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Synlig læring Ulla Sjørup Hent PDF Dette hæfte indeholder en kort introduktion til synlig læring og
henvender sig til dig, der er forælder til et barn i skolen. Synlig læring er en tilgang til læring, som flere og
flere skoler arbejder med, fordi den har vist sig at være særdeles effektiv i forhold til at øge elevernes
læringsudbytte.
At skolerne arbejder med at synliggøre læringen får betydning for, hvordan du og dit barn oplever den
daglige undervisning og vurderingen af dit barns præstationer. I dette hæfte kan du læse om, hvad skolernes
arbejde med synlig læring betyder for dig og dit barn. For at skolen kan arbejde målrettet med at kvalificere
undervisningen og forbedre læringsudbyttet, er der nemlig flere ting, du som forælder kan gøre.
Ved at læse hæftet får du svar på følgende spørgsmål:
- Hvad er synlig læring?
- Hvad betyder synlig læring for dit barn og for dig?
- Hvad kan du selv gøre for at understøtte skolens arbejde med synlig læring?
Bagerst i hæftet er der en række spørgsmål, der kan være relevante for dig og andre forældre at overveje og
eksempelvis diskutere på et forældremøde.
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