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Kjære elever og foreldre hos
Nyborg Pedagogikk!

Skoleåret 2011-2012 nærmer seg
slutten, og privatundervisningen
avsluttes 1.juni. Da er det tid for litt
faglig påfyll og videre arbeid på en
håndbok i begrepsundervisning.
Undervisning starter opp igjen ved
skolestart i august – ta kontakt for
avtale om videre timer. Tirsdag vil
fortsatt være Bergensdag – så vær
snar om du ønsker timer der. Dere
som har hatt timer i Bergen hittil, vil
selvsagt ha førsteprioritet.
Sommerskole
Det vil også i år være mulig å bestille
intensivkurs/sommerskole i uke 3032. Det er ennå plass til en eller to
elever, så spre gjerne ordet dersom
du kjenner noen som vil være med å
gi barnet sitt et pedagogisk ”løft” før
skolestart. Det er kanskje mulig å få
til noen dager i Bergen også.
Foreldrekurs i Norheimsund
Sommeren er ellers ei flott tid å
kunne følge opp barna litt ekstra
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gjennom samtale og aktiviteter ute
og inne.
Foreldre, besteforeldre og andre
som har lyst å få en første
introduksjon til begrepsundervisning
og tips til hva som kan gjøres på
hjemmebane er velkomne til:

Introkurs for foreldre på
Hardanger Fartøyvernsenter
Onsdag 6. Juni kl. 19.00-21.30.
Pris: 100 kr pr pers
Dette kurset blir ikke så omfattende
som foreldrekurset i vinter, men
kanskje litt mer vinklet mot det
praktiske (som vi ikke rakk å ta så
mye om da).
Også dere som allerede vet en del,
er hjertelig velkomne – dere vil helt
sikkert kunne bidra med gode
innspill til samtalen! Så kom og la
dere inspirere av fellesskapet, og ta
gjerne med en venn eller to! Å spre
kunnskap om gode pedagogiske
tiltak er hovedmålet med kurset.
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Info om kurset på
www.nyborgped.no (link på
framsida)
Friskole legger om til BUpedagogikk!
Vårens hyggeligste nyhet er at
Norheimsund Friskule nå legger om
til å bli landets første privatskole
som satser helhetlig på BUkonseptet.
Skolen, som er en kristen friskole,
har pr i dag 23 elever fra 1.-10.trinn.
Jeg har fått lov å kurse hele
personalet ved denne skolen siden i
vinter. Når vi i august er kommet i
nytt skolebygg, er vi i gang for alvor.
Vi bruker læreverkene Tuba-Luba på
1.-4.trinn og Mattis og Matea på 1.2. Trinn.
Videre vil alle elever, også de på
mellom- og ungdomsskoletrinn, få
systematisk begrepsundervisning for
å danne en felles plattform.
Når det gjelder integrering av BUprinsipp i fagundervisninga, så er
dette en spennende utfordring!
Stikkord er å bruke de
grunnleggende begrepene aktivt i
undervisninga der dette er
hensiktsmessig (instruksjon av
ferdigheter, begrepsforklaring,
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vurdering). Det vil også innebære å
tilrettelegge for utbygging av
elevenes begrepsmessige nettverket
i langtidsminnet ved å hjelpe de til å
oppdage delvise likheter og
forskjeller til tidligere lærte begrep,
ferdigheter og prinsipp (”Henge
kunnskapen på BU-knagger”).
Bare tenk på et begrepstungt fag
som naturfag – hvor nyttig
begrepsundervisning vil være i
denne undervisningen!
Det er fortsatt et langt lerret å bleke
for alle faglærere, men vi er i gang,
og entusiasmen er stor.
Ambisjonen er på sikt å bli en
modellskole for BU-undervisning,
der pedagoger og studenter fra
andre skoler og kommuner kan
komme og lære mer om
undervisningsmetodene og
pedagogikken.
Du kan lese mer om skolen på
http://kvamkristneskule.no
Ny medarbeider
Fra august 2012 får Nyborg
Pedagogikk en ny medarbeider i
Bergen.
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Til sist:
Jeg minner om
sluttevalueringsskjemaet som jeg
har sendt ut til de av dere som har
elever som slutter hos meg eller er
ferdig med et ”fag” denne våren.
Dette er viktig for det videre
utviklingsarbeidet og som
dokumentasjon på effekt – noe det
kanskje vil gjøres et større arbeid på
seinere.

Hun heter Lovise Arild, er adjunkt
og kommer opprinnelig fra Finnmark.
Nå er hun bosatt i Bergen der hun vil
videreutdanne seg innen realfag.
Hun har vært en av kollegaene mine
ved Norheimsund Friskule og
utmerket seg som pedagog – med
fag som matematikk, tysk og K&H.
Hun har fått BU-opplæring denne
våren og vil skoleåret 2012-2013
være med og undervise matematikk
og begrep i Nyborg Pedagogikk.
Med en jevn tilstrømning av elever
er det ønskelig å utvide staben slik
at flere kan nyte godt av metoden.
Minner også om muligheten til
leksehjelp i matematikk i
Norheimsund – dette gjelder for de
av elevene som allerede har fått
begrepsundervisning og som det har
”løsnet litt for ” faglig. Her vil
assistenten min, Sindre Nyborg,
kunne hjelpe eleven med å bruke
det lærte i møte med skolearbeid og
hjemmelekser.
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Jeg er også takknemlig for positiv
omtale og litt ”jungeltelegraf” – slik at
flere får vite om tilbudet mitt. Den
beste markedsføringen er den til
fornøyde kunder:
Etter fem dobbelttimar fekk vår 10.
klassing trua på at det er mogleg å
læra matematikk tilbake. Grundig
systematisk opplæring av system,
gjorde at han fekk grep om oppgåver
som tidlegare har vore ”umogelege”
å løyse. Gode, tydelege rapportar
etter kvar time, gjorde det mogleg for
skulen å følgje opp oppgåvene han
hadde jobba med hos Nyborg
Pedagogikk.
Svanhild
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