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Beretning fra fagudvalget Læseplaner i skolerne 2016.
Nye medlemmer
Fagudvalget Læseplaner har været igennem et noget turbulent år, da flere medlemmer er
faldet fra pga. studie, pension og arbejdsskifte. Det betød, at vi måtte annoncere efter
nye medlemmer. Vi fik 5 og er nu oppe på 8 medlemmer i alt.
Med så stor udskiftning i udvalget, har vi valgt, at lade de nye medlemmer få indflydelse
på hvilken retning arbejdet skulle drejes i, og det betød at vi har fulgt flere forskellige
spor samtidigt.
Kommissoriet for 2016 - før nye medlemmers indtræden:


Ændre navn fra Læseplaner til ”Fagudvalget, Kriminalpræventive Læringsplaner”

 Fortsætte med indhentning, gennemgang og uploading af læseplaner på SSPSamrådets hjemmeside.
 Fortsat følge implementering af forebyggende arbejde i form af læseplaner i skolerne,
efter skolereformens ikrafttræden. Vi må arbejde på at få en ny metode til indsamling af
viden på dette område. (Se evaluering)
 Oprette en inspirationsmappe vedrørende social pejling, som kan ligge på SSPSamrådets hjemmeside.
 Genoprettende ret
På baggrund af interesse, samt at det er et af de områder vi tror, der vil blive sat mere
fokus på fremover (DKR har bl.a. gjort det i deres anbefalinger til regeringen), synes vi,
at det giver mening at booste vores viden om genoprettende ret i en skolekontekst. Hvad
ligger der af viden på området i andre lande, og hvordan vil man i Dk kunne få
tænkningen samt metoder med fokus på Genoprettende ret mere i fokus på
skoleområdet.
Læseplaner/forebyggelsesplaner. Vi har tidligere fået set på og beskrevet
diversiteten i et udpluk af læseplaner/ forebyggelsesplaner (28 stk.), som alle ligger på
SSP-Samrådets hjemmeside, med et par kommentarer fra fagudvalget mht. det faglige
fokus.
Vi vurderede, at det ikke genererede ny viden at fortsætte med den del. I stedet er der
blevet udarbejdet en skabelon med en række spørgsmål, som man kan stille sig før
arbejdet med udarbejdelsen af læseplaner (se bilag).
Social pejling Vi havde sat os for at udarbejde en inspirationsmappe. Denne del af
kommissoriet har vi nedprioriteret til fordel for andet.
Genoprettende ret. Kommunerne Gentofte, Albertslund og Aarhus arbejder med
genoprettende ret i skolen (via fagudvalget genoprettende ret), hvorfor vi besluttede at
det giver mest mening at afvente resultaterne af dette arbejde, før vi kaster os over det.
Materiale til udskolingen
I forhold til udbuddet af materiale til udskolingen, har vi ved gennemgang af
læseplanerne set et uopfyldt behov. På den baggrund opfordrede vi i det forløbne år, DKR
til at stå i spidsen for at udvikle et nyt materiale til afløser for ” Alle de andre gør det”.
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DKR har tilkendegivet, at det er en prioriteret opgave at få revideret
undervisningsmaterialet i 2017. Planen er, at de vil tage kontakt til repræsentanter fra
praksis med henblik på at få deres vurdering af DKR´s revideringsovervejelser.
Samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling.
Før afholdelsen af SSP årsmødet 2016 påbegyndte vi et samarbejde med to
Læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling.
Formålet var i samarbejde med konsulenterne, at få sat forebyggelse på dagsordenen i
skolen, ved en tilegnelse af læringsmålssproget og de dertil hørende metoder. Dette blev
der arbejdet med i en af workshopsene, forestået af de to konsulenter på årsmødet.
Udfordringen har hidtil været at EMU-konsulenter er gode til at arbejde med læringsmål,
og opbrydning af de konkrete fag i delmål inden for matematik, dansk, fysik, kemi, natur
og teknik m.m., mens dannelse via det opbyggende og forebyggende arbejde, som SSP
virker med i samtlige 98 kommuner, ikke er indarbejdet.
Derfor har vi brug for at arbejde med skabelse af beskyttende faktorer i form af social
kapital, social pejling, social regulering, socialt medansvar, kammerater,
hjælperelationer, respekt, anerkendelse, krav, omsorg, empati, konfliktløsning,
genoprettende ret og praksis, kommunikation i og på forskellige medier, risikovillighed,
demokrati/styreformer, m.m. i vore SSP Læringsplaner, hvor vi målretter overskrifter, til
de forskellige klassetrin. Ud fra disse overskrifter, har vi brug for at kunne bruge
skolereformens kode i undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
Arbejdet er påbegyndt, med aftale om videre samarbejde, men vi har p.t ikke hørt fra
Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling siden august 2016.
Forslag til næste års kommissorium
 Ændring af navn til "Fagudvalget for forebyggelse i skolen”
 Social pejling. Vi arbejder videre med udbredelsen af praksis (eksempler) på social
pejling.
 Understøttende undervisning- afdække og udforske mulighederne for forebyggendeog opbyggende arbejde i den understøttende undervisning.
 Afdække mulighederne for et tættere samarbejde med undervisningsministeriet
 Arbejde med, at tænke forebyggelsen ind i skolereformen.
Fagudvalgets medlemmer:
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