer og 
andre læreropgaver 
som svarer til en 37 
timers uge, hvori 
forberedelse af 
undervisning er 
indregnet. 

Vejledning med 
praktiklærer 

(Enheder af 30 
minutter) 

 I alt 3 
vejledningsenheder 
pr studerende.  

Yderligere 
vejledning ydes - 
(svarende til den 
forberedelsestid, 
som man sparer). 

 

 

Vejledning med 
mentor (Enheder 
af 30 minutter) 

I alt 2 
vejledningsenheder 
pr. studerende 

 Vær selv 
opmærksom på 
andre opgaver i 
forbindelse med 
lærerjobbet, som I 
ønsker at få indsigt 
i. Aftal med mentor 
og relevante lærere. 

Fælles 
vejledningsmøde 
med mentor og 
den 
praktikansvarlig
e fra 
læreruddannelse
n. 

½ pr time pr. 
studerende 

(vikardækkes) 

  

Praktikprøve 

2 stud.: 50 min. 

3 stud.: 65 min. 

Afholdes af mentor, 
læreruddannelse 
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4 stud.: 75 min. 

Praksistilknytnin
g 

 (Vejledning ydes - 
skal svare til den 
forberedelsestid, 
som man sparer). 

De studerende 
kontakter skolen 
over året med 
øvelser, der ligger 
ud over praktikken.  

 

 

Opgaveoversigt Niveau 2                                      

Studerende  Mentor Praktiklærer Omfang for 
studerende 

Praktiktimer 
(lektion a 45 min.):  

10 lektioner + 6 
obervation. 

 

 10 praktiktimer 

 

I alt 6 praktikuger 
inkl. relevante 
møder under 
praktikken, 
observationer og 
andre læreropgaver 
som svarer til en 37 
timers uge, hvori 
forberedelse af 
undervisning er 
indregnet. 

Vejledning med 
praktiklærer 

(Enheder af 30 
minutter) 

 I alt 3 
vejledningsenheder 
pr studerende. 

Yderligere 
vejledning ydes - 
(svarende til den 
forberedelsestid, 
som man sparer). 

 

Vejledning med 
mentor (Enheder 
af 30 minutter) 

I alt 2 
vejledningsenheder 
pr. studerende 

 

 Vær selv 
opmærksom på 
andre opgaver i 
forbindelse med 
lærerjobbet, som I 
ønsker at få indsigt 
i. Aftal med mentor 
og relevante lærere. 

Fælles 
vejledningsmøde 
med mentor og 
den 

½ pr time pr. 
studerende 

(vikardækkes) 
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praktikansvarlig
e fra 
læreruddannelse
n. 

Praktikprøve 

2 stud.: 50 min. 

3 stud.: 65 min. 

4 stud.: 75 min. 

Afholdes af mentor, 
læreruddannelse og 
ekstern censor. 

  

Praksistilknytnin
g 

 (Vejledning ydes - 
skal svare til den 
forberedelsestid, 
som man sparer). 

De studerende 
kontakter skolen 
over året med 
øvelser, der ligger 
ud over praktikken.  

 

Opgaveoversigt Niveau 3                                       

Studerende  Mentor Praktiklærer Omfang for 
studerende 

Praktiktimer 
(lektion a 45 min.):  

11 lektioner + 6 
observationer 

 

 11 praktiktimer i uge 
1 og 6 

I alt 6 praktikuger 
inkl. relevante 
møder under 
praktikken, 
observationer og 
andre læreropgaver 
som svarer til en 37 
timers uge, hvori 
forberedelse af 
undervisning er 
indregnet. 

Vejledning med 
praktiklærer 

(Enheder af 30 
minutter) 

 I alt 3 
vejledningsenheder 
pr studerende. 

Yderligere 
vejledning ydes - 
(svarende til den 
forberedelsestid, 
som man sparer). 

 

Vejledning med 
mentor (Enheder 
af 30 minutter) 

I alt 2 
vejledningsenheder 
pr. studerende.  

 

 Vær selv 
opmærksom på 
andre opgaver i 
forbindelse med 
lærerjobbet, som I 
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ønsker at få indsigt 
i. Aftal med mentor 
og relevante lærere. 

Fælles 
vejledningsmøde 
med mentor og  
den 
praktikansvarlig
e fra 
læreruddannelse
n. 

½ time pr. 
studerende 

(vikardækkes) 

  

Praktikprøve 

2 stud.: 50 min. 

3 stud.: 65 min. 

4 stud.: 75 min. 

Afholdes af mentor, 
læreruddannelse og 
ekstern censor. 

  

Praksistilknytnin
g 

 (Vejledning ydes - 
skal svare til den 
forberedelsestid, 
som man sparer). 

De studerende 
kontakter skolen 
over året med 
øvelser, der ligger 
ud over praktikken.  

Bilag 2: Hjælp til praktikplanlægning og vejledning (med 

praktiklærer) 

Didaktik: 

● Hvad skal der ske i de forløb, I planlægger med praktiklæreren og gennemfører i 

jeres praktikgruppe? Hvad er målet med undervisningen i forhold til trinmål og 

klassens årsplan?  

Det kan for eksempel sættes sådan op: 

Dato: Opgave Udførsel Tid Mål / Evaluering 

1.lektio

n 

(Hvad skal 

eleverne?) 

(Hvad skal 

læreren?) 

15 min (Hvad skal 

eleverne have ud af 

det?) 

 

● Hvilke didaktiske metoder vil I prøve af?  

(fx klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL, ude-undervisning) 

● Hvordan skaber I en afvekslende undervisning? Hvor mange forskellige 

undervisningsformer er det fornuftigt at anvende i én lektion i forhold til elevernes 

koncentrationsevne, differentiering og lektionernes placering - skal der være små 

power- eller mindfullnes-pauser? 

● Hvordan kan I vurdere elevernes udbytte af undervisningen?  
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(fx spørgeskema, test, tegn i undervisningen - observation, elevers 

materialer/portfolio-mapper) 

● Hvilke tegn ønsker I at se, på at jeres faglighed og engagement smitter af på 

eleverne? 

 

Klasseledelse: 
● Hvordan vil du gerne have, at kontakten er mellem dig som lærer og klassen? 
● Hvilke overvejelser gør du dig om, hvordan du skaber et trygt klassemiljø for alle, 

hvor f. eks fejl er velkomne? 

● Hvordan vil du komme ind ad døren og skabe samling? 

● Hvordan vil du afslutte en lektion? 

● Hvordan vil du sørge for et rart undervisningsmiljø, hvor der tages hensyn til 

elevernes forskelle både fagligt, socialt og koncentrationsmæssigt?  

● Hvordan kan der skabes klare og positive rammer for undervisningen? (Lav evt. 

dagsorden på tavlen) 

 

Relationsarbejde: 

● Hvordan vil du kommunikere med forældrene, så de får information om dig og din 

undervisning? 

● Hvordan kan du lære klassekulturen at kende? 

● Hvordan kan du lære den enkelte elev at kende? Eleverne kommer med forskellige 

faglige, sociale og kulturelle forudsætninger. Hvor vigtigt tænker du denne 

dimension er? 

● Hvordan kan du motivere den enkelte elevs læring? 

● Hvordan kan du fremme den enkelte elevs trivsel? 

 

Diagnostik: 

● Er der elever med særlige udfordringer i klassen. Hvordan får de hjælp, og hvordan 

er det sat i gang?  

● Hvordan er klassefællesskabet udviklet?  

● Hvordan arbejdes der med konfliktløsning i klassen? 

 

  


