Kerneområde 5: Frihed og folkestyre
(Evalueret august 2021)
Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men
gennem undervisningen vil der blive lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at
værdsætte vort folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Det er endvidere
vores mål, at den enkelte elev udvikles til en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at
samarbejde med andre, og som i sin handling viser hensyn og respekt for andre mennesker.
Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes
velbefindende, trivsel og læring er til stede, og med skolens tydelige rammer er der mulighed for
at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. Endvidere tilstræber vi, at vores omgang
lærer/elev og elev/elev imellem sker med en gensidig tillid, hvor der skabes rammer for ligeværd
og respekt.
Skolens traditioner og kultur har stor betydning, når demokrati, frihed og folkestyre inddrages i
den daglige undervisning. Skolen er i alle henseender en værdibaseret skole. Vi lægger meget vægt
på, at den enkelte elev har en tryg hverdag, så trivsel og oplevelse af sammenhold og fællesskab er
i højsædet. Dette fordrer til en tryg ramme, hvor eleverne har mulighed for at debattere og
diskutere forskellige holdninger og give udtryk for egne meninger i trygge rammer. Et eksempel på
dette:
Ved de læringsmiljøer, der er skabt med øje for at skabe tryghed, tillid, ro og stabilitet, finder vi
grundlaget lagt for, at eleven tør ytre sig, give sin mening til kende og stå ved sine egne
beslutninger i alle situationer og fora.
Demokratiet udspringer både i klassefællesskabet og i elevrådsarbejdet. I klassefællesskabet
vægtes der, at alle skal have lyst til at komme til orde og opleve, at enhver holdning og opfattelse
er vigtig, samt at der skal være en fælles forståelse for, at mangfoldigheden er medskabende for
det samfund, vi alle er en del af.
Medbestemmelse og medansvar indgår i alle sammenhænge, så eleverne på alle klassetrin opnår
viden og indsigt i de demokratiske processer.
For at give en bredere indsigt i de demokratiske processer og hvordan vores samfund fungerer,
besluttede vi i skoleåret 2018/19 at deltage i skolevalg, hvilket blev en succes, som vi har fortsat

med. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, bestående af 2 lærere, som sørger for at skabe
rammerne for valget. Elever på 8. og 9. årgang arbejder med skolevalget i samfundsfag, som en del
af kompetenceområdet politik. Der blev arbejdet med udvalgte politiske mærkesager, der blev
lanceret gennem skolevalg.dk og en Facebook side. Eleverne skulle blandt andet arbejde med
kampagner og finde tre sager, de vurderede mest relevante. Der blev afholdt paneldebat med
repræsentanter fra de ungdomspolitiske organisationer med deltagelse af eleverne fra 8. og 9.
årgang.
Dagen efter paneldebatten blev der afholdt valg på skolen, hvor valghandlingen foregik i kantinen.
Om aftenen blev der afholdt valgaften, hvor landsresultatet blev offentliggjort. Læs mere om
Skolevalg.dk her: Skolevalg
Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afholde skolevalg, som vi kender det i de forgange
år, men samme koncept fortsætter skoleåret 2021/22, hvor alt forhåbentlig er normaliseret.

5.1 Fagene
I samfundsfag samt historiefag ligger frihed og folkestyre implicit i de emner, der er fokus på. En
del af undervisningen i både dansk, engelsk, tysk og fransk tilrettelægges også således, at der
arbejdes med de enkelte landes styreform.
I både dansk og historie arbejdes der med temaer, hvor multimodale tekster har en fremtrædende
rolle for at skabe et billede af, hvordan demokrati og frihed har udviklet sig i samfundet med
demokratiets indførelse og frem til nu. Gennem dette får eleverne et indblik i og forståelse for,
hvorledes levemåde og regeringsform har været med til at ændre både vores litteraturhistorie,
demokrati og samfundsforståelse.
I sprogfagene er det en del af fagets formål, at eleverne arbejder med emner, der giver dem en
fortrolighed med både egen kultur i samspil med andre kulturer, således at de udvikler en
forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund, og de forbereder sig på et liv i et
globalt samfund.
På 8. årgang har vi udveksling med klasser i Tyskland, Mettingen, hvor vi besøger hinandens skoler,
deltager i undervisningen, lærer hinandens kultur bedre at kende, er indlogeret privat og viser de
ting frem, som vi er stolte af.
Det tilstræbes, at vi tager eleverne med i den daglige beslutningsproces i alle fag, idet vi vurderer
den demokratiske proces vigtig for, at eleven er med i og har et ansvar for egen læring og
udvikling.
Se også kerneområde 4 for arbejdsprocessen for at styrke elevens dannelse.
Elevindflydelse sker på flere niveauer. Det kan f.eks. ske ved, at klassen i plenum med læreren
diskuterer, hvilken indgangsvinkel næste undervisningsforløb skal have. Det kan være diskussion

