
STÆRKERE
LÆRINGSFÆLLESSKABER

LÆRINGSDAG 1.1



FORMIDDAGENS PROGRAM

9.00: Velkomst, program for dagen og tjek-
ind

9.20: Stærkere Læringsfællesskaber og den 
styrkede pædagogiske læreplan – lovgivning, 
pædagogisk grundlag og læringsmiljøer

10.10: Pause

10.25: Evalueringskultur og ledelse af 
læringsmiljøer 

11.30: Udmarch og frokost på hold



EFTERMIDDAGENS PROGRAM

Kl. 12.00: Eftermiddagens program og 
siden sidst!

Kl. 12.15: Status for arbejdet med 
udvikling af læringsmiljøer

Kl. 13.15: Pause

Kl. 13.30: Arbejde med 
udviklingstrappen

Kl. 14.30:  Opsamling og udsyn til dag 
1.2



 De fælles værdier og visioner angiver en retning for 
arbejdet i det professionelle læringsfællesskab. 

 Fundament for den praksis I skal agere i og tage 
ejerskab over. 

 Meningsfuldhed, afklaring af forventninger, normer, 
tydelighed om roller og ansvar. Skærper evnen til at 
søge og skabe viden

Fælles fokus på børnenes udvikling og læring

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse gennem trygge og pæda ”Det, der sker!”

Børn og voksnes aktive væren i den samlede 
pædagogiske hverdag – aktiviteter, rutiner, lege etc. 

Det pædagogiske personales evne til at engagere sig, 
støtte op om og være nysgerrig sammen med 
børnene

Det pædagogiske personales medvirken til at udvide 
og/eller begrænse barnets deltagelse

(Skriver, 2018) gogiske læringsmiljøer, hvor legen er 
grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 
børneperspektiv

Fælles ansvar for børnenes udvikling og læring

Den faglige pædagogiske udvikling og de 
pædagogiske læringsmiljøer er rettet mod børnenes 

Kollegiale undersøgelser i tilbagevendende cyklusser 
med udvikling/justering af de pædagogiske 
læringsmiljøer for øje

Skabe optimale betingelser fælles forpligtende 
læringsprocesser og videndeling

At tage del i kollegers udfordringer og dele egne

Kræver at samarbejdet er præget af åbenhed, 
gensidig tillid og respekt

Ledelsens rolle i forhold til at styrke ovenstående er 
essentiel. 

Fælles refleksion over praksis med det formål at 
undersøge sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse

Analyse og justering/forbedring af praksis fordrer, at 
man tør udfordre hinandens antagelser og 
vanetænkning gennem kollegiale og databaserede 
dialoger

Reflekterende dialoger skal rammesættes, så alle 
sikres tale- og lyttetid

At være rustet til aDagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn 
omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse 
samt bidrage til, at  børn får en god og tryg opvækst

t handle i alle de konkrete situationer, hvor pædagogisk personale skal realisere 
god pædagogik og gode pædagogiske læringsmiljøer

At udvikle et fagligt kompas som støtte til at navigere og træffe valg om 
handlinger på baggrund af viden om og erfaring med god pædagogisk praksis

Rammen om det, der sker!”

Antal børn, antal voksne

Indretning

Materialer

Det pædagogiske personales uddannelsesniveau

Organisering af tid og ressourcer

Pædagogisk ledelse

Organisatorisk ledelse

 Det brede databegreb



SLF OG STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN

•Hvordan ser I 
sammenhængene mellem 
Stærkere Læringsfællesskaber 
og den styrkede pædagogiske 
læreplan? 





FÆLLES VÆRDIER OG VISIONER

• Fælles værdier og visioner angiver en 
retning for arbejdet i Stærkere 
Læringsfællesskaber med den styrkede 
pædagogiske læreplan

• Grundlag for den praksis I skal agere i 
og tage ejerskab over.

