
LÆRINGSDAG 1

STÆRKERE
LÆRINGSFÆLLESSKABER I 
DAGTILBUD



PROGRAM FOR EFTERMIDDAGEN

11.30:  Intro til forløbet

11.45: Introduktion til dagens proces, de fem søjler for SLF og ”spindet”

11.55: Fælles værdier og vision  

12.20: Fokus på børn og unges læring og udvikling 

12.45: Pause 

13.00: Samarbejde og reflekterende dialoger

13.30: Udvikling af professionel dømmekraft 

13.55: Status for de fem søjler i dagtilbuddet

14.10: Pause

14.20: Videre i egen praksis – intro til skriveskabelon og arbejdet frem til uv-gang 1.1 

14.30: Aftaler for den kommende tid

14.50: Evaluering af dagen
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 JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR MÅLGRUPPE

 LOKALE LEDERE

 RESSOURCEPERSONER

 1

1.2 A

 2

 2  3

 3  4

 4  5

 DISTRIKTSOPDELT 

 FUNKTIONSOPDELT

 DET SAMLEDE FORLØB OG TEMAER - DECENTRALT 

 5

 ”The Big Why” 
og PLF

 Roller, positioner 
og forandringsledelse

 Datainformeret 
praksisudvikling

 Feedback, observation 
og pædagogisk udvikling

 Vores stærkere
 læringsfællesskaber

 Effektfulde skoler  Ressourceperson 
i  skoler

 Realisering af 
PLF læringskultur

 Datainformeret 
læringssamtale

 Skoleudvikling og 
implementering

- Dagtilbud

 Den styrkede 
læreplan -
fortsat

 Fagligt fyrtårn
i dagtilbud

 Samarbejde om 
børns læring

 Pædagogisk 
 dokumentation

 Fra aktivitet til 
læringsmiljø

 1

2.1 A 3.1 A

 APR  MAJ

- Skole

- FU

1.1 B

1.1 C

1.1 A

2.1 B

2.1 C

3.1 B

3.1 C

4.1 A

4.1 B

4.1 C

5.1 B

5.1 A

5.1 C

 Den styrkede 
læreplan

 Omsætning af 
FU-planen

 Ressourceperson i  fritids-
tilbud og ungdomsskole

 Datainformeret 
læringssamtale

 Realisering af 
PLF læringskultur

 Fra aktivitet til 
læringsmiljø

- Fællesfunktioner

 Aktionslæring, prøvehandlinger, praksiserfaringer, udvikling af stærkere professionelle læringsfællesskaber FÆLLES TILGANG

1.1 D 2.1 D 3.1 D 4.1 D 5.1 D



OVERSIGT OVER LÆRINGSDAGE

Læringsdag 1: Fælles forståelse blandt deltagerne af Børn og Unges vision for arbejdet med Stærkere 
Læringsfællesskaber

Mellem læringsdag 1 og læringsdag 1.1: Indledende drøftelser om SLF-øvebaner i egen organisation med 
afsæt i dialogværktøj og de fem søjler i et stærkere læringsfællesskab

Læringsdag 1.1: Stærkere læringsfællesskaber som samarbejdsform for arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan 

Mellem læringsdag 1.1 og læringsdag 1.2: Konkretisering af dagtilbuddets SLF-øvebane og arbejdet med den 
styrkede pædagogiske læreplan med afsæt i udviklingstrappen for udvikling og implementering af stærkere 
læringsfællesskaber.

Læringsdag 1.2: Stærkere læringsfællesskaber og pædagogisk praksis – udvikling af læringsmiljøer med 
afsæt i et fælles pædagogisk grundlag

Mellem læringsdag 1.2 og læringsdag 2: Yderligere konkretisering af dagtilbuddets SLF-øvebane med afsæt i 
udviklingstrappen.
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OVERSIGT OVER LÆRINGSDAGE

Læringsdag 2: Fælles forståelse og retning for varetagelse af opgaven og rolle som faglig leder og fagligt 
fyrtårn

Mellem læringsdag 2 og læringsdag 2.1: Udarbejde funktionsbeskrivelse for det faglige fyrtårn, herunder 
aftaler om roller og ansvar i forhold til dagtilbuddets SLF-øvebane

Læringsdag 2.1: Det faglige fyrtårns rolle som faglig og organisatorisk meningsskaber i arbejdet med 
udvikling af dagtilbuddets læringsmiljøer og et stærkere læringsfællesskaber 

Mellem læringsdag 2.1 og 3: Fortsat udvikling og forankring af dagtilbuddets SLF-øvebane samt kortlægning af 
dagtilbuddets adgang til data og dokumentation.
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DE FEM SØJLER I STÆRKERE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER



UDVIKLINGSOMRÅDER

• Observation og kollegial supervision med fokus på at udvikle 
praksis. 