om, hvor lejrturen skal gå hen, hvilket teaterstykke der skal arbejdes med, hvilken film der skal
ligge til grund for en multimodaltekst, eller hvilke emner der skal opgives til prøven mv.
I undervisningen tages der selvfølgelig hensyn til den enkeltes forskellige forudsætninger for
deltagelse i demokratiets processer, både fagligt, sprogligt og kulturelt, så den enkelte får optimal
mulighed for deltagelse.
Demokratiets spilleregler er implementeret i vores værdiord og værdigrundlag og overholdes til
gavn for alle. Det betyder, at den enkelte elev formår at forholde sig til et givent mindretals
argument og samtidig vise forståelse for flertallets argumenter og dermed acceptere demokratiets
spilleregler.
På den måde bidrager hver enkelt elev med deres forskellige holdninger således, at de får et mere
nuanceret indblik i forskellige livsanskuelser, og deres mulighed for at forholde sig kritisk og
argumenterende i undervisningen bliver styrket.

5.2 Elevrådet
Skolens elevråd en vigtig del af elevernes forståelse for demokratiet og de demokratiske
processer. Det lille elevråd består af elever fra grundskolen og det store elevråd af elever fra
overbygningen. De respektive afdelingsledere forestår arbejdet med elevrådene. Der udarbejdes
en trivselsundersøgelse i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i
folkeskolen" (lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014). Denne undersøgelse fremlægges og
drøftes på PR-møde.
Elevrådet varetages af de to afdelingsledere. De mødes regelmæssigt, hvor
klasserepræsentanterne har emner med til møderne. Afdelingslederne hjælper med at afvikle og
styre mødet. For at skabe engagement og ejerskab er strukturen ændret en smule. Der gøres brug
af Power Point i forbindelse med dagsordner og referater, således at særligt grundskolen har et
arbejdspapir, som de kan støtte sig til i plenum i klassen. Power Point sendes også til klasselærer,
både som venlig påmindelse om at sætte tid af til elevrådsrepræsentanter, men også for at kunne
være behjælpelig med at få debatteret i klassen.
Særlige emner, der ønskes fremlagt for skolelederen, hjælper afdelingslederne med at bringe
videre. Den demokratiske læring og proces støtter skolen fuldt ud, hvor vi også er meget lydhøre
overfor elevernes ønsker og tiltag. Det giver eleverne medindflydelse og ejerskab til skolen.
Elevrådet har haft særlig fokus på nudging og været særlig synlig til morgensang, hvor der har
været et stort fokus på elevers brug af toiletter på skolen. Dette har affødt fælles tiltag i klasser og
igangsættelse af skilte til nudging.
Der er stort fokus på de pædagogiske processer i forbindelse med elevernes medindflydelse i
elevrådet.
Elevrådet har et stort fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål. De vil gerne være igangsættere
på bæredygtighed, genbrug og den sociale dimension. I en demokratisk proces er der bl.a.

iværksat et fokus på vandforbrug bl.a. på toiletter. Der er lagt op til fælles trivselsdag og genbrug
af service i forbindelse med køb i kantinen.
Den sociale dimension har meget fokus, hvor elevinddragelse i bl.a. Gamer Night for udskolingen
vægtes stort.

Handleplan for kerneområde 5
Hvert år er alle klasser forpligtiget til at arbejde med skolens værdier og værdiord. Der er
forskellige tilgange til løsningen af denne opgave, men vi oplever, at specielt udskolingen lader sig
inspirere af undervisningsportalen som Sex og samfund udbyder, herunder temauge 6.
Her behandles mange forskellige emner, som både vedrører de demokratiske processer og elevens
alsidige personlige udvikling. Læs mere her: Sex og samfund - undervisningsportal
Vi mener, at de rammer, vi sætter for skolen og den kultur, der hersker på stedet, er medvirkende
til at skabe elever, som kan bidrage som aktive samfundsborgere med demokrati og ligeværd som
en livsholdning.
Målet er, at eleverne lærer betydningen af den indflydelse og pligt, de selv har til en bedre
forståelse for frihed og folkestyre.
Da vi på skolen ikke arbejder ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men gennem
undervisningen og vores værdigrundlag lægger vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og
lærer at værdsætte vores folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster, finder vi
den nuværende form fyldestgørende og gør ikke yderligere tiltag.

