
 Roskilde 

 

Ros fra kursister. 

 

FOA og SOSU-Sjælland havde i efteråret succes med kurset:  

Folkeskolereform – Hvad nu? ”Pædagogisk arbejde i folkeskolen” 

Det forløb over 10 dage og blev afholdt i FOA Roskilde 

I undervisningen blev der sat fokus på: 

• Understøttende undervisning 

• Samarbejde med lærere og forældre 

• Omsorg for sårbare børn 

• Inklusion 

• Konfliktløsning 

• Tværfagligt samarbejde m.m. 

 

Efter kurset modtog vi dette brev:  

”Jeg tror, at alle kan nikke genkendende til, at det kan opleves som lidt hårdt at skulle sidde i 

7 timer og bare lytte, suge så meget til sig som overhovedet muligt og derefter gå hjem med 

et hoved, der er ved at sprænges, fordi det er fyldt op med læring, som måske skal sorteres i 

kasser, hvad skal jeg bruge og ikke bruge.  

Jeg må indrømme, at jeg har været på det bedste kursus til dags dato. Jo der var meget, der 

skulle ind i hovedet, men det var så spændende og godt, at det fyldte på den gode måde, fordi 

jeg vidste, at det var noget, jeg virkelig kunne bruge i fremtiden.  

At dette kursus var en sådan succes, kan vi i den grad takke vores helt fantastiske undervisere 

for og FOA, som gjorde kurset muligt og startede kurset op med en dejlig velkomst. Ligeledes 

var det fantastisk med et foredrag af en skoleleder, der fik os medhjælpere til at vokse, idet vi 

følte os meget  

anerkendte ved det hun berettede om, nemlig hendes gode erfaringer med medhjælpere i 

folkeskolen. Prikken over i’et var, at alle vi kursister havde en super god kemi og derfor hele 

tiden kunne bakke hinanden op.  

Et kursus som jeg varmt kan anbefale til alle pædagogmedhjælpere.  

Tak fordi jeg fik mulighed for at være en del af det, og at jeg fik så meget med hjem, som jeg 

kan bruge i både mit skolearbejde, men også i mit SFO arbejde. Jeg ved, at mine medkursister 

deler dette med mig.  

Susanne A Poulsen” 

 