• Kontinuerlige forbedringer og styrkelse af den fælles handlekraft

• I fællesskab formulere fælles læringsmål og succeskriterier.
• Arbejde sammen om børnenes trivsel, læring og udvikling ud fra 

data

• Feedback og refleksionssamtaler med fokus på børnenes læring 
og professionel udvikling blandt andet ud fra data

• Fokus på læringsprogression, 
• Hvilken læring og udvikling ønsker vi for børnene?
• Hvordan kan vi vide, at vores børn er i læring?
• Hvordan responderer vi, hvis børnene ikke er i læring?

• Kultur for læring
• Fælles pædagogisk ståsted
• Hvorfor Stærkere Læringsfællesskaber? 

 Fælles værdier og 
vision

 Fokus på børn og 
unges læring og 

udvikling

 Samarbejde

 Reflekterende 
dialoger

 Styrke den 
professionelle 
dømmekraft



 3-4 SPØRGSMÅL

1.I hvilken grad har I …..?

2.…..

3.…..

REDSKAB TIL STATUSUNDERSØGELSE

 Fælles værdier og 
visioner

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’

 ”I meget høj grad”

 ”Slet ikke”

 ”I meget høj grad” 5
 4
 3
 2
 1
 0  ”Slet ikke”

Om brugen af redskabet

”Spindelvævs-logik” - afspejler de fem søjler samt ‘fundamentet’. En række refleksionsspørgsmål knyttes til hver søjle + 
spørgsmål til det ‘fundamentet’ 

Udfyldelsen af redskabet på læringsdag 1 danner grundlag for første samtale med jeres læringspartner.



FÆLLES VÆRDIER 
OG VISIONER



FÆLLES VÆRDIER OG VISIONER – IKKE KUN 
PÅ PAPIRET

• The big why – Hvorfor gør I, som I gør? – Hvad er formålet med det? – Hvad er det, I vil 
skabe/opnå?

• Jeres fælles retning og rød tråd

• Forventninger og normer

• Skal bruges systematisk og have betydning for praksis på alle niveauer

• Skærper jeres evne til at søge og skabe viden

• Målet er ikke visionen eller værdien i sig selv - men de handlinger, der udspringer deraf.
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FRA POLITIK TIL PRAKSIS
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 FÆLLES PÆDAGOGISK 
GRUNDLAG

 JERES VÆRDIER OG 
VISIONER ER I 

CENTRUM



 HVORDAN VURDERER I JERES
SKOLE I FORHOLD TIL FØLGENDE
SPØRGSMÅL?

1.I hvilken grad har I – ledere
og medarbejdere - i 
samarbejde formuleret en 
fælles vision og værdier for 
børnenes læring og trivsel?

2.I hvilken grad italesætter I 
de fælles værdier og visioner 
i hverdagen?

3.I hvilken grad er der 
overordnet enighed om den 
pædagogiske retning og 
kurs?

STATUSUNDERSØGELSE
FÆLLES VÆRDIER OG VISION

 Fælles værdier og 
visioner

 Fokus på børn og 
unges læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’

Gruppearbejde to-og-to (pædagogisk leder og fyrtårn) – 15 minutter til dialog om 
spørgsmålene samt status. Noter statusvurderingen (tal fra 1-5) med 1-2 
argumenter/konkrete eksempler til understøttelse af vurderingen. 



FOKUS PÅ BØRNENES 
LÆRING OG UDVIKLING



FOKUS PÅ BØRNENES LÆRING OG UDVIKLING

Forskning viser, at læringsudbyttet hos børn øges, når pædagoger har en fælles 
ansvarsfølelse for børnenes læring og når forbedringer af praksis og den faglige 
udvikling hos pædagogerne tager udgangspunkt i børnenes læringsbehov.

(Qvortrup m.fl., 2018)
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 Følelse af og tro på egen indflydelse styrker motivation og arbejdsglæde 
som virker tilbage til på lysten til at engagere sig (modsat manglende 
tro på handlemuligheder)



BØRNENES LÆRING OG UDVIKLING SOM 
OMDREJNINGSPUNKT

Dufour og Marzano peger på nogle væsentlige spørgsmål man stiller sig selv og i sin 
personalegruppe styrkelsen af et læringsfællesskab:

- Hvad har størst betydning for børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse?

