FRITIDSPÆDAGOGIKKEN I SKOLEN

AKTIVITETSTIMER UDFORDRER
PÆDAGOGENS FAGLIGHED
Aktivitetstimer skal gøre elevernes skoledag mere afvekslende. Men reelt betyder
det mere skole og mindre fritid, mener en forsker i fritidspædagogik. Hun opfordrer
pædagogerne til at holde fast i deres faglighed fremfor blot at overtage skolens logik
– ikke mindst for børnenes skyld.
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Regeringen ønsker, at skoledagen skal være mere spændende, afvekslende og levende.
Derfor foreslår de, at eleverne i
den sammenhængende skoledag skal have en ny type timer –
aktivitetstimer. Aktivitetstimerne
skal med deres form og indhold
forny folkeskolen og præge den
måde, eleverne oplever den
enkelte skoledag på. Aktivitetstimerne skal primært indeholde:
• Fagligt understøttende aktiviteter, der i forlængelse af undervisningen skal underbygge og
supplere den faglige indlæring,
for eksempel i form af praktiske
projektforløb om faglige temaer,
øvelser og lektiehjælp. I de
yngste klasser kan leg og
læring kombineres.
• Motion og bevægelse, der
skal fremme elevernes sundhed,
trivsel og koncentration.
Eleverne skal have motion
og bevægelse hver dag.
• Aktiviteter, der skal fremme
elevernes alsidige udvikling,
herunder særligt deres sociale
og personlige udvikling. Det kan
for eksempel være udvikling af
elevernes samarbejdsevner. I de
ældste klasser kan det blandt
andet være besøg på virksomheder og ungdomsuddannelser,
som kan forberede de unge på
deres videre uddannelsesforløb.
Regeringen foreslår, at eleverne
i den sammenhængende skoledag skal have mange nye aktivitetstimer. Ca. 13 aktivitetstimer
om ugen i børnehaveklassen og
ca. 5-9 aktivitetstimer om ugen
i 1.-9. klasse.”
Kilde: Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen. Regeringen 2012.
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