• Meningsfuldhed, afklaring af 
forventninger, normer, tydelighed om 
roller og ansvar. Skærper evnen til at 
søge og skabe viden

 Fælles 
værdier og 

vision

(Qvortrup, m.fl. 2018)



FOKUS PÅ BØRN OG UNGES UDVIKLING OG LÆRING

Fælles fokus på børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse

Fælles ansvar for børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse

Den faglige pædagogiske udvikling og 
de pædagogiske læringsmiljøer er 
rettet mod børnenes behov 
(Qvortrup, m.fl. 2018)

 Fokus på 
børn og 
unges 

udvikling 
og læring



SAMARBEJDE

Kollegiale undersøgelser i tilbagevendende cyklusser 
med udvikling/justering af de pædagogiske 
læringsmiljøer for øje

Skabe optimale betingelser fælles forpligtende 
læringsprocesser og videndeling

At tage del i kollegers udfordringer og dele egne

Kræver at samarbejdet er præget af åbenhed, 
gensidig tillid og respekt

Ledelsens rolle i forhold til at styrke ovenstående er 
essentiel. 

 Samarbejde

 (Qvortrup m.fl. 2018) 



REFLEKTERENDE DIALOGER

Fælles refleksion over praksis med det formål 
at undersøge sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse

Analyse og justering/forbedring af praksis 
fordrer, at man tør udfordre hinandens 
antagelser og vanetænkning gennem 
kollegiale og databaserede dialoger

Reflekterende dialoger skal rammesættes, så 
alle sikres tale- og lyttetid

(Qvortrup m.fl. 2018) 

 Reflek-
terende 
dialoger



UDVIKLING AF PROFESSIONEL DØMMEKRAFT

At være rustet til at handle i alle de konkrete 
situationer, hvor pædagogisk personale skal 
realisere god pædagogik og gode 
pædagogiske læringsmiljøer

At udvikle et fagligt kompas som støtte til at 
navigere og træffe valg om handlinger på 
baggrund af viden om og erfaring med god 
pædagogisk praksis

(Togsverd, 2019)

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft



DAGTILBUDSLOVEN

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse gennem 
trygge og pædagogiske 
læringsmiljøer, hvor legen er 
grundlæggende, og hvor der tages 
udgangspunkt i et børneperspektiv

(Dagtilbudsloven §7)



DAGTILBUDSLOVEN

Dagtilbud skal i samarbejde med 
forældrene give børn omsorg og 
understøtte det enkelte barns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse samt 
bidrage til, at  børn får en god og tryg 
opvækst

(Dagtilbudsloven §7)



DAGTILBUDSLOVEN

Dagtilbud skal give børn 
medbestemmelse, medansvar og 
forståelse for og oplevelse med 
demokrati. Dagtilbuddet skal som 
led heri bidrage til at udvikle 
børns selvstændighed, evne til at 
indgå i forpligtende fællesskaber 
og samhørighed med og 
integration i det danske samfund

(Dagtilbudsloven §7)



DAGTILBUDSLOVEN

Den pædagogiske læreplan udgør 
rammen for det pædagogiske arbejde

Den pædagogiske læreplan skal 
udarbejdes for børnegruppen i alderen 0-

2 år og fra 3 år og frem til skolestart. 

Hvis de enkelte dagtilbud her organiseret 
børnene i andre aldersgrupper, skal den 
pædagogiske læreplan udarbejdes på 

baggrund af denne organisering

(Dagtilbudsloven §8)



DET NYE? 

