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FORKLARING

- Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt 
som et bidrag til fortolkningen af Det Pædagogiske Grundlag for EUD.

- Materialet giver en konkretisering af overskrifterne i Det Pædagogiske 
Grundlag.

- Indholdet i materialet repræsenterer elevernes opfattelser (fra forskellige 
undersøgelser) af de gode læringsaktiviteter (med sort), den gode lærer (med 
rødt) og den gode skole (med blåt).

- Materialet anvendes, dvs. udbygges, reduceres, omformuleres m.m., i afdelingen 
og lærerteamet med henblik på at danne jeres lokale fortolkninger af ”Den 
Gode Erhvervsskole” og Det Pædagogiske Grundlag.

- Derved får vi en synlig, pædagogisk og didaktisk ramme til Reform 2015.

- Uddannelseslederne melder tilbage til ved et fælles møde for 
uddannelseslederne primo marts 2015 med resultaterne af afdelingens og 
teamenes arbejde med materialet.



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.

Kognitivt Psykodynamisk Socialt

Lærings-
aktiviteterne

Fokus på at eleverne lærer på 
forskellige måder og bruger 
forskellig tid til at løse opgaver.
Eleverne har brug for forskellig 
levering af undervisning og læring.
Afklaring af realkompetencer med 
afsæt i elevens praktiske arbejde.
Inddrag eleven tidligt i en aktiv 
løsning af elevens problemer
Virksomhedsnære problemstillinger 
virker motiverende.

Det praktiske som indgang til det 
teoretiske.
Opbygning af en faglig identitet.
Udarbejd en uddannelses- og 
kompetenceplan.
Løbende bedømmelse.
Indflydelse på UV og planlægningen.
Overveje meningen med at tage 
uddannelsen.

Positive rammer om elevernes sociale liv 
(sociale arrangementer, tryghedsskabende 
arbejdsgrupper)
Gensidig respekt for hinanden.
Bedre samspil med lærerne.

Læreren Bruger forskellige læremetoder.
Obligatorisk pædagogisk og faglig 
efteruddannelse.
Efteruddannelse i konstruktiv kritik 
og kommunikation.
Relationen mellem elev og 
kontaktlærer/vejleder må bygge på 
dialog.

Motiverer eleverne.
Læreren/kontaktlæreren skal kende 
netværket, så eleven ikke bliver 
kastebold.
Brænde for sit fag.
Fagligt og personligt engagement.

Humoristisk samspil mellem lærer og elev.
Imødekommenhed og venlighed.
Ryste klassen sammen.

Skolen Der skal være udfordringer til den 
enkelte elev.

Lyse lokaler med god udluftning og 
temperatur.
Medbestemmelse til eleverne.

Forskellige aktiviteter som skaber sammenhold 
blandt eleverne.
Fælles arrangementer for elever og lærere på 
tværs af skolen.
Sørge for et ordentligt socialt miljø på skolen. 
Inkluderende praksis.



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.

Kognitivt Psykodynamisk Socialt

Lærings-
aktiviteterne

Undervisningsdifferentiering for 
både svage og stærke unge 
(afkortning af grundforløbet).
Sammenkobling af det boglige fag 
med praktiske arbejde og 
støttemuligheder.
Fokus på at eleverne lærer på 
forskellige måder og bruger 
forskellig tid til at løse opgaver.

Eleven skal gide at være på skolen
Eleverne formulerer regler og værdier.

Gensidig respekt for hinanden.

Læreren Bruger forskellige læremetoder.
Forberedte, fagligt og pædagogisk 
dygtige lærere.
Læreren skal også tage ansvar for 
egen læring, dvs. blive evalueret.
Obligatorisk pædagogisk og faglig 
efteruddannelse.

Motiverer eleverne.
Sætter sig i respekt og lytter.
Give eleven forståelse og støtte til 
personlige problemer.
Fagligt og personligt engagement.

Humoristisk samspil mellem lærer og elev.
Imødekommenhed og venlighed.
Tæt og fleksibel indsats i forhold til eleven 

Skolen Der skal være udfordringer til den 
enkelte elev.

Fremstil bekendtgørelsernes mål på en 
forståelig og skematisk måde overfor 
eleverne.
Medbestemmelse til eleverne.

Aktiviteter, der ligger i forlængelse og i 
forbindelse med det faglige og som har en klar 
social og kulturbærende dimension.
Skolen skal forholde sig til konflikter blandt 
eleverne.
Skolen skal forholde sig til årsagerne til 
elevernes fravær.
Trygge rammer.
Elevråd skal fungere.



