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To ord fra timen er en tværfaglig logbog til nyankomne flersprogede elever, der hurtigt efter ankomsten til
Danmark skal deltage i den almindelige undervisning.

I To ord fra timen er elevens sprogtilegnelse et fælles anliggende for klasselærer, faglærere og
sprogstøttelærer. Hæftet lægger op til, at man som lærer udvælger to centrale ord i hver lektion og arbejder
systematisk med dem sammen med eleven, så han eller hun kan indsamle ord, begreber og viden fra den

undervisning, som foregår i klassen.

To ord fra timen

· giver elevens faglærere på tværs af fag en metode til at arbejde med sprog sammen med eleven

· introducerer eleven til de store fag dansk, matematik, engelsk, naturfagene og historie

· introducerer elev og forældre til, hvad det vil sige at gå skole i Danmark.

Materialet henvender sig til elever på mellemtrinnet og i udskolingen.
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