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For at give eleverne medansvar, ejerskab og motivation i udviklingen med at skabe deres eget fællesskab 

på holdet, skal de selv være med til at planlægge aktiviteter. Det er i denne lektion 4, at du fortæller 

eleverne om de elevstyrede fællesskabende aktiviteter. Fællesskabende aktiviteter er kort fortalt 

hyggelige, sjove aktiviteter, som eleverne skal lave for og med hinanden. 

 

Det er i sig selv fællesskabende, når eleverne arrangerer aktiviteter i små grupper, og det kan give en 

oplevelse af, at det er betydningsfuldt at gøre noget aktivt for fællesskabet. Aktiviteterne kan have vidt 

forskellige former og tidsforbrug – det er op til eleverne at beslutte, hvordan de vil bruge dem, men 

meningen er, at de skal foregå uden for undervisningen, fx i pauserne eller efter skoletid. Det kan være 

oplagt at kombinere kravet om 45 minutter daglig motion og bevægelse med de elevstyrede 

fællesskabende aktiviteter.  

 

Målet er, at der er to til fire elevstyrede fællesskabende aktiviteter om måneden. De elevstyrede 

aktiviteter starter her i lektion 4 og forsætter igennem hele uddannelsen. Læs mere om aktiviteterne på 

hjemmesiden under fanen ’Fællesskabelse’. 

 

 Som du kan læse i drejebogen til lektion 4, skal du inden denne lektion have inddelt holdet i 

planlægningsgrupper med fire elever i hver.  

 Fortæl eleverne, hvilken planlægningsgruppe de er i, og bed dem sætte sig sammen med deres 

gruppe. 

 Udlever arket ’Inspiration til elevstyrede fællesskabende aktiviteter’ til hver gruppe. Arket finder 

du på hjemmesiden under lektion 4. 

 Print kalenderen til de elevstyrede fællesskabende aktiviteter, så du sammen med eleverne kan 

få skrevet ind, hvornår hver gruppe skal afholde en fællesskabende aktivitet for holdet – der skal 

være to til fire aktiviteter om måneden. Kalenderen findes også inde på hjemmesiden.  

 Giv nu grupperne 15 minutter til at komme i gang med planlægningen, så hver gruppe får talt om, 

hvilken fællesskabende aktivitet de vil lave for holdet, når det bliver deres tur. Din rolle er at 

hjælpe med forventningsafstemningen – lidt er godt! Der er typisk ikke økonomi til, at holdet kan 

tage på paintball-tur. 

 Mind eleverne om, at de gerne må tænke motionskravet ind i deres aktivitet, så aktiviteten 

foregår i skoletiden.  

 Eleverne får 15 minutter i grupperne for at komme godt i gang. Når tiden er gået, skal eleverne 

selv sørge for at mødes efterfølgende for at planlægge deres aktivitet færdig.  

 Til de første elevstyrede fællesskabende aktiviteter kan det være en god idé, at du som lærer 

deltager på sidelinjen, så du er sikker på, at de kommer godt i gang med aktiviteterne. 
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 Et godt fællesskab skal der arbejdes for. Om der er et godt fællesskab på et hold, handler en lille 

smule om held (sammensætningen af elever, og hvilken indstilling de kommer med), men rigtig 

meget om en aktiv indsats. Eleverne skal beslutte sig for at have et godt fællesskab, og så skal 

de arbejde på at skabe det. Gennem deres handlinger og den måde, de taler om og med 

hinanden på. Det er skolen, der skal sørge for de gode rammer for gode fællesskaber, og det er 

eleverne selv, der er med til at fylde rammerne ud.  

 Der er under hele grundforløbet nødt til at være (sociale) aktiviteter, der giver eleverne mulighed 

for at lære hinanden at kende, hvis I ønsker at skabe et stærkt fællesskab på holdet. 


