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Efter en årrække med traditionelle klassebesøg og meget fagligt rettede besøg, har jeg for skoleåret  

2011-12 valgt mere alternativt. Inden klassebesøgene havde jeg ved to besøg samtaler med skolens  

ledelse.   

Jeg har i år besøgt begge børnehaveklasser – som vel må siges at danne basis for alle andre  

klassetrin og alle andre fag. Kan det mon lade sig gøre?  

Efter mit besøg i både x og y klassen, kan jeg klart erklære, at med en undervisning, som den jeg  

her har mødt, er der solid basis for at eleverne er rustet til at modtage mere fagligt rettet  

undervisning.  

• ALLE kan modtage en besked og er i stand til at handle derefter.  

• ALLE kan fungere i klassesammenhæng/ i samarbejde.  

• ALLE er fuldt på højde med det faglige niveau, man på det pågældende tidspunkt af skoleåret  

kan forvente.  

Undervisningsmaterialet er tidssvarende, lærerne er engagerede, hertil kommer at klasserne og  

deres lærere samarbejder, så en overgang, til en kommende 1. klasse der er mere fagligt præget og  

opdelt, vil kunne foregå uden problemer. Mit andet inspektionsbesøg gik til mediateket.  

Jeg havde foregående år set mediateket med møblement og indretning, men uden at fungere i  

undervisningsmæssig sammenhæng. Derfor mødte jeg op med spørgsmålet: ”Mon et mediatek blot  

er et bibliotek, et legerum, et ”fritimerum?”  

Rummet er stort, men alle elever gik målrettet mod bordet, hvor der lå et stort antal romaner med  

farvestrålende forsider. Eleverne skulle afslutte et undervisningsforløb i dansk litteratur.  

Emnet var Fantasy.  

Under den efterfølgende rundbordssamtale blev jeg MEGET klogere på, hvad begrebet Fantasy  

dækker: Eventyr, gys, science fiction, magi… alt samlet under det overordnede begreb:  

Skønlitteratur.  

Bemærk: Det var eleverne, der velformuleret indgav mig den viden på baggrund af spørgsmål fra  

læreren.  

Et sådant forløb, kunne naturligvis være gennemført i et traditionelt klasseværelse, men langbordet,  

rundbordssamtalen, biblioteksstemningen og først og fremmest en engageret lærer løftede denne  

lektion. Et mediatek er et UNDERVISNINGSRUM, der åbner op for traditionelle såvel som alternative 

undervisningsformer.   

Stort tillykke til Sankt Ansgar Skole - for med en indeklemt lokalitet på indre Nørrebro at være en  

skole med venteliste, at have et højt fagligt niveau og engagerede lærere.  

 

Inger Harbo Andersen 


