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Dette er lærervejledningen til det tværfaglige hæfte Fart på dansk, To ord fra timen, som henvender sig til
nyankomne udenlandske elever (3.-10. klasse), der kort efter ankomsten til danmark skal deltage i den

almindelige undervisning.

Vejledningen giver gode råd til, hvordan man som lærerteam tager imod den nye elev og familie, hvordan
eleven kan blive en del af den daglige undervisning, så han eller hun kommer til at trives fagligt, sprogligt og

socialt i alle fag.

Den indeholder også en metodisk vejledning til hvert af de fem fag (dansk, matematik, engelsk, historie og
naturfagene), bl.a. med konkrete forslagtil, hvordan man på en nem og overskuelig måde kan arbejde med

sprog i fagene. De fem metodiske vejledninger kan sammen med kopiark downloades fra
fartpådansk.alinea.dk, så læreren altid har dem ved hånden.
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