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Læse/hygge hjørne i 
specialafdelingen
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ELEVER FRA SPECIALAFD 3.-6. ÅRGANG

Forløbet i stikordsform:
Eleverne blev spurgt af leder, om de ville lave et læse/hygge hjørne til afdelingen. Idemylder, ”hvad 
tænker I?”-tegninger, Præsenteret for verdensmål, og hele vejen fik eleverne forklaret fremmedord/
svære ord, som blev lamineret og sat op. Lavede spørgeskema til de andre klasser i afd. - eleverne 
fortalte og delte dem ud til de andre klasser. Spørgeskemaer blev indsamlet og data blev  behandlet, 
tal blev visualiseret gennem cirkeldiagrammer. Tur rundt på skolen (på nettet) for inspiration, i skolens 
kælder for at lede efter møbler, der kunne bruges. Opmåling af rummet, hvilke ting skulle væk, 
eleverne var beslutningstagere gennem hele processen, men alt blev stilladseret. Ny elevtegning 
af, hvad man er nået til enighed om. Talt med pedel - hvad kunne lade sig gøre, vi ryddede rummet 
for de ting, der ikke skulle være der. Prototype blev lavet i 3d og godkendt af vores leder. Research i 
genbrugsbutikker og dba m.m. for at finde møbler til hyggehjørnet - sammenlignede priser - nyt og 
brugt, genbrugsbutik/dba. Budget blev lavet og godkendt af leder. Vi fik udleveret kontanter. Vi be-
gyndte at indkøbe møbler eller hente møbler fra kælder, nogle blev malet af eleverne. Vasket sofabe-
træk og gardiner. Vi begyndte at indrette med hjælp fra pedel, som satte hylder og opslagstavle op. 
Planlægning af fernisering og invitation, der blev delt ud til de andre klasser. De sidste ting blev købt 
ind og rummet blev færdigindrettet med spil, bøger, puder, tæpper, lyskæder, tegninger, plakater og  
planter. Eleverne var med til at skrive en tale til ferniseringen, de øvede på talen.
Sidste klargøring til fernisering og den røde løber blev rullet ud. Til ferniseringen holdt hver barn tale 
for en klasse og fik lov til at klippe det røde silkebånd (altså 7 gange i alt) og gæsterne fik kage og 
saftevand, vores leder og service deltog også.
Stor succes, stolte, glade børn med et stort ejerskab til projektet. 
Evaluering er sket løbende.

Hvordan vil I skabe et bæredygtigt læse/hyg-
ge hjørne i specialafdelingen?
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Afdelingsleder Jette Selmer, alle 
klasser i special afd.,  Leder var med 
hele vejen i forløbet, hun skulle 
godkende alt, elever spurgt gennem 
spørgeskema.
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Refleksion & overraskelser   Stolte børn med et stort engagement 
og ejerskab til projektet. Stort gå på mod. Børnene fungerede super godt i projektet, så længe tinge-
ne blev stilladseret grundigt. Vi blev overraskede over, hvor godt børnene fungerede i projektet.

Forbedringsforslag   
Bruge ugeskemaer endnu mere disciplineret, mere visuelt, godt med mindre grupper, vi skal holde 

fast i den autentiske modtager. Vi kan samarbejde og vidensdele med andre teams. 
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• Stilladsering, stilladsering 
og stilladsering.

Forløbet er udviklet af

Anette Brygger

Kasper Kahr Jensen

anet3302@naestved-cds.dk

Kasp2903@naestved-cds.dk

LÆRER

LÆRER

Materialer
Fire modellen - innovative elever

Anitta Frisk

Kristina Jürgensen

Anit6163@naestved-cds.dk

PÆDAGOG

PÆDAGOGISK ASSISTENT

Kris5449@naestved-cds.dk

• Detaljeret planlægning.

• Evaluering til sidst.
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