• Et fælles nationalt pædagogisk 

grundlag

• Afspejler det pædagogiske arbejde 

hele dagen

• Omsættes til lokal praksis



DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG FOR DAGTILBUD I 
AARHUS KOMMUNE
Formål

At lave et fælles værdimæssigt afsæt for dagtilbud i 
Aarhus i form af en kobling mellem dagtilbudslovens 
tænkning og børne- og ungepolitikken, strategier mv. i 
Aarhus Kommune

Indhold

• Beskrivelser med afsæt i tematikker og 
læreplanstemaer fra det pædagogiske grundlag i 
dagtilbudsloven 

• Refleksions- og evalueringspraksis og kvalitetsudvikling

• Politisk opfølgning og udvikling



DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG FOR DAGTILBUD I AARHUS 
KOMMUNE

Pædagogisk grundlag for valg og 
handlinger – værdier og intentioner, 
det er værd at sigte efter

Pædagogikken skal forstås som en 
opgave, vi tager på os, bakser med 
og udøver så godt vi kan, uden 
nogensinde at kunne sig, at vi 
bemestrer den – eller når i mål!

(Togsverd, 2018)
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 Seks temaer – tolv mål

 To pædagogiske mål for hvert 
tema

 Indholdsbeskrivelse – det børn 
skal møde i læringsmiljøet –
tæt knyttet til det pædagogiske 
grundlag

Lokal oversættelse til 
pædagogisk praksis

ALSIDIG PERSONLIG 
UDVIKLING

SOCIAL UDVIKLING

KOMMUNIKATION OG SPROG

KROP, SANSER OG 
BEVÆGELSE

NATUR, UDELIV OG SCIENCE

KULTUR, ÆSTETIK OG 
FÆLLESSKAB
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TANKEN MED MÅLENE

De pædagogiske mål 
udtrykker sammenhængen
mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børns læring

Sætter en indholdsmæssig 
retning for det pædagogiske 
arbejde med plads til lokal 
faglig refleksion

 Det 
pædagogiske

 læringsmiljø

 Aktiviteter

 Leg

 Pædagogisk 
rutiner

 Det spontant 
opståede

 Børns trivsel, 
læring, 
udvikling og 
dannelse

 Pædagogiske 
mål

 Pædagogiske 
mål



LÆRINGSMILJØ

 ”… de sammenhænge i 
daginstitutionen, som udgør 
rammen om børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse –
især strukturelle forhold og 
interaktionsprocesser, men også 
læreplanens indhold og 
anvendelse samt det pædagogiske 
personales inddragelse af 
børneperspektivet.”

 (Jensen, 2018)



LÆRINGSMILJØER
PROCESELEMENTER

”Det, der sker!”

Børn og voksnes aktive væren i den 
samlede pædagogiske hverdag –
aktiviteter, rutiner, lege etc. 

Det pædagogiske personales evne 
til at engagere sig, støtte op om og 
være nysgerrig sammen med 
børnene

Det pædagogiske personales 
medvirken til at udvide og/eller 
begrænse barnets deltagelse

(Jensen, 2018)

Hvordan med data og 
proceskvalitet? 

Video

Iagttagelser

Praksisfortællinger

Vurderinger af sprog eller motorik

….andet? 



LÆRINGSMILJØER
STRUKTURELEMENTER

”Rammen om det, der sker!”

Antal børn, antal voksne

Indretning

Materialer

Det pædagogiske personales 
uddannelsesniveau

Organisering af tid og ressourcer
(Jensen, 2018)

Hvordan med data og 
strukturkvalitet? 

Registrering af tidsforbrug

Optællinger

Billeder

Registreringer af ”veje” børn går 
i løbet af en dag

Statistik

….andet? 



DAGTILBUD, DER ARBEJDER MÅLRETTET MED AT BRYDE 
MØNSTRE FOR BØRN I UDSATTE POSITIONER OG SOM LYKKES

Kendetegn for pædagogisk personale, der lykkes:

Åbenhed for barnets perspektiv: Personalet har fokus på at forstå barnets 
intentioner og forstår, hvad det forsøger at kommunikere. De har øje for at 
begrænse konflikter og undgå irettesættelser. 

(Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, 2019)
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BØRNEPERSPEKTIV

”I konflikter er jeg mægler, ikke 
dommer. Jeg prøver at være 
ambassadør for begge børns 
perspektiver. Det er vigtigt at 
italesætte og forstørre begge 
børns perspektiver. Børnene 
bliver ikke klogere af at høre: 
”nej, det må ud ikke”. Der er 
langt fra bedre at give en 
anvisning end en afvisning”

(Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i 
dagtilbud, 2019)



DAGTILBUD, DER ARBEJDER MÅLRETTET MED AT BRYDE 
MØNSTRE FOR BØRN I UDSATTE POSITIONER OG SOM LYKKES

Kendetegn for pædagogisk personale, der lykkes:

Inkluderende fællesskaber: Personalet ved, at det at blive hørt, set 
og medinddraget er helt centralt for børn i udsatte positioner. Derfor 
arbejder de igen og igen på at skabe et fællesskab omkring barnets 
interesser og lege, så andre børn opdager dets styrker og interesser.

(Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i 
dagtilbud, 2019)



DAGTILBUD, DER ARBEJDER MÅLRETTET MED AT BRYDE 
MØNSTRE FOR BØRN I UDSATTE POSITIONER OG SOM LYKKES

Kendetegn for ledere, der lykkes:

Sikrer stabilitet og retning: Lederen er god til at sætte en tydelig 
retning og har mulighed for at forme pædagogikken og hverdagen 
sammen med medarbejderne

Børnene i centrum: Lederen sikrer, at der udvikles fælles faglighed 
og fælles kultur. Børnene er i centrum, og lederen er tæt på praksis 

(Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, 2019)



DAGTILBUD, DER ARBEJDER MÅLRETTET MED AT BRYDE 
MØNSTRE FOR BØRN I UDSATTE POSITIONER OG SOM LYKKES

Kendetegn for ledere, der lykkes:

Involverer medarbejderne: Lederen har stor respekt for 
personalets faglighed og har en ydmyghed overfor personalet. Lederen 
ser sin rolle som åben, respektfuld og støttende, når der er behov.

Skaber trivsel: Lederen er god til at skabe trivsel på arbejdspladsen 
og lægger vægt på tryghed, ærlighed og humor. Der er plads til fejl og 
til at være faglig nysgerrig. Sparring mellem kolleger og 
forældresamarbejde prioriteres højt. 

(Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, 2019)





PAUSE



LÆRINGSMILJØER I OPEN SPACE

Snak med sidemanden i 2 min. med 
udgangspunkt i spørgsmålet:

Hvad er centralt for et godt læringsmiljø?

Tag udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene 
rundt i salen og drøft spørgsmålene med de 
omkringstående

Gå videre til et nyt tema, når I ikke har mere 
at bidrage med!
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EVALUERINGSKULTUR

 Fra planlægning og evaluering af 
aktiviteter til etablering, evaluering 
og udvikling af læringsmiljøer



EVALUERINGSKULTUR

 33

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i 
dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske 
læringsmiljø

Kultur stammer fra latin cultura og betyder dyrkning eller bearbejdelse

…. Så hvis noget skal blive til en kultur, skal det dyrkes og bearbejdes… 

Søge og skabe viden



EVALUERINGSKULTUR

Evalueringen skal tage 
udgangspunkt i de pædagogiske 
mål og herunder en vurdering af 
sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø i 
dagtilbuddet og børnenes 
trivsel, læring, udvikling og 
dannelse.

(Dagtilbudsloven §9)



EVALUERINGSKULTUR

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende 
pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen

(Dagtilbudslovens § 9)



DET BREDE DATABEGREB

Den faglige refleksion sker med afsæt i både kvantitative og kvalitative
data. Det er eksempelvis børnenes egne produktioner, meninger, 
udtryk for trivsel, hvad de er optagede af og forældrenes informationer, 
holdninger og tilfredshed. Data er også det pædagogiske personales 
erfaringer, viden fra observation af børnenes leg og fortællinger fra 
praksis. Sidst men ikke mindst er data også viden baseret på 
forskning, resultater af evidensbaserede undersøgelser, socioøkonomi, 
vurderingsredskaber til fx sprog og robusthed mv. 

