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elevernes trivsel og læring tager fat på en af de helt store muligheder, som folkeskolereformen har ført med
sig: samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Forfatterne anskuer et udviklet samarbejde mellem pædagoger
og lærere i skolen som den fornyelse og det omdrejningspunkt, der kan bidrage til udvikling af nye kvaliteter
i skolen. Lærere og pædagoger bidrager hver især med meget forskellige kernekompetencer i folkeskolen, og
det er helt afgørende at fastholde denne forskel, for pædagogerne skal ikke være halvdårlige lærere – og
omvendt. Helt centralt er det, at lærer-pædagog-samarbejdet i stedet består af en relevant blanding af de to

professioners kompetencer med fokus på både elevernes læring og trivsel. Med denne bog som
inspirationskilde vil vejen mod et øget og forbedret samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen
forhåbentlig blive lettere at betræde. Kapitlerne peger fremad mod en skole, hvor fantasi, kreativitet,

innovation og læring går hånd i hånd, og hvor der er fokus på både den enkelte elevs læring og alsidige
udvikling. Her er der plads til forpligtende læringsfællesskaber og mere innovative arbejdsformer, så også

elevens trivsel kommer i centrum. Bogen består af ni kapitler, der bevæger sig i et kontinuum fra forskning og
undersøgelser om samarbejdet mellem pædagoger og lærere, hen over refleksioner og frem til konkrete

praktisk-pædagogiske beskrivelser af, hvordan pædagoger og lærere opnår det bedst mulige samarbejde på
skolerne. Bogen er redigeret af Stig Broström, som også har skrevet to af bogens kapitler. Herudover er der
bidrag fra Carsten Andersen, Trine Ankerstjerne, Ole Christensen, Sara Hannibal, Talita Salqvist Heinel,

Andy Højholdt, Michael Jørgensen, Tina Barbara Pryds, Kirsten Rigbolt og Helle Saabye.
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