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POLITISKOLEN

Forsøgsskole
Du er forælder til et barn på Vestager skole. På skolen er der to klasser på hver
årgang og elever fra 0.-9. klasse. Skolen er blevet udvalgt af Undervisningsministeriet til at være forsøgsskole. Det betyder, at undervisningen på skolen kan tilrettelægges på en alternativ måde. Skolebestyrelsen har opstillet tre forslag til, hvordan
undervisningen kan nytænkes i det kommende skoleår.


Klasserne skal i de kreative fag og de naturvidenskabelige fag kønsopdeles.
Det betyder, at man i f.eks. matematik har en drengeklasse og en pigeklasse
i stedet for to blandede klasser



Klasserne skal i alle fag niveau-deles. Denne niveau-deling vil være forskellig
fra fag til fag. Alle underviserne skal dele klassen i to halvdele, således at der
på tværs af de to klasser er en gruppe, der er god til f.eks. dansk, og en
gruppe, der har udfordringer i dansk.



Klasserne skal undervises på tværs af fag. Klasserne har ikke længere traditionelle fag som dansk, engelsk og matematik, men undervises projektbaseret. Det betyder, at eleverne har uge- eller månedsprojekter om f.eks. politik,
og så bruger eleverne fagene i arbejdet med projekterne.

Som forælder på skolen skriver du et brev til skolebestyrelsen og kommer med din
anbefaling til, hvilket forslag skolebestyrelsen bør vælge.
Skriv et brev til skolebestyrelsen, hvor du gør rede for følgende:
1. Oprids kort problemstillingen i casen.
2. Diskuter de forhold, der taler for og imod de forskellige forslag
3. Konkluder og begrund, hvilket af de tre forslag du vil anbefale.

Orientering om besvarelse af caseopgaven
Casen skal gennemlæses, og du skal derefter besvare opgaven, som den er beskrevet.
Besvarelsen skal skrives i flydende prosa, dvs. at den skal skrives som en sammenhængende tekst og ikke indeholde punktopstillinger.
Det praktiske forløb


Du har 2 timer til at færdiggøre din besvarelse, som derefter skal afleveres.
Besvarelsen skal fylde mindst 3.600 og højst 4.800 anslag inkl. tegn og
mellemrum, og den skal afleveres på det udleverede USB-stick. Du må
gerne bruge stavekontrol.



Du skal benytte skrifttypen Times New Roman, punktstørrelse 12 og 1½
linjeafstand.



Dokumentet navngives dit fulde navn fulde navn, dato og holdnummer



BEMÆRK – Du skal også skrive dit fulde navn, dato og holdnummer øverste venstre hjørne af din besvarelse.



På sidste side skal du skrive antal anslag inkl. tegn og mellemrum.

HUSK - Tag dig tid til at læse din besvarelse igennem for eventuelle taste- og stavefejl.
God fornøjelse
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