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Jens Peter Bregnballe har gennemført meritlæreruddannelsens 2. praktikperiode på Hjallerup Skole
fra 27.10.2008 - 5.12.2008. Han har undervist i dansk i 6. klasse, historie i 6. og 7. klasse samt
deltaget i en tværfaglig uge på 6. klassetrin. Han har med ansvarlighed indgået i skolens dagligdag og
deltaget positivt i forhold til praktikkens opgaver og i samarbejdet med praktiklærerne. Jens Peter har
i både dansk og historie en stor faglig viden og ballast. Dette kombineret med en god evne til at skabe
kontakt til eleverne har været et godt grundlag for praktikkens forløb.

Jens Peter har i både dansk og historie planlagt undervisningsforløb, som er fagligt og didaktisk
forsvarlige i forhold til fagenes trinmål og læseplaner. Han har været bevidst om, at materialer,
metoder og virkemidler er vigtige fokuspunkter i undervisningen og har reflekteret over målgruppernes
niveau.

I løbet af perioden har Jens Peter gennemført gode læringssituationer og været opmærksom på at
støtte eleverne og tilgodese deres forskellige behov. Han har påtaget sig rollen som leder i klasserne,
og han har, med sit rolige gemyt, sine faglige kompetencer og sine evner som fortæller, opnået
elevernes tillid; både fagligt og personligt. Jens Peter har i løbet af praktikken arbejdet meget med at
konkretisere undervisningen til et passende niveau for børn. Han har været åben over for
pædagogiske og faglige ideer hertil og er kommet langt i denne proces.

I forlængelse af de enkelte undervisningstimer og i vejledningen har Jens Peter evalueret såvel egen
praksis som elevernes udbytte og løbende udviklet undervisningen i forhold til egne og praktiklæreres
observationer og refleksioner. Dette har været medvirkende til et positivt forløb, hvor lærerfagets
områder tydeligvis er i en god udvikling.

Skolen vurderer, at den samlede bedømmelse er bestået.
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