
 

 
LÆRINGSPLAN SÆSON 22/23 
 

Til alle undervisere 

Dette er Næstved Ungdomsskoles læringsplan – som skal beskrive, hvad det er eleverne lærer ved at 
deltage i netop dit fag. Svarene laves i samarbejde med de unge på holdet. 

I ungdomsskolen praktiserer vi ”Edutainment”, som er en bevidst kobling mellem education=uddannelse og 
entertainment=underholdning.   Det skal være sjovt at lære. Ungdomsskolen vil gerne give de unge glæden 
og lysten til at udvikle sig. Det øger trivsel og motivation – det skaber læring! 

____________________________________________________________________________________ 

Udfyld og send til Claus (clped@naestved.dk) efter 3. undervisningsgang. 
 
Fag/hold: 
 
Underviser:  
 

1. Beskrivelse af dit hold – alder, modenhed, køn mm  

 

2. Hvilke konkrete faglige emner har eleverne efterspurgt netop i denne sæson? 

 

3. Hvad forventer du eleven har lært fagligt, når kurset er slut; - hvilke færdigheder, teknikker, 
viden og begreber osv.  

 

4. Hvad forventer du eleven har lært socialt når kurset er slut? - at indgå i en gruppe, omkring 
samarbejde, kommunikation mm.?   

 

5. Hvad forventer du eleven har lært om sig selv når kurset er slut? (motivation, attitude, rolle 
mm.)  

 

6. Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med, at få eleverne til at italesætte det de har lært. 

 

7. Hvilke særlige mål har du og eleverne sat for denne sæson?  
 Vedhæft gerne din plan for undervisningen. 
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