G.g. Hetta heftið er ikki liðugt, men ein fyribilsútgáva!

Hugskot til at betra um skúlaumhvørvið
Næmingabókin, síða 61-65
Førleikar:



At orða fakligar ivamálsorðingar og svara teimum. At skilja millum ivamálsorðingar og háttaløg á ymiskum
taksonomiskum stigum (Bloom).



At leggja fram faklig úrslit munnliga. At brúka ymiskar framløguhættir, m.a. eisini at brúka KT at stuðla
framløgur við.

Být flokkin upp í 9 ella 12 bólkar við 2-3 næmingum í hvørjum. Eru 9 bólkar, eita teir sostatt: A1, A2, A3, B1, B2,
B3, C1, C2, C3. Hvør av hesum bólkum skal hava ein formann og ein skrivara.
Nú verður farið í teigabólkar (A, B, C).
A-bólkarnir fara saman at finna loysnir upp á betri útiumhvørvi á skúlanum. B-bólkarnir fara saman at finna loysnir
upp á betri undirvísingarhøli í skúlanum. C-bólkarnir fara saman at finna loysnir upp á betri KT á skúlanum. (Dbólkar fáa okkurt annað evni eftir ynski). Hetta tekur umleið 45 minuttir. Skrivararnir mugu minnast til at skriva
fundarfrágreiðing, tí hon skal brúkast seinni.
Eftir hetta fara bólkarnir sundur í raðarbólkar (1, 2, 3).
Formaðurin í hvørjum bólki leggur fram fyri hinum raðarbólkunum, tvs. at formaðurin í A1 leggur fram fyri B1 og
C1. Síðani leggur formaðurin fyri B1 fram fyri A1 og C1. Formaðurin í C1 leggur at enda fram fyri A1 og B1. Hvør
framløga tekur umleið 10 minuttir.
Tað sama hendir raðarbólkum 2 og 3.
Eftir hetta deila skrivararnir allar fundarfrágreiðingarnar á floksbólkinum.
Kjakist um hvørji hugskot eru best. Er nakað, ið tit kundu hugsað tykkum at víst skúlaleiðsluni ella
næmingaráðnum?

Raðarbólkur 1
Raðarbólkur 2
Raðarbólkur 3

Teigabólkur A

Teigabólkur B

Teigabólkur C

Teigabólkur D

(Hvat kunnu vit
gera fyri at betra
um útiumhvørvið á
skúlanum? Hvussu
kann tað gerast?
Hvør kann gera
tað?)

(Hvat kunnu vit
gera fyri at betra
um
undirvísingarhølini í
skúlanu? Hvussu
kann tað gerast?
Hvør kann gera
tað?)
Cecilia
Dagfinur
Una
Ingvard
Jóhanna
Ågot
Olivia
Pætur

(Hvat kunnu vit
gera fyri at betra
um KT á skúlanum?
Hvussu kann tað
gerast? Hvør kann
gera tað?)

(evt. eyka evni)

Andras (form.)
Birita (skr.)
Tummas
Gunna
Hallur
Øssur
Martin
Nikolina
Ása

Esmar
Fríða
Vinjard
Karolina
Líggjas
Ólavur
Rasmus
Sarita

Raðarbólkur 4

(Meiri kann lesast um matrixbólkar á “Fleksibel Læring Marselisborg Gymnasium”.)
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