
Læringsplatformen
Klasse hjælper klasse

Lav en aftale
 
Lav en aftale om, hvad der skal hjælpes med og hvor-
dan.

Trin 1

Trin 2

Forberedelse på 
læringsplatformen 

Lærerne aftaler i fællesskab, hvilke opgaver lærings-
platformen skal indeholde for på den måde at sikre, at 
formålet med besøget bliver indfriet. Herved får begge 
lærere bedst mulighed for at forberede klasserne til 
besøget.
Har modtagende lærer brug for yderligere hjælp, kan 
teamet eller PLC støtte udarbejdelse af forløb.

Forberedelse klasserne
Hjælpeklassen instrueres før besøget i, hvad deres 
opgave er. Vær konkret.
- det er ikke jer, der styrer ipadden - I guider
- det er læreren, der danner par
- husk, I er de store og de ynger ser op til jer og jeres 
opførsel
- hjælp med at lave en genvej til læringsplatformen på 
skrivebordet
- hjælp med at uni-login bliver gemt, så eleven ikk skal 
logge ind hver gang
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Evaluering 

- Fik alle det ud af besøget, som var meningen?
- Er der brug for yderligere samarbejde mellem klasser-
ne i forhold til læringsplatformen?
- Har modtagende lærer brug for yderligere støtte kan 
teamet eller PLC hjælpe

Læringsplatformen
Kollega-til-kollega-vejledning

Lav en aftale
 
Lav en aftale om, hvad der skal hjælpes med og hvordan, 
det skal foregå.
a) Jeg har brug for hjælp i forbindelse med min forberedelse
b) Jeg har brug for hjælp i undervisningen
- Se hvordan en anden bruger læringsplatformen i en klasse 
(observere)
- Få støtte i egen praksis i egen klasse
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Hjælp til forberedelse
- Hvordan vil jeg gerne kunne bruge læringsplatformen?
- Hvordan tilrettelægger jeg et undervisningsforløb?
- Hvordan opsætter jeg læringsmål og evaluerer disse?
- Hvordan ser eleverne det, jeg ønsker, de skal se?
- Hvordan bruger jeg specifikke funktioner i læringsplatfor-
men?

Hjælp i undervisningen
Jeg vil gerne observere, hvordan en klasse bruger lærings-
platformen i praksis:
- Hvordan logger eleverne ind?
- Hvordan arbejder eleverne på læringsplatformen?
- Hvordan ser eleverne målene og evaluerer disse?

Jeg vil gerne have hjælp til, hvordan jeg bruger læringsplat-
formen i praksis med min klasse:
- Hvordan introducerer jeg det godt?
- Hvilke nye arbejdsgange er der i praksis for mine elever og 
mig?
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Evaluering 

Fik alle det ud af vejledningen, som var meningen?
Er der brug for yderligere samarbejde mellem jer ift. lærings-
platformen?
Har modtagende lærer brug for yderligere støtte kan teamet 
eller PLC også hjælpe


