N y b o rg P e d a g o g ik k
N
Nyyhheettssbbrreevv nnrr 11//22001122

0033..jjaann 22001122

Kjære elever og foreldre
hos Nyborg Pedagogikk!
Nyborg Pedagogikk ble etablert i
2011 og undervisningspraksisen
startet med sommerskole og
intensivundervisning fra 1.august.
Det har vært et spennende halvår
med mye arbeid og mye glede!
Det er få som tilbyr privat
begreps- og spesialundervisning.
Det er derfor mye nytt terreng å
pløye når det gjelder de ytre
rammene for undervisningen og
oppfølgingen i form av
undervisningsrapporter og
rådgivning.
Undervisningens innhold bygger
derimot på velprøvde og godt
dokumenterte
undervisningsmodeller. Det har
vært kjekt å se hvor flinke dere
elever er blitt når det gjelder å
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beskrive ting rundt dere og til å
tenke analytisk! Dette er det
første og viktigste skrittet mot
målet om å takle lærevansker, enten det gjelder matematikk
eller lesing og skriving. Og ikke
minst har det vært kjekt å være
vitne til hvor flinke dere foreldre
er med å følge opp barna og
ungdommene deres når det
gjelder de tingene vi jobber med!
Erfaringer fra denne høsten
Da jeg startet opp i det små i
sommer, og ennå bare hadde
noen få elever, virket det greitt
med 60 minutters
undervisningstimer. Etter hvert
som elevtallet har øket på, har
jeg fått mer erfaring med hvor
lenge elevene mine og jeg klarer
å holde konsentrasjonen på topp
i denne settingen. Selv med
variert undervisningsopplegg er
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det ikke optimalt med mer enn
40-45 minutters undervisning om
gangen, og med en god pause
mellom dobbelttimer!
Jeg har også oppdaget hvor mye
tid som faktisk går med i
etterkant av undervisningstimen.
De skreddersydde
undervisningsrapportene er en
mer tidkrevende og langt mer
vesentlig del av selve
undervisningstilbudet enn det jeg
i utgangspunktet tok høyde for.
Etter hvert som timeplanen ble
fylt opp med stadig flere elever,
har det også vært vanskelig å
finne tid for loggføring
umiddelbart etter
undervisnigstimen.
Endringer i
undervisningspraksis og
fakturering
Istedenfor prisstigning vil jeg
derfor fra januar 2012 redusere
aktiv undervisningstid pr hele
undervisningtime til 45 minutt og
bruke det siste kvarteret til
loggføring og rapport mens
inntrykkene fortsatt sitter friskt i
minnet. Timeprisen for enkelt- og
dobbelttimer blir da uendret det
neste halvåret.
Denne endringen har jeg allerede
foretatt for de nye elevene som
startet opp i desember.
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Videre har det vært en del forfall
på kort varsel, noe som gjør det
vanskelig å få fylt opp timen, selv
med venteliste. Jeg ber derfor
alle om å avbestille time senest
24 timer i forveien. Ved senere
avbestilling faktureres det kr.
200/350 for henholdsvis enkelt
og dobbelttimer.
Jeg vil også gjøre oppmerksom
på at mer omfattende rådgivning
og skriftlige uttalelser til bruk
overfor skole/PPT/BUP blir
fakturert ekstra (se prisliste på
hjemmeside).
Foreldrekurs
Jeg planlegger foreldrekurs for
de som ønsker en innføring i
teoriene og modellene som det
undervises etter. Her vil vil det
også bli mange praktiske øvelser
å prøve seg på, for teori og
praksis går hånd i hånd! Også
lærere fra barnas skole er
velkomne til dette kurset.
Med en bedre forståelse av
grunnprinsippene vil dere kunne
overføre metodene for
begrepsundervisning til stadig
nye læringssituasjoner i hjem og
skole, også etter at
undervisningen hos meg er
avsluttet. Kanskje dette også kan
komme yngre søsken til gode?
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Dette med tanke på å kunne
hjelpe meg med de av elevene
som har fått på plass de
grunnleggende begrepssystemene og en grunnleggende
matematikkforståelse, men som
trenger litt tettere oppfølging når
det gjelder matematikkleksene.

Det er ennå ikke satt noen fast
dato for kurset. Fint med en
tilbakemelding fra interesserte på
om det passer best på kveldstid
eller en lørdag formiddag.
For de som er spesielt interessert
går jeg også i gang med
opplæring av nye
begrepsundervisere/
medarbeidere. Det er en fordel
om du har pedagogisk utdanning,
men ingen forutsetning. Ta
kontakt om dette er noe du kunne
tenke deg!

Ta kontakt hvis dette er av
interesse.

Leksehjelp i matematikk
I Norheimsund vil det denne
våren være mulig å bestille
ettermiddagstimer med
leksehjelp i matematikk bygd på
prinsippene for
begrepsundervisning. Se prisliste
på hjemmesiden.

Ønsker alle et godt og
fremgangsrikt nytt år!

Sindre Nyborg går 2.året på
studiespesialiserende linje med
realfag ved Framnes
videregående skole. Han har
denne høsten gått i ”praksis” hos
meg.
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