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I Fællesskab i skolen sætter fremtrædende forskere fokus på fællesskabet som et nødvendigt grundlag for børn
og unges udvikling, trivsel og læring.
Vi har alle brug for fællesskaber, for at vi kan blomstre som individer, men fællesskaberne har ofte trange kår
i moderne pædagogik, hvor fokus retter sig mod individuelle læringsstile, intelligensprofiler og ansvar for
egen læring. Første del af bogen handler om forskellige typer af fællesskaber i skolen og pædagogiske
institutioner. Forfatterne præsenterer en række aktuelle udfordringer og muligheder i forhold til
klassefællesskabet, mobning og eksklusion af fællesskabet, kønsfællesskaber, etniske fællesskaber samt
voksnes erindringer om klassefællesskabets betydning. I bogens anden del fortolkes tre klassiske pædagogiske
tænkeres synspunkter om forholdet mellem individ og fællesskab – det drejer sig om John Dewey, Jürgen
Habermas og Jean-Jacques Rousseau.
Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er en friskole for 0-12. og 10. Skolen har cirka 300 elever fordelt på 13
klassetrin. klasse med en linjefagsuddannelse indenfor en bred vifte af idrætsfag, friluftsliv eller musik. Her
kan du se en video om hverdagen på skolen og de forskellige aktiviteter, der foregår. Tusinde tak til Nordisk
Tagdækning for at sponsorere mikrofoner til skolen, så vores skønne elevers juleforestilling blev endnu bedre.
En skole, som. Vi er en lille skole med mange voksne. Her kan du se en video om hverdagen på skolen og de

forskellige aktiviteter, der foregår. Sammenhold, sjov og.
Alle er på, ingen kan gemme sig, og ingen bliver glemt.
Og har du lyst til at gå i skole og lære noget. Per Gyrum Skolen Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en
friskole, som ligger i naturskønne omgivelser i det sydlige Odense. Vores projekt er at danne fællesskab og
tilbyde rammer, der fokuserer på faglighed, samarbejde, læring, kommunikation, kreativitet og handling. 40
børn med behov for særlig støtte. Her går 200 børn fordelt på fem grundskolegrupper med elever fra 0.
Her kan du se en video om hverdagen på skolen og de forskellige aktiviteter, der foregår. VORES
PROJEKT. Vi når både de faglige, sociale, kreative og musiske sider, og alle. – Specielt der, hvor der er en
skole. På Gørlev Idrætsefterskole kan du kombinere din skolegang i 10.