(Det pædagogiske grundlag, Børn og Unge 2018)
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 Hvilke typer 
data? 



AT ANVENDE LÆRINGSCIRKLEN 
SOM SYSTEMATIK

Hvad vil vi gerne øve os på/hvad 
har vi brug for at udvikle på? 

Hvilke udfordringer? Hvilket 
fokus? Hvilken data? Hvordan 
udvælges?

Progression i arbejdet med 
udvikling af pædagogiske 
læringsmiljøer

Progression i børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse





LEDELSE AF LÆRINGSMILJØER – SAMARBEJDE MELLEM 
LEDERE, FAGLIGE FYRTÅRNE OG ALLE ANDRE!

Ledelse af læringsmiljøer

Alle medarbejdere i dagtilbud er ledere af 
læringsmiljøer

Alle medarbejdere er ansvarlige for 
børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse

Lederen/ledelsen har det overordnede 
ansvar! 



LEDELSE AF LÆRINGSMILJØER – SAMARBEJDE MELLEM 
LEDERE, FAGLIGE FYRTÅRNE OG ALLE ANDRE!

Ledere og medarbejdere engagerer sig i 
det pædagogiske grundlag, som 
dagtilbuddet står på

Fokus på kvalitet og indhold i 
læringsmiljøerne 

Ledelse tæt på den pædagogiske praksis 
– medvirker direkte ved planlægning, 
gennemførelse og evaluering af praksis

Den pædagogiske ledelse kan drives af 
både medarbejdere, faglige fyrtårne og 
ledelse

Pædagogisk ledelse



LEDELSE AF LÆRINGSMILJØER – SAMARBEJDE MELLEM 
LEDERE, FAGLIGE FYRTÅRNE OG ALLE ANDRE

Fokus på at skabe motivation og rammer 
for refleksion og læring, så der er 
mulighed for at arbejde i Stærkere 
Læringsfællesskaber

Synliggøre eksisterende rum og etablere 
nye for planlægning, refleksion og 
evaluering i teams/på stuer og på tværs 
af afdelingen og dagtilbuddet

Organisatorisk ledelse





DRØFT MED SIDEMANDEN

Hvilke overvejelser gør I jer om 
den faglige og organisatoriske 
(ledelses)opgave, I står med 
nu? 



 De fælles værdier og visioner angiver en retning for 
arbejdet i det professionelle læringsfællesskab. 

 Fundament for den praksis I skal agere i og tage 
ejerskab over. 

 Meningsfuldhed, afklaring af forventninger, normer, 
tydelighed om roller og ansvar. Skærper evnen til at 
søge og skabe viden

Fælles fokus på børnenes udvikling og læring

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse gennem trygge og pæda ”Det, der sker!”

Børn og voksnes aktive væren i den samlede 
pædagogiske hverdag – aktiviteter, rutiner, lege etc. 

Det pædagogiske personales evne til at engagere sig, 
støtte op om og være nysgerrig sammen med 
børnene

Det pædagogiske personales medvirken til at udvide 
og/eller begrænse barnets deltagelse

(Skriver, 2018) gogiske læringsmiljøer, hvor legen er 
grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 
børneperspektiv

Fælles ansvar for børnenes udvikling og læring

Den faglige pædagogiske udvikling og de 
pædagogiske læringsmiljøer er rettet mod børnenes 

Kollegiale undersøgelser i tilbagevendende cyklusser 
med udvikling/justering af de pædagogiske 
læringsmiljøer for øje

Skabe optimale betingelser fælles forpligtende 
læringsprocesser og videndeling

At tage del i kollegers udfordringer og dele egne

Kræver at samarbejdet er præget af åbenhed, 
gensidig tillid og respekt

Ledelsens rolle i forhold til at styrke ovenstående er 
essentiel. 

