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Kjære foreldre til elever hos
Nyborg Pedagogikk og andre
interesserte!
Høstsemesteret 2013 har vært en
travel tid. Her er noen glimt av
aktivitetene siden sist nyhetsbrev i
juni:

BU-kurs for lærere 6.-9.august
To uker før skolestart inviterte
Nyborg Pedagogikk i samarbeid
med Norheimsund Friskule til et 4
dagers kurs i systematisk
begrepsundervisning i Hardanger.
Kurset hadde 13 deltakere fra flere
deler av landet.
De to første dagene lå hovedvekten
på Nyborg sine modeller for læring
og begrepsundervisning. Vi så
spesielt på de grunnleggende
begrepene sin funksjon som
analyseverktøy når nye erfaringer
gjøres og lagres. De spiller derfor en
nøkkelrolle når det gjelder videre
læreforutsetninger.
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De to siste dagene lå hovedfokus på
anvendelse av disse
undervisningsprinsippene i
begynneropplæring og i fag på
høyere trinn i skolen.
Disse dagene ble det tid til mye
praktisk erfaringsutveksling og
utprøving av undervisningsopplegg.
Spesielt interessant var det å høre
om de positive erfaringene som to
av kursdeltakere fra forrige kurs
(Roma 2012) hadde hatt med
systematisk begrepsundervising i
det mellomliggende skoleåret. Dette
viser at slike intensivkurs faktisk kan
gi et godt nok grunnlag til å komme i
gang med praktisk
begrepsundervisning. Når en først
er i gang som begrepsunderviser, vil
læringskurven som regel være bratt,
og en vil raskt oppnå gode
resultater.
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undervisningsmetodene. Trass i
dette, har vi allerede vunnet mange
positive erfaringer med denne
pedagogikken.

4 kursdager i strekk var ganske
intensivt og krevende, men på
ettermiddag og kveld fikk vi koblet
av med grilling, segltur og fjelltur i
naturskjønne omgivelser.
Noen av tilbakemeldingene fra
kursdeltakerne kan du lese om på
kurssidene til www.nyborgped.no.

I slutten av august fikk skolen besøk
av en gruppe spes.ped. studenter
fra flere EU-land. Disse var på
sommerkurs hos Pedverket på Voss
og besøkte Friskulen som en del av
kursopplegget. Studentene var med
under felles
begrepsundervisningsøkter og
fagundervisingen på ulike trinn før
og etter lunsj.

Vi håper på å få til et tilsvarende
kurs også i 2014. Kom gjerne med
innspill til om kursdagene skal
legges samlet eller om de skulle
vært splittet mer opp (fire separate
dager eller to og to kursdager).
Jeg er også interessert i tips til
aktuelle kurslokaler utenlands.

Norheimsund Friskule – besøk
fra EU
Norheimsund Friskule har valgt
Systematisk Begrepsundervisning
som en grunnleggende pedagogisk
plattform for undervisningen på 1.10.trinn.

Tilbakemeldingen var at dette hadde
vært en interessant dag og at
studentene var imponert over hva
man hadde fått til på en slik liten
skole, - ikke minst med tanke på
konkretisering av undervisningen.

Her er man fortsatt i
kompetansebyggingsfasen, og også
de nye lærerne må settes inn i
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Privatundervisning
Denne høsten har vært travel med
tanke på privatundervisning for min
del. Timeplanen for
undervisningsdagen i Bergen har
stort sett vært fulltegnet hver
tirsdag, og elever står på vent.
Elevene er i alderen 7-22 år og
fordeler seg ca 50:50 på begreps/
matematikkvansker og lese
/skrivevansker. Elevene kommer fra
flere deler av Hordaland fylke, noen
med riktig lang reisevei. Reiseveien
mellom Hardanger og Bergen har
ellers vært litt ekstra lang denne
høsten, - håper på snarlig
gjenåpning av veien over
Kvamskogen!
Er det noen av dere som leser dette
og som kunne tenke seg å sette seg
godt nok inn i metodene til å hjelpe
meg med elever, så ta kontakt.
Dette er et svært interessant og
lærerikt arbeid som også øker
kompetansen når det gjelder bedre
tilpasning av undervisning i vanlig
skoleundervisning.
Privatundervisning er derfor ideell å
kombinere med en deltidsstilling i
skolen.

Flytteplaner
Da Vinci Montessoriskolen som jeg
låner lokaler av, er på flyttefot.
Planen er at jeg skal flytte med til
Brann stadion VIP-loungen. Men
jeg er også interessert i andre
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rimelige lokaler i Bergens-området.
Gode tips tas imot med takk.

Fra ”Dagens Begrep”morgensamling for alle elever fra 1.10.trinn ved Norheimsund Friskule.
Undervisningen går på omgang
mellom lærerne, som slik vinner mer
erfaring med BU-modellen.

Nyborg på Wikipedia
Informasjon om, og
begrepsavklaring rundt,
Nyborgpedagogikken er nå
tilgjengelig på Wikipedia.

Diskusjonsforum for praktisk
begrepsundervisning
Dette er et tilbud til deg som bruker
systematisk begrepsundervisning i
spesialundervisning eller vanlig
klasseundervisning. Registrer deg
på www.inap.no/forum og få gratis
tilgang ut 2013
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