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Formål
Undervisningen starter for alle elevers vedkommende med morgensamlingen, uanset fag, praktiske opgaver eller
lettere sygdom. Samlingen vil være af 15 minutters varighed.
Indhold
Morgensamlingen bekræfter samværet som en afgørende vigtig funktion på skolen, og er med til at fastholde
mødepligten som en del af at respektere trufne aftaler og vise respekt for fællesskabet. Morgensamlingen ligger i
forlængelse af morgenmaden, og fortsætter direkte over i den efterfølgende skemalagte klasseundervisning.
Indholdet i morgensamlingen vil være dagens nyheder, eller aktuelle emner blandt eleverne, elevrådet, skolens
medarbejdere/lærere eller ledelsen. Skolen ønsker på denne måde, på daglig basis, at styrke den demokratiske
dannelse hos eleverne, ved at etablere en debat eller dialog om aktuelle emner af politisk, etisk eller moralsk
værdi. De tilstedeværende lærere kan således debattere med udgangspunkt i egne erfaringer og værdier, for på
denne måde at skabe en dialog i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.
I forbindelse med morgensamlingen kan der gives korte beskeder, der har betydning for afviklingen af
skoledagen.
Alment perspektiv
Indholdet af fællessamlingen/mødet kan fx være
•Nyheder fra radio eller tv.
•Meddelelser for hele dagen fra lærere, elever eller andre.
•Meddelelser fra elevrådet eller emner, de ønsker taget op i plenum.
•Lærere, der har noget på ”hjerte”, gerne i form af almen viden, en oplevelse eller anekdoter mm.
•Kalender og aktiviteter i fremtiden.
•Sang, mediepræsentation etc.
Eleverne sidder på deres stol i fællessalen. Stolene i fællessalen markeres til formålet.
Morgenmødet indeholder dagens informationer, så vi skal tilstræbe, at meddelelser skal gives kl. 8.00, og gerne
fulgt op med meddelelser på opslagstavlen.
Slutmål
At eleverne oplever skolens værdigrundlag som nærværende og virkeligt i samværets form og indhold. At
eleverne starter undervisningen samlet, og oplever et fællesskab der tager udgangspunkt i en fælles dagsorden,
afstedkommet af dagens nyheder eller begivenheder på skolen.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Møde i fællessalen. Oplæg og debat. Visning af nyhederne på storskærm.
Andet

