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Demokratisk dannelse visioner og praksis
Formål:
At synliggøre Bjerregrav Friskoles visioner og tiltag i praksis for at danne
eleverne til medborgere i et demokratisk samfund.
Baggrund: Folkeskolens formålsparagraf
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor
være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
“…al erfaring er i sidste
ende social.”
John Dewey
”Det er samtalen
(dialogen) og den gensidige
forståelse og respekt, som
er demokratiets væsen.”
Hal Koch
”Dannelse er, hvad der er
tilbage, når man har glemt
det, man har lært”
Ellen Key

Strategiplanen er udarbejdet september 2017
Strategiplanen revideres hvert skoleår. Næste gang juni 2019
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Demokratisk dannelse – hvorfor?

Et demokratisk samfund kommer ikke af sig selv. Vores samfund er afhængig af individer,
der vil fællesskabets bedste og kan se dets muligheder og ressourcer.
Et demokratisk samfund er i høj grad afhængig af individer, der kender deres egne styrker,
kan argumentere og indgå i dialog. Eleverne på Bjerregrav Friskole er fremtidens
medborgere. Derfor er det vores fornemste opgave at ruste vores elever til at blive aktive
medborgere med kompetencer til at begå sig i en foranderlig verden. Det kræver
nysgerrighed, anerkendelse, respekt, deltagelse og ikke mindst ansvar for at bidrage til
fællesskabet. Et begreb som ”ligeværd” er helt central i den måde, vi gerne vil have vores
elever til at tænke om mennesker. Alle mennesker er lige meget værd, og gennem en
respektfuld dialog kan vi sammen skabe nye normer og endda blive klogere på os selv.

Demokratisk dannelse - hvad?

På Bjerregrav Friskole ser vi demokratisk dannelse som en dynamisk og kontinuerlig
proces, hvor eleven skal støttes i forståelsen og dannelses af egne holdninger og værdier.
Eleven skal støttes i at tage stilling og være kritisk i sine overvejelser. Eleven skal støttes i
at tage hensyn til fællesskabet.
Vores vision er at:








Eleven udvikler selvtillid og selvværd.
Eleven oplever at blive hørt og få medansvar.
Eleven lærer at indgå i og bidrage til fællesskabet.
Eleven ser styrken i forskellighed.
Eleven udvikler evnen til at indgå i en åben og gensidig dialog.
Eleven tager ansvar for sig selv og fællesskabets interesser.
Eleven kender til demokratiske processer.

Demokratisk dannelse –hvordan?

På de følgende sider vil vi synliggøre, hvordan vi i praksis styrker de kompetencer, der
ligger i vores definition på demokratisk dannelse. Samt vores fokusområde for skoleåret
2017/2018.
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Aktiviteter, for alle elever på Bjerregrav Friskole, der styrker den
demokratiske dannelse:









Morgensamling
På Bjerregrav Friskole sætter vi dialogen i centrum. Vi ønsker en respektfuld dialog
mellem elev-elev, elev-lærer, lærer-forældre og indbyrdes i personalegruppen. Alle
voksne har pligt til at støtte eleverne i disse processer.
Alle klasser har ”klassens tid”. Her bruges demokratiske processer i beslutninger for
klassen. Samtidig sættes der fokus på at lytte til hinanden og være nysgerrig på
holdninger, der er anderledes end ens egne. Eleverne skal motiveres til tolerance og
demokrati.
I foråret afholdes to temadag for hele skolen om fællesskab, demokrati og
medborgerskab. Der bruges materiale fra undervisningsministeriet.
Elevråd med repræsentanter fra 3.-9.klasse.

Indskolingen 0.-4.klasse:







I indskolingen arbejdes i historie, dansk og kristendom med tema om familieliv og
kønsroller.
Der arbejdes i indskolingen med IBIS og Børnenes u-landkalender for at give
eleverne et indblik i det samfund, de lever i og en forståelse for, at ikke alle har de
samme rettigheder.
Der arbejdes i indskolingen med børnekonventionen med fokus på rettigheder og
pligter i et demokratisk samfund.
Der afholdes klassemøder.
I SFO afholdes børnemøder

Overbygningen 5.-9.klasse:









5. og 6.klasse arbejdes der i historie med forskellige styreformer og
samfundsstrukturer, der sættes mod det samfund, vi kender i dag. Her behandles bl.a.
emner som enevælde, demokrati og frihed.
Ugens nyheder for 7.-9.klasse har til formål at eleverne kontinuerligt forholder sig til
den verden, de lever i. Eleverne skal lære at forholde sig nysgerrigt og reflekterende,
således at de opnår et nuanceret billede af omverdenen og menneskene i den.
Samfundsfag for 8.-9.klasse giver undervisning i netop kernebegreber som frihed,
folkestyre og demokrati.
Projekter på 7.-9.klasse, hvor eleverne blandes på årgangene og ressourcerne i
fællesskabet bruges aktivt. Samtidig har projekterne i historie, kristendom og
samfundsfag en faglig dimension indenfor demokratisk dannelse.
Når der er valg nationalt eller større valg internationalt laves en temadag eller et
projekt, hvor eleverne arbejder med emnet. Senest ved det amerikanske
præsidentvalg og i dette skoleår kommunalvalg.
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Fokuspunkt for skoleåret 2017-2018
På Bjerregrav Friskole ønsker vi at sætte fokus på vores elevråd. Elevrådet vælges ud fra
demokratiske principper og konstituerer sig efter gældende forretningsorden.
Elevrådet har tidligere haft den største opgave i at være arrangør af diverse arrangementer
for skolens elever. Den opgave skal elevrådet naturligvis stadig inddrages i.
Vi ønsker at optimere elevernes følelse af medbestemmelse og medansvar. Derfor sættes
følgende tiltag i gang:






Skolelederen deltager på 4 elevrådsmøder. Eleverne skal opleve, at deres forslag og
ideer høres og tages alvorligt.
Elevrådet får en pulje penge, som de skal forvalte med skolens øvrige elevers
interesser for øje.
Elevrådet inddrages i opfølgningsplanen på forårets trivselsundersøgelse og
undervisningsmiljøvurdering.
Elevrådet inddrages i skolens fysiske rammer med henblik på ny indretning.
Formand og næstformand fra elevrådet deltager på udvalgte bestyrelsesmøder.
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Fokuspunkt for skoleåret 2018-2019

Formål:

- At afholde to dage med materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med elevernes digi-

tale dannelse.
- At understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at navigere og handle i den digitale verden.

Der arbejdes indenfor følgende overskrifter:

Digital dannelse Du opnår digital dannelse ved at indgå i tr ygge og vær diskabende samspil
med andre mennesker i den virtuelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også
kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.
Digitale færdigheder Du udviser simple digitale fær digheder på computer og mobil ved
f.eks. at chatte, blogge, købe og sælge, oprette profil, lave festinvitationer, interessegrupper
samt deltage i gaming og lignende. Du har avancerede færdigheder, når du kan programmere
f.eks. applikationer, hjemmesider, databaser eller lave billed- og videomanipulationer.
Digitale kompetencer Selv computer hajer kan savne digital kompetence, hvis evner ne bliver brugt på internettet til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt
for uvidende og uskyldige mennesker. Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at
bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og
samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet.

