
LIFE 
SKILLS 

 

 

 

 

 

  



LIFE SKILLS' lærervejledning 

 

Hovedopgaven for det arbejdende møde, var at alle partnere fik kendskab til de metoder og tilgange, som vi skal bruge 
i undervisningen. Ideen er at udvikle en lærervejledning baseret på en fusion af projektraketten, mønsterbrydning, 
entreprenørskabsværktøjer og fremmedsprog. 

Ideerne, som genereres af lærerne vil blive tilføjet vejledningen. Grundig afprøvning og udvikling af nye 

ideer vil være det der vil fylde mest for lærerne i de kommende måneder. 

Om det internationale team på Østerbyskolen 

Helle Boelt Hindsgaul er international koordinator og Charlotte Gabelgaard er trivselsvejleder på 

Østerbyskolen. Ved siden af underviser Helle i dansk og fransk, hun er også vejleder på Pædagogisk 

Læringscenter. Charlotte underviser ikke, men vejleder elever og forældre på skolen og i hjemmet. Hun 



vejleder også lærerne i at få gode relationer med elever der ikke altid følger spillereglerne. Skolen ligger i 

Vejen, Sydjylland. Der er 600 elever i normal- og specialklasser and ca. 110 ansatte.  

 

Grunden til at Østerbyskolen deltager i LIFE Skills er at vi har startet Mønsterbrydningsprojektet som en 
del af skolens inklusionsarbejde. I samarbejde mellem eleven, hjemmet og skolen får eleven en ny historie 
at fortælle om sig selv ved at bryde gamle mønstre. Målene er at gøre eleven uddannelses-parat, at skabe 
et bedre undervisningsmiljø for alle og at give lærerne mere energi og tid til at passe 
undervisningsopgaven. 

 

 

 

 

 

For at kunne lykkes skal eleven opbygge sit selvværd, der ofte 
er meget lavt. Derfor indbyder vi dem til en række akti-viteter 

i deres fritid for at give dem succesoplevelser og mu-lighed for at sige: "Jeg kan faktisk det her".  

 

I skolen finder klasserne deres styrker, både indiviuduelt og fælles. Der er 25 styrker, fx mod, venlighed, 
engagement, retfærdighed, åndelig og lederskab. Eleverne bruger deres styrker når de står over for en 
svært opgave i et fag eller har store udfordringer foran sig. Når lærerne kender klassens styrker, er det 
lettere at undervise klassen og få en god rela-tion med klassen. Anerkendelse og relationsarbejdet er nøg-
leord på Østerbyskolen. De redskaber, vi bruger i det daglige arbejde, er dem, vi deler med vores partnere 
i LIFE Skills-projektet.  

Helle Boelt Hindsgaul  

 

På Østerbyskolen mener de, at det er vigtigt at opbygge elevernes selvværd ved at invitere dem til at 

deltage i aktiviteter og at give dem succeshistorier som afsæt for fremtidig succes. 
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