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Siden sidste rapport er der sat yderligere gang i den udvikling der for alvor startede sidste år. 

Skolen havde på det tidspunkt sat sig nogle vigtige mål i forhold til kompetenceudvikling af lærerne og var 

gået i gang med at realisere dem, men nu er der for alvor kommet skred i tingene. Kompetencefonden 

bevilligede 80.000 kr. til videreuddannelse af lærergruppen. Dette beløb har gjort det muligt for samtlige 

lærere at blive undervist på ugekurser i undervisning af ordblinde børn og brug af IT i undervisningen. 

Tidligere har lærerne deltaget i et kursus om undervisning af særligt begavede børn, hvilket der i de seneste 

år er kommet øget fokus på, fordi det er vigtigt at kunne give også disse børn udfordringer gennem hele 

skoleforløbet.  Således har man f.eks. givet kvikke og interesserede børn mulighed for at deltage i forløbene 

’Store Nørd’ og ’Lille Nørd’, specielle timer tildelt netop denne målgruppe, et tydeligt tegn på at man er 

opmærksom på denne udfordring og gør noget ved det. Desuden har disse midler også finansieret 

ugekurser i historie, dansk i overbygningen, dansk på mellemtrinnet og Cooperative Learning.  

Dette sidste, Cooperative Learning, er et praktisk værktøj til lærere og elever, når man bygger sin 

undervisning på differentiering. På denne skole sker differentiering nemlig helt automatisk, fordi klasserne 

er slået sammen. For en besøgende ser undervisningen velgennemtænkt og velorganiseret ud. Ofte får 

eleverne på de to niveauer der er tale om ved sammenlægning samme oplæg, som de så arbejder videre 

med på deres niveau, eller de får fra start to forskellige oplæg, på to forskellige niveauer. Fordelen ved 

denne undervisning er, at eleverne kan følge flere klassetrin, alt efter hvilke fag de har fordele i eller hvilke 

fag de har svært ved. Organiseringen af gruppearbejdet der ofte følger med differentiering er altid det 

sværeste, og her kan Cooperative Learning sikre en arbejdsmåde som er genkendelig fra fag til fag og som i 

højere grad sikrer, at hver elev bliver medansvarlig for gruppens arbejde.  

Skolen virker som en meget musisk og kreativ skole. Dagen starter med fælles morgensang for alle, 

ledsaget af skolelederen på klaver. Som noget nyt i år deltager 6. klasse i værkstedsfag for overbygningen, 

hvor eleverne kan vælge sig ind på fag som spansk, sport, massage og meditation, musik, madlavning, dans 

og kunsten at lave en hjemmeside. Før jul fik jeg en prøve på det hele: Musikholdets flotte koncert, 

danseholdets elegante opvisning, og madlavningsholdets lækre småkager. 

Skolen afholder talentdage to gange årligt, hvor dagene planlægges ud fra de pågældende elevers særlige 

talenter. Dette især for at give eleverne mulighed for at opleve glæden ved at fordybe sig og dygtiggøre sig 

yderligere i noget de i forvejen er gode til. Hvis det er muligt, indhenter skolen gerne ’ekspertundervisning’ 

udefra til disse talentdage. Således har der f.eks. i år været besøg af en journalist, en forfatter, en 

kunstmaler, en danser, en musiker der komponerer elektronisk musik samt en professionel rap-musiker, og 

man har planlagt besøg af andre eksperter dette år. 

Rent fysisk kan man også se udviklingen på skolen, som har været gennem en forskønnelsesproces. Der er 

blevet malet mange steder og alle rum fremstår lyse og venlige. Der er ordentligt og ryddeligt, og det er 

tydeligt, at alle gør deres for at opretholde standarden. Gangene er pænt udsmykket, overvejende med de 

bedste af elevernes værker, og her er rart at være. Pavillonen, hvor de ældste elever fra overbygningen 

holder til, hænger pænt sammen med det øvrige og har givet de største elever et frirum. 

Skolen har engagerede og dedikerede lærere. Jeg har overværet undervisningen i de fleste fag på alle 

klassetrin og har kun mødt lærere, der vidste hvad de ville. Bregninge-Bjergsted Friskole er en skole i 

bevægelse og udvikling, og det lover godt for fremtiden for børn, forældre og lærere. 
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