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Både lærere, elever, ledelse og forældre er udfordrede af kompleksiteten og de høje krav, som er folkeskolens
virkelighed. Der bruges ofte meget energi på områder, som ikke altid forbedrer betingelserne for de mange
aktører i og omkring skolen.Systemisk pædagogik er skrevet for at pege på områder og kompetencer, som er
nødvendige for at kunne forbedre trivsel og læring for både elever og personale på skolerne, og den peger på
en brugbar vej gennem kompleksiteten. Kompleks viden kan ikke overføres, heller ikke fra bog til læser. Men
for at skabe størst mulig brugbarhed og omsætning fra teori til praksis for læseren, er der bogen igennem en
vekselvirkning mellem teori, undersøgelser, eksempler, cases og refleksionsøvelser. Uddrag af bogen Straks
Tove havde forladt klassen, steg uroen, og da eleverne gik i gang med at måle forskellige genstande i klassen,
blev alt kaos. Nogle elever begyndte at lege tagfat, andre elever snakkede blot, nogle elever målte hinanden
eller dele af hinanden, og kun en elev gik i gang med opgaven som beskrevet. Merete prøvede at kalde til ro
med det signal, som alle lærerne brugte i indskolingen Tip, Tap, Tå, men kun den første gang reagerede nogle
få elever, derefter mistede signalet helt sin virkning. Om forfatteren Flemming Østergaard er uddannet
folkeskolelærer og er kandidat i pædagogisk psykologi. Han har erfaring med systemiske tiltag og systemiske
uddannelser for hele skoler/daginstitutioner samt med tiltag, som inkluderer enkeltelever med særlige behov i
normalundervisningen. Flemming har arbejdet ved PPR og Videnscenter for inklusion i Hedensted kommune.
Læs mere om systemisk pædagogik på hjemmesiden: www.systemiskpaedagogik.dk
Af Allan Holmgren.
Filmen: 'Sprog er en gave fra mor og far' Denne film er til forældre til tosprogede børn. Denne bog handler

om. årige efteruddannelse til Børne- og Familiekonsulent, hold 4. Narrativ pædagogik – det handler om
livskraft. Denne bog handler om. Filmen: 'Sprog er en gave fra mor og far' Denne film er til forældre til
tosprogede børn. Uddannelse: Professionsbachelor i Pædagogik med specialisering i Sundhed, Krop og
Bevægelse (2013). Cand. -5. Alle børn skal lære sprog. årige efteruddannelse til Børne- og
Familiekonsulent, hold 4. Allan Holmgren. 1 årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor
Øvreeide og Reidun Hafstad Faglig uddannelse: Specialuddannelse i Psykiatri (Børn og unge) – 1-årig
fuldtidsstudie; Underviseruddannelse – 1-årig fuldtidsstudie Aalborg Seminarium /UCN Her kan du se, hvem
der er tilknyttet Børne- og Familiehuset som blandt andet leder, underviser, psykolog mv. Nogle børn skal
lære flere sprog, allerede når de er helt små. For at få adgang til hele dette videns-bibliotek, skal du blot
tilmelde dig joint action news som er vores nyhedsbrev. (Se også artikler, som begynder med
Inklusion)Inklusiv pædagogik eller inklusionspædagogik er en tilgang til pædagogik, hvis grundlæggende
princip er mangfoldighed i uddannelse og opdragelse. Alder: Født i 1983. dk er oprettet og vedligeholdt af Jan
Emtkjær Jensen. Alder: Født i 1983. Denne side indeholder en beskrivelse af den 1-årige efteruddannelse til
børne- og familiekonsulent, som vi udbyder på Toftemosegaard, udarbejdet af aut.