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.

Kognitivt Psykodynamisk Socialt

Lærings-
aktiviteterne

Undervisningsdifferentiering for både svage og 
stærke unge (afkortning af grundforløbet).
Fokus på at eleverne lærer på forskellige måder og 
bruger forskellig tid til at løse opgaver.
Ugentlig feedback til lærerne fra eleverne.
Inddrag eleven tidligt i en aktiv løsning af elevens 
problemer
Inddrage elevernes erfaringer i undervisningen.
Virksomhedsforlagt undervisning.
Virksomhedsnære problemstillinger virker 
motiverende.

Eleven skal gide at være på skolen
Have respekt for skolen.
Kreative udfoldelsesmuligheder.
Relevant undervisning med 
udgangspunkt i 
virksomhedsrelaterede konkrete 
opgaver.
Indflydelse på UV og 
planlægningen.

Sociale arrangementer kombineret med 
faglighed og fagidentitet.
Fælles introduktionstur.
Mulighed for at møde andre unge.
Holddannelse og samarbejde.
Tæt og fleksibel indsats i forhold til eleven 
(kontaktlæreren er vigtig).
Hurtig reaktion i forhold til eleven.
Tidlig opmærksomhed fra kontaktlæreren på 
elever med problemer i tidligere skoleforløb.

Læreren Bruger forskellige læremetoder.
Læreren skal kunne relevante eksempler fra 
virkeligheden.
Læreren skal også tage ansvar for egen læring, dvs. 
blive evalueret.
Selverkendelse.
Relationen mellem elev og kontaktlærer/vejleder må 
bygge på dialog.

Give eleven forståelse og støtte til 
personlige problemer.

Ryste klassen sammen.
Gruppearbejde i starten af forløbet.

Skolen Daglig vekslen mellem teori og praktik.
Niveauopdeling.

Introduktionssamtale med fokus på 
slutmål og eventuelle 
støtteforanstaltninger.
Større krav fra lærere – mere 
selvdisciplin fra eleverne.
Medbestemmelse til eleverne.

Alle medarbejdergrupper er vigtige i mødet 
med eleven.
Tætte bånd mellem skolen og erhvervslivet.
Sørge for et ordentligt socialt miljø på 
skolen. 
Fælles arrangementer for elever og lærere på 
tværs af skolen.



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.

Kognitivt Psykodynamisk Socialt

Lærings-
aktiviteterne

Inddrag eleven tidligt i en aktiv løsning af elevens 
problemer
Fokus på at eleverne lærer på forskellige måder og 
bruger forskellig tid til at løse opgaver.
Undervisningsdifferentiering for både svage og 
stærke unge 
Sammenkobling af det boglige fag med praktiske 
arbejde og støttemuligheder.
Progression i forhold til selvstændighed og 
selvdisciplin.
Støtte i selvstændighedskrævende arbejdsformer.

Udarbejd en uddannelses- og 
kompetenceplan.
Tag eleverne seriøst.
Løbende bedømmelse.
Indflydelse på UV og 
planlægningen.
Selvtillidsskabende aktiviteter.

Eleven udviser disciplin og laver sine ting.
Eleverne skal tale åbent om mobning.
Individuelt tilrettelagt forløb.
Bedre samspil med lærerne.

Læreren Bruger forskellige læremetoder.
Læreren skal kunne relevante eksempler fra 
virkeligheden.
Forberedte, fagligt og pædagogisk dygtige lærere.

Give eleven forståelse og støtte til 
personlige problemer.
Fagligt og personligt engagement.
Brænde for sit fag.

Koordinere indsatsen i forhold til eleverne.
Hurtig reaktion i forhold til eleven.
Tæt og fleksibel indsats i forhold til eleven 
(kontaktlæreren er vigtig).

Skolen Der skal være udfordringer til den enkelte elev. Mere konsekvens overfor larm, 
fravær og manglende afleveringer.
Større krav fra lærere – mere 
selvdisciplin fra eleverne.
Hurtig opfølgning på fravær og 
manglende afleveringer (eleverne 
mærker at der er fokus på dem)

Skolen skal forholde sig til konflikter blandt 
eleverne.
Skolen skal forholde sig til årsagerne til 
elevernes fravær.
Mulighed for akut vejledning og 
psykologbistand. Tidlig inddragelse af SSP 
og misbrugscenter.
Trygge rammer. 
Sørge for et ordentligt socialt miljø på 
skolen. Inkluderende praksis.


