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3-dagers kurs i praktisk
begrepsundervisning som ble
holdt i Roma i september 2012.
Kurset hadde 16 deltakere.

Kjære elever og foreldre
hos Nyborg Pedagogikk,
og andre interesserte!
Statusrapport for 2012
2012 er gått mot sin slutt, og vi
ser tilbake på et spennende og
aktivt driftår der nye oppgaver og
utfordringer har stått i kø.
Nyborg Pedagogikk har hatt 17
privatelever, hvorav de fleste har
hatt undervisning over 6-10 mnd.
Flere er også elever på 2. året.
Elevene har vært i aldersspennet
7-20 år og har fått
begrepsundervisning og hjelp
med både matematikk-,
lese/skrivevansker og mer
generelle lærevansker. 4 elever
deltok på årets sommerskole, dvs
2-3 uker intensivundervisning
med to dobbelttimer i uka.
I tillegg har det vært holdt kurs og
orienteringsmøter for foreldre og
lærere. Spesielt spennende var
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Flere skoler har vært i kontakt for
å få mer informasjon om Nyborg
Pedagogikk, og noen er fulgt opp
med videre kursing.
Det har vært spesielt spennende
å følge opp omleggingen av
Norheimsund Friskule (1-10),
som fra 1. aug. 2012 har satset
på BU-pedagogikk som
pedagogisk basis for all
undervisning ved skolen. Skolen
har hatt et jevnt tilsig av elever og
er nå oppe i 27 elever.
I løpet av 2012 har vi etablert
Facebook-gruppe for Nyborg
Pedagogikk og eget
diskusjonsforum for
begrepsundervisning. Sammen
med hjemmesiden, som har flere
treff hver dag, når vi ut til relativt
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mange interesserte foreldre og
pedagoger. Det har ikke vært
nødvendig med større
markedsføringskampanjer utover
noen få Google- og FB-annonser.
Å følge opp internettsider er
tidkrevende og blir ikke alltid
prioritert i travle tider…
Nyborg Pedagogikk har hatt to
ansatte medarbeidere i 2012:
Lovise Arild som gir privatundervisning i Bergen, og Sindre
Nyborg som har gitt leksehjelp og
vært kontorassistent.
Aktivitet våren 2013
Oppfølgingen av Norheimsund
Friskule har bundet opp mye av
min egen arbeidstid utover
høsten 2012. Det har derfor vært
nødvendig å redusere en del på
andre aktiviteter en periode, og
også i det nye året vil jeg være
forsiktig med å påta meg nye
oppdrag og prosjekter.
Vi vil likevel prioritere oppfølging
av skoler og større
foreldregrupper som etterspør
kurs.Nye elever tas inn etter
hvert som det blir ledig kapasitet.

aktivitet på disse sidene. Lærere
og førskolepedagoger som har
gått kurs i BU oppfordres til å
søke råd og faglig fellesskap i
dette forumet.
Mer om dette i neste nyhetsskriv.
100 % stilling ledig ved
Norheimsund Friskule frå
aug.2013
Er du selv lærerutdanna og
interessert i BU, eller kjenner
noen som dette er aktuelt for, vil
jeg tipse om stillingen utlyst ved
skolen vår i Norheimsund. Se:
www.kks.as
Opplæring?
Jeg er også interessert i å
komme i kontakt med studenter
eller lærere som kunne tenke seg
å sette seg mer grundig inn i BU
og på sikt være med å ta
privatelever for Nyborg
Pedagogikk. Dette lar seg godt
kombinere med studier eller
annen deltidsjobb i Bergensområdet.
Takker alle for positiv omtale og
hyggelig samarbeid i året som
har gått og ønsker alle et

Diskusjonsforum
Diskusjonsforumet, som
midlertidig ble etablert på en
reklamebasert gratisside,
vil ganske snart flyttes over til et
reklamefri og mer hensiktsmessig
nettsted. Vi håper da å se mer
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