
Pressemeddelelse	  til	  Fyns	  Amts	  Avis	  23.02.2015	  

	  

	  
	  

	  

	  

Nye	  øjne	  på	  læringsfællesskaber	  på	  Skårup	  Skole	  

I	  en	  tid,	  hvor	  inklusionbegrebet	  er	  i	  fokus	  i	  de	  danske	  folkeskoler,	  har	  vi	  udtænkt	  et	  koncept,	  
hvor	  eleverne	  arbejder	  med	  et	  helt	  nyt	  perspektiv	  på	  læringsfællesskabet	  og	  faglighed	  i	  
forhold	  til	  den	  obligatoriske	  projektopgave	  i	  9.	  klasse.	  	  

LIM–projektet,	  der	  har	  forskningstilknytning,	  står	  for	  læring,	  inklusion	  og	  medialisering.	  	  
Projektet	  er	  finansieret	  af	  Kulturstyrelsens	  Udviklingspulje	  i	  skoleåret	  2014-‐15	  og	  er	  et	  
samarbejde	  mellem	  Skårup	  Skole,	  Svendborg	  Gymnasium	  og	  Svendborg	  Bibliotek.	  

Vi	  har	  længe	  været	  optaget	  af,	  hvordan	  man	  på	  effektiv	  vis	  kan	  få	  inklusion,	  læring	  og	  
medialisering	  (LIM)	  til	  at	  spille	  sammen.	  Vi	  ønsker	  at	  aktivere	  inklusionsbegrebet	  og	  belyse	  
betydningen	  af,	  at	  alle	  elever	  har	  et	  tilhørsforhold	  til	  et	  læringsfællesskab.	  Det	  nye	  i	  vores	  
måde	  at	  arbejde	  med	  inklusion	  på	  er,	  at	  vi	  udvikler	  læringsfællesskaber,	  hvor	  der	  arbejdes	  
med	  gruppesammensætninger	  ud	  fra	  elevernes	  selvindsigt	  og	  kompetencebeskrivelser.	  
	  
Derudover	  har	  vi	  brudt	  med	  det	  traditionelle	  syn	  på	  vidensindsamling	  og	  formidling,	  som	  i	  
mange	  år	  har	  været	  domineret	  af	  tekst.	  Eleverne	  i	  7.-‐9.	  årgang	  har	  fået	  muligheder	  for	  at	  
arbejde	  multimodalt	  med	  det	  digitale	  magasin	  Joomag.	  Her	  kan	  eleverne	  efter	  eget	  valg	  
indsætte	  tekst,	  billeder,	  videoklip,	  lyd	  og	  animationer.	  Mangfoldigheden	  af	  modaler	  
understøtter	  undervisningsdifferentiering	  og	  styrker	  elevernes	  udtryksmuligheder.	  	  
	  
Læringsvejlederne	  på	  Skårup	  Skole	  udveksler	  erfaringer	  med	  bibliotekarer	  fra	  Svendborg	  
Bibliotek	  og	  på	  Svendborg	  Gymnasium	  med	  henblik	  på	  elevernes	  digitale	  dannelse.	  Fokus	  er	  
på	  kritisk	  analyse	  og	  avanceret	  informationssøgning,	  der	  veksler	  elevernes	  informationer	  til	  
faglig	  viden	  og	  udfordrer	  fordybelsesgraden.	  De	  ældste	  klasser	  har	  modtaget	  undervisning	  og	  
fået	  hjælp	  af	  bibliotekarer	  på	  Svendborg	  Bibliotek	  	  og	  9.	  årgang	  har	  desuden	  haft	  besøg	  af	  
Digitaliseringsteam	  Svendborg,	  der	  hjalp	  eleverne	  med	  at	  oprette	  E-‐boks.	  	  
	  
Deltagerne	  i	  projektet	  er	  vejledere	  fra	  skolens	  ressourcecenter	  og	  det	  pædagogiske	  
læringscenter,	  skolens	  ledelse	  samt	  bibliotekarerne	  Tina	  Karina	  Mortensen	  og	  Dorte	  Bjarnø	  
Slivgaard	  fra	  Svendborg	  Bibliotek.	  	  
	  
	  
	  
Yderligere	  information	  om	  projektet:	  http://limprojekt.blogspot.dk	  
Henvendelse:	  	  
Skoleleder	  Lene	  Rugård	  Jensen	  og	  	  
projektleder	  Merete	  Skjødt	  Jørgensen	  
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