- Hvad kendetegner den trivsel, læring, udvikling og dannelse, som vi ønsker for 
børnene?

- Hvordan kan vi vide, om vores børnene trives, lærer og udvikler sig? 

- Hvad vil vi gøre, når børnene ikke trives, lærer og udvikler sig?

Alle børn skal trives, lære og udvikle sig!
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Medfødt, talent, fast
Færdigheder og  

kompetencer
Hårdt arbejde, øvelse, kan altid  
forbedres

Skal undgås, mangelpå  
færdigheder

Udfordringer Mulighed for at udvikle sig

Ignorere, skjule, defensiv Feedback/kritik Lære fra feedback, nyemuligheder  for
læring

Udtryk for talent, god/ikke god Præstation
Afhængig af øvelse, gøresig  
umage

Succes eller fiasko, bange for at  fejle
Evaluering af opgave  eller

præstation
Øjebliksbillede, hjælp til at blive  
dygtigere, fejl ernaturligt

Lav læringsprogression –uforløst  
potentiale

Slut resultat Stigende læringsprogression -
løbende forbedring af  præstationer

PROGRESSION OG UDVIKLINGSPOTENTIALER
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1.I hvilken grad anvender I 
systematisk data om børnenes 
læring og udvikling?

2.I hvilken grad inddrager I 
relevante undersøgelser og 
forskningsbaseret viden i 
arbejdet med børnenes læring 
og udvikling?

3.I hvilken grad tilrettelægger I 
den pædagogiske praksis ud fra 
børnenes individuelle 
forudsætninger?

4.I hvilken grad inddrager I 
børnene i arbejdet med at 
fremme deres læring og 
udvikling? 

STATUSUNDERSØGELSE - OPSAMLING
FOKUS PÅ BØRN OG UNGES LÆRING OG UDVIKLING



PAUSE
 19



SAMARBEJDE OG 
REFLEKTERENDE 
DIALOGER



SAMARBEJDE I STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Fordrer en åbenhed og villighed til at lære nyt –
om sig selv, hinanden og de opgaver, der skal 
løses.

• Begge dele er vigtigt men…

• Ofte er kulturen præget af driftsdialoger

• Kan være udfordret af:

• Fixed kultur (modsat growth)

• Familiekultur (modsat professionel 
nysgerrighed)

• Reflekterende dialoger kan føles akavet og 
‘kunstigt’

• Kan være udfordret af tids- og ressourcepres

• SLF handler om at tippe balancen
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DRIFT UDVIKLING

Line Dahl Olesen og Lisbeth Alnor (2018): Samarbejde i professionelle læringsfællesskaber. I: M. Brandsen (red): [Nye veje med professionelle læringsfællesskaber: PLF i et dansk skoleperspektiv]. 
Dafolo



REFLEKTERENDE DIALOGER
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 ”En reflekterende 
dialog i et professionelt 
læringsfællesskab er 
en samtale, hvis formål 
er at skabe nye 
perspektiver, ny viden, 
erfaringsudveksling, 
omforståelser, nye 
handlemuligheder og 
læring på baggrund af 
et undersøgelses- og 
læringsfokus.”

 Hanne Møller (2018): Reflekterende dialoger. I: M. Brandsen (red): [Nye veje med professionelle 
læringsfællesskaber: PLF i et dansk skoleperspektiv]. Dafolo



REFLEKTERENDE DIALOGER OG SAMARBEJDE

• Hvordan reflekterende dialoger 
og samarbejde?

• Vilje, styring og struktur

• At stille de gode spørgsmål

• Tillid og tryghed

Fordrer professionel tillid og 
tryghed

Udfordres af data og 
forskningsinformeret viden
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SAMARBEJDE OG REFLEKSION I EN 
EVALUERINGSKULTUR



REFLEKTERENDE DIALOGER – HVORDAN?
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 At stille spørgsmål om at 
stille spørgsmål

• Hvordan kan vi stille spørgsmål, hvor vi udfordrer 
hinandens vanetænkning?

• Hvordan kan vi stille spørgsmål til det svære og sårbare?
• Hvordan kan vi gennem spørgsmål stille os nysgerrige på 

hinandens praksis?
• Hvordan stiller vi spørgsmål til hinandens styrker og 

svagheder?
• Hvordan stiller vi spørgsmål, der bringer helt nye 

perspektiver ind omkring et barns læring og udvikling?
• Hvordan stiller vi spørgsmål, der bringer os til handling og 

udvikling af praksis?



