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Med skolereformen er der kommet et øget fagligt fokus. Men det betyder ikke, at du skal tilsidesætte elevens
personlige og sociale udvikling. Mange faktorer spiller ind i forhold til børn og unges lyst og læring. Det er

komplekst, men det behøver ikke at være kompliceret.

Selvom meget er nyt i folkeskolereformen, kan du sagtens bruge det undervisningsmateriale, du er vant til.
Men ved at give din undervisning et lille tvist bliver det enkelt for dig at nå de 10.000 ting, du skal som
lærer, mens du også lever op til alle kravene i skolereformen – og samtidig bevarer dit eget overskud!

   
Bogen er en håndsrækning til alle lærere – fra indskoling over mellemtrin til udskoling, ja faktisk helt op i

gymnasiet.

Drømmer du om:  
• ro i din undervisning? 

• inspiration til en varieret skoledag? 
• en nem vej til undervisningsdifferentiering? 

• konkrete redskaber til at inkludere elever med særlige behov? 
• at alle dine elever bliver så dygtige, de kan? 
• mere tid til dialog med hver enkelt elev? 

• at alle dine elever trives? 
• at bevægelse og nye måder at lære på bliver en naturlig del af undervisningen? 

• et frugtbart samarbejde mellem lærere og pædagoger? 
• at komme lettere gennem din forberedelse? 

• aktive, engagerede og ansvarlige elever med lyst til at lære? 
• elever, der laver overraskende meget skolearbejde? 

• udbytterige møder og bedre tid til pædagogiske drøftelser? 
• bedre plads i klasselokalet og et skønt læringsmiljø?

Måske er du en af de mange tusinde lærere, der allerede arbejder med UgeskemaRevolutionen? Glæd dig!
Bogen bugner af nye redskaber, der løfter din undervisning til nye højder. Og er du endnu ikke i gang, så er

du klar, når du har læst kapitel 2.   

På forlagets website finder du materialer fra bogen – klar til brug i din pædagogiske praksis.
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