Fælles refleksion over praksis med det formål at 
undersøge sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse

Analyse og justering/forbedring af praksis fordrer, at 
man tør udfordre hinandens antagelser og 
vanetænkning gennem kollegiale og databaserede 
dialoger

Reflekterende dialoger skal rammesættes, så alle 
sikres tale- og lyttetid

At være rustet til aDagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn 
omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse 
samt bidrage til, at  børn får en god og tryg opvækst

t handle i alle de konkrete situationer, hvor pædagogisk personale skal realisere 
god pædagogik og gode pædagogiske læringsmiljøer

At udvikle et fagligt kompas som støtte til at navigere og træffe valg om 
handlinger på baggrund af viden om og erfaring med god pædagogisk praksis

Rammen om det, der sker!”

Antal børn, antal voksne

Indretning

Materialer

Det pædagogiske personales uddannelsesniveau

Organisering af tid og ressourcer

Pædagogisk ledelse

Organisatorisk ledelse

 Det brede databegreb



 FROKOST



EFTERMIDDAGENS PROGRAM

Kl. 12.00: Eftermiddagens program og 
tjek ind

Kl. 12.15: Status for arbejdet med 
udvikling af pædagogiske læringsmiljøer

Kl. 13.15: Pause

Kl. 13.30: Arbejde med 
udviklingstrappen

Kl. 14.30:  Opsamling og udsyn til dag 
1.2



TJEK IND

 Hvordan er det gået med: 

Spindet lokalt?

 Fremtidsbilledet?

 Begyndende indkredsning af 
udviklingsområde? 

 Pointer efter møde med 
læringspartner? 



INDHOLD FOR FAGLIGE 
FYRTÅRNE DAG 1.2

 Læringsmiljøer med afsæt i:

 Dannelse, leg og læring

 Børneperspektiv, børn i udsatte 
positioner

 Rum til læring, rutiner og fysiske 
rammer

 Rollen som fagligt fyrtårn



VURDERING AF STATUS FOR 
UDVIKLING AF 
LÆRINGSMILJØER MED AFSÆT 
I DE FEM SØJLER

 Med afsæt i formiddagens 
sammenkobling af Stærkere 
Læringsfællesskaber og den 
styrkede pædagogiske læreplan 
arbejdes med en vurdering af 
arbejdet med læringsmiljøer



VURDERING AF STATUS FOR UDVIKLING AF LÆRINGSMILJØER 
MED AFSÆT I DE FEM SØJLER

Formålet med vurderingen er at 
fortsætte formiddagens zoom 
ind på et bærende element i den 
styrkede pædagogiske læreplan 
– læringsmiljø, som stærkere 
læringsfællesskaber 
understøtter udviklingen af

Dagtilbud skal fremme 
børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse 
gennem trygge og 
pædagogiske 
læringsmiljøer, hvor legen
er grundlæggende, og 
hvor der tages 
udgangspunkt i et 
børneperspektiv
(Dagtilbudsloven §7)



VURDERING AF STATUS FOR UDVIKLING AF LÆRINGSMILJØER 
MED AFSÆT I DE FEM SØJLER

Statusvurdering for arbejdet med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer

Fælles værdier og visioner

• I hvilken grad har I fælles værdier og visioner i arbejdet med udvikling/justering af 
pædagogiske læringsmiljøer? 

• I hvilken grad arbejder I for eksempel med læringsmiljøet gennem hele dagen, i aktiviteter, 
børns leg, de pædagogiske rutiner som en fælles vision? 

Børnenes læring og udvikling

• I hvilken grad er børneperspektivet en del af overvejelserne, når I tilrettelægger 
læringsmiljøer? 

• I hvilken grad arbejder I med data som afsæt for udvikling af læringsmiljøer? 



