Praksisopphold i Danmark, 3.februar-23.februar.
Anette og Vanja, frå 2BU1 og 2BU2, holder til på Hellebækskolen i Helsingør, på avdeling
Apperup som er 0.-2.klassinger.
Anette i 2b.klassen og Vanja i 1b.klassen.

Her er hovudbygget der 0.klasse og 2.klasse holder til. Her inne har SFO hovedbasen sin, her
inne er det gymsal, kantine, mathall og alle kontor. Det er i dette bygget Anette holder til
sammen med 2.klasse.

Her er bygget der 1.klassingene holder til. Det ligger rett foran hovedbygget. Her inne holder
Vanja til. Her er det klasserom, kunst og håndtverkrom, musikkrom og SFO base for
1.klassingene.

Her er Anette og Vanja med noen av elevene. Anette og Vanja har her ansvar for fri leik i
ballbingen under DGI, som er dagens gymnastikk idrett. I uke 8, mandag - fredag, er det de to
som har ansvaret for å arrangere aktivitet i DGI, i ballbingen. De skal lære dei nappe hale,
kanonball og stiv heks. Dette gler de seg til!!

Her er Vanja i dansk undervisningstime. Her hjelper hun noen av elevene med oppgaver fra
arbeidsboken. Når de skal hjelpe barna i undervisningen er språket ofte en utfordring. Måten
Vanja har løst dette på er å finne eksempler i klasserommet, som f.eks alfabetrekken på
veggen, som kan relateres til tema som gjør at barna skjønner og får til oppgavene. Anette har
løst språkvanskene med å kommunisere på engelsk med noen av ungene, som både kan dansk
og engelsk. Både Anette og Vanja har brukt mye kroppsspråk og tegn til barna for å vise hva
de mener. Språket blir mye lettere dag for dag, og de forstår mye mer hverandre, som gjør at
barna føler mer trygghet til dem og at de kan skape gode relasjoner dem i mellom.

Elevene synes det er veldig stas å ha de med i leik og aktivitet, og her har Vanja blitt med i
fotballkampen. Anette pleier ofte å være dommeren over kampene.

I uke 7 har elevene på Hellebækskolen vinterferie. Fredagen i vinterferien skal påmeldte
elever spille fotballkamper i Helsingørhallen. Lagene er fordelt mellom jenter og gutter og
alder på barna. Her er 2.klassingene på trening for å øve seg til cupen. Cupen og treningene
går ikke ut på å bli best, men at barna skal hygge seg, ha det gøy og utvikle
samarbeidsferdigeheitene sine. Anette har vært med på trening sammen med 2.klasse jentene,
mens Vanja har vært med 0.klasse og 1.klasse jentene. På cup-dagen skal Anette og Vanja
være med hele tiden å støtte, heie og hjelpe barna gjennom dagen.

