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Læringsserien er skrevet og indtalt af Tine Brock, lærer, coach og konsulent i inkluderende undervisning
samt indehaver af Lærerliv.dk
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Velkommen til Lærerlivs læringsforløb
KLÆDT PÅ TIL PRAKSIS

 Læringsforløbet tager dig i hånden, der hvor læreruddannelsen slipper og guider dig igennem
udfordringer og ubekendte i lærerlivets indledende faser. 

Læringsforløbet består af otte lydepisoder med tilhørende arbejdsark, du skal arbejde med i
løbet af hver episode.

Arbejdsarkene skaber fordybelse i din egen arbejdssituation og gør dig klogere på dig selv, dine
omgivelser og din praksis.
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LÆRINGSFORLØBETS HVORDAN
 Hvert afsnit tager omkring 45 minutterinklusiv arbejdet med opgaver, alt efter diteget tempo.

Jeg anbefaler, at du arbejder med denrækkefølge, podcasten er lavet, og at dugennemfører alle øvelserne. 
For at give plads til, at læringen lagrer sig,anbefales det, at du kun lytter til ét afsnitom dagen. 
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Kapitel 1

- om at tillade dig selv at være
nybegynder i et fag, der kræver

styrke, overblik og højt tempo fra
første dag.

 

Acceptér at du er ny

NY 
i job



1.

Jeg kan mit skema
udenad og er begyndt
at gå den samme rute
gennem skolen hver

uge. 

Jeg ved, at mine elever 
er trætte onsdag eftermiddag, 

og jeg ved også, hvad der skal til 
for at holde dem vågne

10 tegn på, at jeg er på vej i fase fire
Jeg kender

kopimaskinen og kan
selv løse (de fleste)

papirstop

10.
Acceptér at du er ny
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jeg ved, at jeg altid
kan spørge xx, hvis
jeg er i tvivl om

noget.


