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Hvem er Arena ?

• Sammenlagt i 2006 og 2010

• 25 mest udsatte skoler

• 65 % ( 46%)  tosproget 303 elever, S-klasser 48 
elever

• Fravælgelsen fra ressourcestærke familier…… 
er vendt ☺

• Bevægelse, Løb og læs, onsdagsløb, 1 times bevægelse hver dag, tre timers idræt i 
alle klasser

• Faglig fokus, test, taler faglighed, matfessor, projekt læringseffekt, fleksible 
skemaer

• Havregrød og frokostordning



Læring og faglighed

Arenaskolen udfører test i alle klasser: Dansk og 
matematik 2 gange årligt.

Derved har lærerne et sikkert grundlag at planlægge ud 
fra, og differentiere undervisningen til den enkelte elev.

Ud over de test Arenaskolen udfører, følger vi 
selvfølgelig de nationale test fra UVM.



Fleksible skemaer

Arenaskolen har fleksible skemaer, hvilket •
betyder at skemaer kan forandres hver uge.

Hvorfor?•

De fleksible skemaer betyder, at lærerne kan •
planlægge fagblokke, ture ud af huset og vi kan 
planlægge med faste lærere i klassen ved kursus 
o.l.



Trivsel

• Venskabsklasser understøtter trivslen for vores elever 
i 0. -9. kl., - er med til at styrke kammeratskabet.

• En del lærere og pædagoger er uddannet i Perspekt, 
som er træning af elevers emotionelle, personlige og 
sociale færdigheder.

• Systematisk undervisning af AKT i samarbejde med 
klasselærer og ledelse.

• Sikre det sociale arbejde i klasserne, lærer de sociale 
spilleregler, forbereder til kammeratskaber.  

• Undervisningsmiljø og faglighed følges ad, styrkelse af 
læringsmiljøet.



Bevægelse i undervisningen

• Arenaskolen har tre timers ugentlig idræts 
undervisning.

• Kombineret løbebånd og læsebånd i 1. lek., 
Maryruten.

• Hentediktat, hoppe tabeller, kastebold, QR-løb, 
bevægelige sætninger og meget mere.

• Inde og ude arealer understøtter bevægelse. 
• Arenaskolen henter inspiration fra bl.a
Sæt skolen i bevægelse, DGI, Aktiv rundt i 
Danmark, Dansk skoleidræt m.m.
Bevægelsesbreak og brainbreak.



Læringscafe

Læringscafe er obligatorisk.•

Arenaskolen har en forventning om at de •

fleste lektier nås i læringscafe.

Lektier er en forsættelse af elevernes arbejde •

i skolen.

Det nye pensum lærers i klassens fagtimer.•



Fravær

Tydelig kommunikation med elever og •

forældre om fravær.

Dialogen involverer elev og forældre.•

Hvem bør inddrages ?•

Hvad vil vi som skole gerne opnå ?•

Den ønskede forandring i forhold til fravær •

kan kræve, at vi fokuserer på viden, holdning, 
og/ eller adfærd hos eleven eller andre 
omkring eleven.



Fravær har konsekvenser

• Fravær kan have negative konsekvenser for 
fagligt udbytte.

• Fravær kan have konsekvenser for elevens og 
klassens trivsel.

• Frafald i grundskolen, giver øget risiko for 
fravær og frafald på en efterfølgende 
uddannelse.



Dit liv – dit valg

Du har mulighed for at ændre dit liv•

Medbestemmelse og medansvar•

Identitet•

Levevilk• år og livsstil 

Perspekt• , som undervisningsmateriale

• Valg og konsekvenser,  perspektiver. 



Parat til uddannelse

Hvad betyder det at være uddannelsesparat, •

og hvilke forudsætninger er vigtige i forhold 
hertil ?

Tegn på læring• …..

Hvad har jeg lært ?•

Hvad er jeg i gang med at lære ?•

Hvad vil jeg gerne lære ?•

Egne forudsætninger til at påbegynde og •

gennemføre uddannelse. 


