
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pædagogisk	  grundlag	  –	  mangfoldighed	  og	  fællesskab	  

Vi	  anerkender	  elevernes	  mangfoldighed	  og	  sociale	  behov.	  	  
Der	  tages	  hensyn	  til	  elevens	  individuelle	  læringsstil,	  faglige	  udgangspunkt	  og	  
tidligere	  praktiske	  erfaringer.	  	  
Undervisningen	  tilrettelægges	  praksisnært	  og	  helhedsorienteret	  og	  sådan	  at	  
eleven	  kan	  drage	  videst	  mulig	  nytte	  af	  samværet	  om	  læring	  med	  andre	  elever.	  	  
Selandia	  lægger	  i	  alle	  skoleforløb	  vægt	  på	  den	  løbende	  dialog	  og	  evaluering	  med	  
eleverne,	  således	  at	  eleverne	  involveres	  i	  undervisningens	  tilrettelæggelse.	  

	  

Pædagogisk	  grundlag	  -	  ressourcesyn	  

God	  læring	  er	  lystbetonet.	  	  
Derfor	  skal	  vores	  undervisning	  bygge	  på	  samspillet	  mellem	  læring	  og	  livsglæde	  
og	  skabe	  et	  godt	  socialt	  miljø	  blandt	  eleverne.	  	  
Det	  gør	  vi	  bedst	  ved	  at	  bygge	  på	  elevens	  styrker	  og	  ved	  at	  sørge	  for,	  at	  lysten	  til	  
at	  lære	  ikke	  kvæles	  af	  kravet	  om	  at	  lære.	  	  
Vi	  er	  glade	  for	  de	  elever,	  vi	  har.	  

	  

Pædagogisk	  grundlag	  –	  individuel	  udfordring	  og	  tryghed	  

Vi	  er	  altid	  ambitiøse	  på	  den	  enkelte	  elevs	  vegne.	  	  
Eleven	  får	  løbende	  feedback	  på	  sin	  progression	  i	  læringsforløbet,	  således	  at	  
eleven	  kender	  sit	  standpunkt	  og	  sine	  udfordringer.	  	  
Vi	  tilbyder	  elever,	  der	  har	  behov	  for	  særlig	  opmærksomhed,	  støtte	  i	  at	  
gennemføre	  deres	  læringsforløb.	  	  
Lærerne	  har	  gennem	  sine	  relationer	  til	  den	  enkelte	  elev	  opmærksomhed	  på	  
elevens	  personlige,	  sociale	  og	  faglige	  trivsel.	  

Pædagogisk	  grundlag	  –	  udgangspunkt	  

Vores	  pædagogiske	  grundlag	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvad	  læring	  er.	  

Når	  mennesker	  lærer,	  sker	  det	  i	  et	  samspil	  mellem	  det	  stof,	  der	  skal	  læres,	  lysten	  til	  at	  lære	  og	  det	  sociale	  miljø	  mellem	  de	  mennesker,	  der	  skal	  lære	  noget.	  

Spørgsmål	  til	  afsnittet	  ”Individuel	  udfordring	  og	  tryghed”	  

Jeg	  får	  løbende	  tilbagemelding	  på,	  hvordan	  det	  går.	  	  
	  
Jeg	  kender	  mit	  standpunkt	  og	  mine	  udfordringer.	  
	  
Jeg	  kan	  få	  støtte	  til	  at	  gennemføre	  skoleforløbet.	  
	  
Min	  lærer	  er	  opmærksom	  på,	  hvordan	  jeg	  trives.	  

Spørgsmål	  til	  afsnittet	  ”Mangfoldighed	  og	  fællesskab”	  

Jeg	  har	  mulighed	  for	  at	  lære	  på	  den	  måde,	  jeg	  synes	  er	  bedst.	  
	  
Jeg	  lærer	  noget	  af	  de	  andre	  elever.	  
	  
Jeg	  er	  med	  til	  at	  tilrettelægge	  vores	  undervisning.	  
	  
Vores	  undervisning	  er	  meningsfuld	  og	  spændende.	  

Spørgsmål	  til	  afsnittet	  ”Ressourcesyn”	  
	  

Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  lære	  noget	  i	  undervisningen.	  
	  
Jeg	  synes,	  at	  vi	  har	  et	  godt	  socialt	  miljø.	  
	  
Min	  lærer	  ved,	  hvad	  jeg	  er	  god	  til.	  
	  
Min	  lærer	  kan	  lide	  os.	  

	  

	  

	  

Evalueringsspørgsmålenes	  reference	  til	  Det	  Pædagogiske	  Grundlag	  for	  Selandia	  CEU.	  


