
Understøttende undervisning (UUV) 

 

Princip for Vesterkærets Skole 

Vesterkærets Skoles skolebestyrelse har i samarbejde med ledelse, pædagoger og lærerkollegiet besluttet 

dette princip for brugen af Understøttende Undervisning på Vesterkærets Skole:  

Understøttende undervisning (UUV) er sammen med den åbne skole og bevægelse i skolen elementer fra 

skolereformen, der skal være med til, at alle elever skal blive så dygtige og alsidige som de kan, og at de 

samtidigt trives i en varieret skoledag.  

UUV er ikke et fag – UUV skal understøtte alt anden undervisning ved at arbejde med elevernes 

læringsparathed, alsidige udvikling, trivsel, dannelse og motivation. Timerne til UUV skal tage udgangspunkt 

i den faglige og sociale læring i skolen og bruges som en ekstra mulighed for at sikre, at alle elever oplever 

en så lærerig, differentieret, motiverende og varieret skoledag som muligt. Alt sammen med hensigten, at 

give alle elever passende udfordringer og optimal glæde ved at lære.  

UUV skal derfor i sammenhæng med fagene og den sociale læring bl.a. bruges til større og mindre 

oplevelser, praksisprojekter samt praksisopgaver og den skal have ekstra fokus på differentieret, 

anvendelsesorienteret, kreativ og fordybende undervisning. Den understøttende undervisning skal også 

bruges til at udvide mulighederne for elevernes med- og selvbestemmelse, så den enkelte elev kan opleve 

flere muligheder for indflydelse på skolegangen. 

Fokus for UUV er tillige, at de skal ske med skiftende og samlet input fra både lærere og pædagoger på 

baggrund af deres kendskab til børnenes faglige niveau, personlighed, samværs- og samarbejdsevner og 

interesser. Det skal derfor også ske i samarbejde mellem faggrupperne, hvilket selvfølgelig kræver en 

fælleshed omkring elevernes trivsel og faglige udvikling.    

Hensigten med UUV er den samme som for den åbne skole: ”at skabe flere veje ind i læringen, så alle elever 

får et fagligt udbytte, ny inspiration, lyst til at lære mere og livsduelighed gennem det at opleve, undres, 

reflektere, handle og forstå.” (Citat fra Princip om Den åbne skole).      
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