På Lille Værløse Skole har vi indført noget, der hedder K-fag. K’et står for kompetence. Og
det er dét, det hele handler om: at udnytte både voksne og børns kompetencer bedst
muligt til projekter, aktiviteter og udfoldelse, der supplerer den daglige undervisning.
Timerne har vi fra den pulje, der tidligere blev kaldt ’understøttende undervisning’. Men i
stedet for at bruge timerne i ét klasseværelse med én voksen, har vi valgt at inddrage hele
skolen i et fællesskab om de understøttende aktiviteter.
Derfor har vi nu K-fag, der strækker sig på tværs af klassetrinnene. Det er en
valgfagsordning, hvor eleverne vælger efter lyst, evne og interesse, og hvor de lærere og
pædagoger, der varetager undervisningen, har sammensat et program, der tager
udgangspunkt i deres kompetencer.
Alle K-fagene har en beskrivelse, hvori der både lægges vægt på det faglige formål, det
relationelle arbejde og de tilrettelagte aktiviteter.
K-fagsforløbene strækker sig over et kvartal ad gangen. På holdene er eleverne
sammensat med både klassekammerater og nye venner, som alle har den samme
interesse for det forløb, de skal i gang med. I den næste periode, kommer de på nye hold
med nye bekendtskaber.
På den måde søger vi at rumme alt det, en understøttende aktivitet skal kunne:
Alternative udfoldelser og arbejdsmetoder i en faglig kontekst
Sociale relationer og samarbejdsevner
Mulighed for særlig fordybelse og specialisering
Understøttelse af sammenhæng med bevægelse, åben skole og
udeskole
Medarbejdere, der får lov at gøre det, de er bedst til

Dét er K-fag på Lille Værløse Skole!

Drømmehus arkitektur og design

Kunst -

Råkost

Kendte
udtryksformer, nye
metoder og social
aktivitet

- Ernæring, sundhed,
bevægelse og
madlavning

MELLEMTRINNET
2 LEKTIONER/UGE
Hvad kan min krop?

Keramik og
udsmykning

- Motion og
kropsforståelse

Konstruktion

Minecraft

- fælles projekter og
opgaver i bl.a. LEGO
Mindstorm

Arkitektur, æstetik og
planlægning i virtuel
verden

Kunst Kendte
udtryksformer, nye
metoder og social
aktivitet

Konstruktion
- fælles projekter og
opgaver i bl.a. LEGO
Mindstorm

INDSKOLINGEN

Hjemkundskab - mad &
måltider, fødevarer,
sundhed, teknik og
æstetik

2 LEKTIONER/UGE

Lille Nørd

Drømmehus arkitektur og design

Brætspil strategi og taktik

Idræt -

Musical

Motion, bevægelse
og sundhed

- Sang, dans og
performance

UDSKOLINGEN
2 LEKTIONER/UGE

Syning & håndværk
- arbejde med
design og tekstil

Minecraft
Arkitektur, æstetik
og planlægning i
virtuel verden

- videnskabelig
undersøgelse af alt
mellem himmel og jord

