Ideen med makkerskaberne er at sikre, at alle elever får en plads på holdet fra første skoledag og kommer
med i det fælles sociale liv.
Makkerskaberne udgør mindre grupper på holdet, hvor alle elever allerede fra første dag bliver knyttet til en
af deres holdkammerater. Makkerskaber handler om at være gode holdkammerater eller kolleger – ikke om,
at man skal blive venner med sin makker. Det er selvfølgelig fint, hvis det sker, men det er ikke formålet.
Makkerskaberne tages i brug fra første skoledag, og derfor introducerer du eleverne til makkerskaberne og
makkerskabsgrupperne allerede her i lektion 1. Inden lektion 1 skal du på forhånd inddele eleverne i
makkerskaber og placere dem ved bordkort, når holdet er samlet første skoledag.
Der er forskellige muligheder i forhold til inddeling af makkerskaber og makkerskabsgrupper den første gang:
 Opdel helt tilfældigt.
 Opdel efter køn, og bland derefter tilfældigt.
 Se på, hvilke skoler eleverne kommer fra, og bland dem, så de kommer i
makkerskab/makkerskabsgruppe med nogen, de ikke har gået på hold med før.
Argumentet for, at det skal være tilfældigt er, at eleverne skal lære hinanden at kende på kryds og tværs. De
skal kunne arbejde sammen med nogen, de ikke selv har valgt – sådan bliver det også, når de senere skal
ud på arbejdsmarkedet.
Der kan være gode grunde til at ’styre tilfældighederne’ lidt; på hold med piger med anden etnisk baggrund
kan det give mening at sætte dem sammen med andre piger af hensyn til eventuelle kulturelle forhold.
Flere skoler har i det hele taget haft gode erfaringer med makkerskaber af samme køn, da det giver lidt ro i
starten, og det giver grobund for venskaber. Har man opdelt efter køn, kan det give god mening at blande
kønnene i makkerskabsgrupperne.
Er der et ulige antal elever på holdet, bliver et makkerskab sammensat af tre elever – der er aldrig nogen,
der er alene. Hvis der er elever, der slet ikke dukker op, bliver makkerskabsgruppen til et makkerskab af tre
elever. Hvis der er flere, der aldrig dukker op, kan man sammensætte nye makkerskaber af de
tilbageværende elever.
Makkerskaberne sættes derudover sammen to og to i makkerskabsgrupper, så eleverne udover
tomandsgruppen også bliver del af en firemandsgruppe. Makkerskabsgrupperne bruges til gruppearbejde på
holdet, hvor det er en fordel at være mere end to, og hvis ens makker er fraværende, hører man til sin
makkerskabsgruppe.
Som makkere og makkerskabsgruppe har man nogle særlige opgaver i forhold til hinanden. Opgaver, som
både er faglige og sociale, herunder at være fast samarbejdspartner i gruppearbejde og at sende beskeder
og tage noter til hinanden i tilfælde af fravær. Nedenfor er en liste, som du skal udlevere til eleverne første
skoledag, så de kan se, hvilke forpligtelser de har i forhold til deres makker og makkerskabsgruppe.
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Dit makkerskab består af to personer – dig og din makker.
Makkerskaberne er inddelt tilfældigt, så I lærer hinanden at kende på kryds og tværs på holdet.
I skal være i jeres makkerskab i to uger, hvorefter du får en ny makker. Den nye makker er du også sammen
med i to uger, og sådan fortsætter det med skift hver anden uge frem til uge 10.












I sidder ved siden af hinanden, når I har undervisning i et klasselokale.
I er opmærksomme på, om den anden trives – har han/hun nogen at være sammen med i
frikvarteret, kommer han/hun til sociale arrangementer med holdet/på skolen. Hvis du bliver
bekymret, henvender du dig til en lærer, der kan tage hånd om det.
I kontakter hinanden i tilfælde af fravær. Det vil sige, at den, der har fravær, sender en sms til den
anden for at give besked. Hvis han/hun glemmer det, sender makkeren en sms om morgenen for at
høre, om han/hun er okay.
I er ansvarlige for at tage uddelt materiale til hinanden, hvis en af jer er fraværende.
I giver noter fra timerne videre, hvis en af jer er fraværende.
I timerne kan læreren bede jer om at arbejde sammen i makkerskabet eller i jeres
makkerskabsgrupper, der består af to makkerskaber.
I kan arbejde sammen om jeres lektier.
I kontakter hinanden, hvis jeres makker ikke dukker op til sociale arrangementer på skolen/på
holdet.

Jeres makkerskabsgruppe består af to makkerskaber. Jeres og et andet. Sammensætningen af
makkerskabsgrupper har jeres lærer stået for. Makkerskabsgrupperne skifter også hver anden uge frem til
uge 10.





Makkerskabsgruppen udgør jeres udvidede makkerskab, så hvis jeres egen makker er fraværende,
er I sammen med jeres makkerskabsgruppe ved gruppearbejdet.
I timerne kan lærerne bede jer om at arbejde sammen i makkerskabsgrupperne.
I kan arbejde sammen om jeres hjemmeopgaver.
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