
Beste praksis for besøk av skoleklasser
Lærere og elever har stort utbytte av å lære direkte fra deg og dine. Du kan selvsagt besøke dem i klasserommet, men best av alt er om de

kommer på besøk hos dere. Vi har samlet opp veiledende retningslinjer for hvordan lærere og elever kan bli inspirert i slike sammenhenger.

Prinsipp 1: Skap trygghet for dialog
- Oppmuntre til kontakt - f eks vurder å bruke mindre formelle klær så du blir mindre fremmed.

- Vis interesse f eks snakk med elever fra første øyeblikk de kommer inn døren og vær sosial.

- Gi positive signaler f eks fortell dem tidlig at du har sett frem til denne muligheten.

- Vær menneske f eks ønsk velkommen og fortell dem litt om deg selv som person.

- Inviter til uhøytidelig dialog f eks bruk passende humor og mindre uformell tone.

- Lag en jevnbyrdig møteplass f eks sett stoler i ring og/eller la folk bevege seg

- Oppmuntre til flere spørsmål f eks berømme elevene for gode spørsmål

- Gjør det mindre skummelt å stille spørsmål f eks ved å dele elevene i mindre grupper.

- Ta elevenes innspill på alvor f eks pass på at du svarer på spørsmålene og sjekk etterpå at de føler at de fikk svar.

- Gjør vanskelige spørsmål lette f eks ved å også la dem få stille anonyme spørsmål via SMS eller messenger.

Prinsipp 2: Iscenesett en opplevelse de vil huske
- Engasjer deltagerne f eks la dem se bygget og bevege seg rundt. Spør deg selv: Hva kan være spennende å se og prate om?

- Skap variasjon f eks bruk medier som korte filmklipp og musikk og/eller visuelle hjelpemidler som bilder på veggene el.l.

- La dem lære på enkle og forståelige måter - f eks bruk whiteboard og forsterk det muntlige med enkle tegninger.

- Gi dem noe som gjør besøket minnerikt f eks fortell korte og meningsfylte historier eller personlige opplevelser.

- Gjør det enkelt og morsomt f eks bruk jordnære eksempler de kan relatere til og forstå.

- Fortell noe de ikke visste Spør deg selv: På hvilke områder er vi unike eller annerledes fra andre religioner? Hva vil de huse?

- Gi dem noe de kan ta med seg f eks kan dere gi dem en gave?



Prinsipp 3: Hjelp lærerne
- Gjør det lett å gjennomføre for lærere f eks ved å være fleksibel på tid. De kan være begrenset til en timeplan for undervisning.

- Tilby lærerne å bistå med praktisk organisering f eks tilby smarte løsninger for å komme til og fra stedet de skal besøke.

- Lag noe lærerne kan bruke for å foberede elevene før besøket f eks forberede spørsmål man kan diskutere i klasserommet.

- Oppmuntre elevene til å være aktive under besøket f eks ved å dele ut et ark med åpne felter elevene skal skrive inn i løpet av besøket.

- Finn ut om lærerne forbereder en prøve i etterkant f eks velg ut viktige spørsmål om dere, inkludert en fasit med hva gode svar vil være.

- Bli enig om veien videre f eks at man rett etter besøket, når lærerne føler begeistringen, inviterer til å legge planer for neste besøk.