VURDERING AF STATUS FOR UDVIKLING AF LÆRINGSMILJØER 
MED AFSÆT I DE FEM SØJLER
Samarbejde

• I hvilken grad arbejder I cyklisk, fx med afsæt i læringscirklen, i jeres samarbejde om 
udvikling/justering af læringsmiljøer?

Reflekterende dialoger

• I hvilken grad har I fælles reflekterende dialoger med det formål at undersøge 
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse?

Udvikling af professionel dømmekraft

• I hvilken grad har alle en faglig viden om kvalitet i læringsmiljøer til understøttelse af den 
professionelle dømmekraft? 

Fundamentet

• I hvilken grad har I mulighed for at forberede, fx gennem indsamling af data, og gennemføre 
faglige dialoger med henblik på udvikling af pædagogiske læringsmiljøer?  



REDSKAB TIL STATUSVURDERING
LÆRINGSMILJØER

 Fælles værdier og visioner

 Fokus på børn og unges 
trivsel, læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende dialoger

 Udvikling af professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’

 Lærings-
miljøer



OPSAMLING I PLENUM PÅ HOLDET

Hvilken pointe var 
den vigtigste i jeres 
drøftelser? 



PAUSE



SLF UDVIKLINGSTRAPPEN
KONKRETISERING AF TRIN MOD JERES FREMTIDSBILLEDE



EKSEMPEL SLF UDVIKLINGSTRAPPE

SLF Udviklingstrappe

Søjle Værdien fra 
statusundersøgelsen 
(spindet)

Niveau 1 – i gang Niveau 2 - langt Niveau 3 – meget langt

Fælles værdier og visioner

Fokus på børn og unges læring og udvikling

Samarbejde

Reflekterende dialoger Beskriv status. Ledelsen træffer beslutning om, 
hvordan tiden til reflekterende 
dialoger organiseres. Vi 
undersøger og træffer beslutning 
om, hvilke data, vi har tilgængelig 
og kan gøre brug af og vi 
orienterer medarbejdere bredt om 
den nye tilgang på vores møder og 
deres forberedelse. 

Vi har afsat tid til faglige dialoger 
om udvikling og feedback på vores 
møder. Vi har fordelt roller og 
ansvar på møderne og har klare 
rammer for indsamling af data til 
møderne, der kan udfordre vores 
praksis. På vores møder øver vi os 
i at lave klare aftaler om roller og 
ansvar i forhold til at justere 
praksis

Vi reflekterer systematisk over 
kvaliteten af vores læringsmiljø og 
anvender data og observation som 
afsæt for faglige dialoger om og 
feedback på, hvordan vi udvikler 
og forbedrer vores læringsmiljø. 
Vi justerer løbende vores 
læringsmiljø med afsæt i data og 
de faglige dialoger

Styrke den pædagogiske dømmekraft 



DET VIDERE ARBEJDE MED SLF UDVIKLINGSTRAPPEN

Hvad var den vildeste 
drøftelse I havde i arbejdet 
med SLF udviklingstrappen? 



OPSAMLING OG 
UDSYN TIL DAG 

1.2



PROGRAM FOR DE FAGLIGE 
FYRTÅRNE DAG 1.2

SLF udviklingstrappe medbringes

Fyrtårnets rolle

 Oplæg om udvalgte temaer i den 
styrkede læreplan

 Særlige lokale opmærksomheder?  



OPSAMLING PÅ DAGEN OG AFTALER 

Hvor har dagen bragt os hen?

Hvornår arbejder vi videre – og hvem? 

Kalenderaftaler?
• Hvilke aftaler går vi herfra med?



FEEDBACK PÅ DAGEN

• I hvilken grad er sammenhængen 
mellem Stærkere 
Læringsfællesskaber og styrket 
pædagogisk læreplan tydeliggjort i 
dag? 

• Hvordan har den samlede dag 
fungeret? 

• Hvad er jeres næste skridt? 
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