Samarbejde:
1. I hvilken grad er samarbejdet mellem ledelse og 

medarbejdere kendetegnet af et fokus på at styrke 
børnenes læring og udvikling?

2. I hvilken grad deler I systematisk viden om god 
pædagogisk praksis på tværs af teams?

3. I hvilken grad har I i jeres teams fokus på udvikling af 
jeres egen fagprofessionelle læring og praksis?

4. I hvilken grad træffes der på jeres møder (fx 
teammøder) tydelige beslutninger, som har betydning 
for børnenes udvikling og læring på jeres møder?

Reflekterende dialoger:
1. I hvilken grad reflekterer I systematisk over kvaliteten 

af jeres pædagogiske praksis? 
2. I hvilken grad bruger I observation, sparring, feedback 

og videndeling til at udvikle og forbedre jeres 
pædagogiske praksis?

3. I hvilken grad anvender I systematisk data til faglig 
refleksion og i jeres faglige dialoger om børns udvikling 
og læring?

4. I hvilken grad videreudvikler og justerer I jeres 
pædagogiske praksis med afsæt i data og faglige 
dialoger?

STATUSUNDERSØGELSE
SAMARBEJDE OG REFLEKTERENDE DIALOGER



UDVIKLING AF 
PROFESSIONEL 
DØMMEKRAFT



PROFESSIONEL DØMMEKRAFT

Den faglige viden og forståelse for børns læring og udvikling 
er et kendetegn ved dagtilbud af høj kvalitet

Styrkelse af den enkeltes professionelle dømmekraft via en 
fælles opmærksomhed, samarbejde og reflekterende 
dialoger.

Fokus på kontinuerlig forbedring og fælles skabelse af ny 
viden 

Systematisk udvikling, cirkulering og geninvestering af det 
professionelle arbejde.

 28



DET LANGSOMME OG HURTIGE SYSTEM
- AT BLIVE I META OG UNDGÅ AUTOMATREKATIONER
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 VS



1.I hvilken grad inviterer I 
hinanden ind i jeres 
pædagogiske praksis?

2.I hvilken grad drøfter og 
udvælger I fælles metoder og 
tilgange i jeres pædagogiske 
praksis?

3.I hvilken grad deler I jeres 
udfordringer med hinanden med 
henblik på at øge børnene 
læring og trivsel? 

4.I hvilken grad deler I jeres 
løsninger og gode ideer med 
hinanden?

STATUSUNDERSØGELSE
PROFESSIONEL DØMMEKRAFT



FUNDAMENTET



1.I hvilket omfang har I en kultur 
som understøtter, at I tager et 
fælles ansvar og arbejder tæt 
sammen om at styrke børnenes 
udvikling og læring?

2.I hvilken grad understøtter jeres 
interne organisering 
mulighederne for at arbejde i 
lærende teams med fokus på 
børns udvikling og læring?

3.I hvilken grad har 
medarbejderne mulighed for at 
forberede og gennemføres 
faglige dialoger med henblik på 
udvikling af praksis i jeres 
dagtilbud?

4.I hvilken grad har I, i jeres 
dagtilbud, kompetencer til 
systematisk at indsamle og 
anvende data om børns 
udvikling og læring?

STATUSUNDERSØGELSE
FUNDAMENTET



OPSAMLING I 
PLENUM
 Tanker om det samlede billede i 
spindelvævet.

 OBS! Dagtilbudsleder tager nu et 
billede af det samlede 
dagtilbudsspind og sender det til 
jeres læringspartner forud for 
den efterfølgende læringssamtale 
med læringspartneren.



PAUSE
 34



AFRUNDING OG 
UDSYN TIL 
LÆRINGSDAG 1.1



Tegn: 

Tegn: 

Tegn:

Læringsdag 1.1

Ud-
viklings-
område

Frem-
tids-

billedet

Status-
under-
søgelse

FORBEREDELSE FREM 
TIL NÆSTE 1.1
 Samarbejde mellem ledelse og faglige 
fyrtårne

1. Arbejde videre med 
statusundersøgelsen herunder 
drøftelse af fundament

2. Skitsere fremtidsbilledet:
 Sådan vil vi gerne, at vores praksis ser ud 

om 3 år…

3. Indkredsning af udviklingsområde: 
 Dette vil vi gerne fokusere på som 
dagtilbuddets/afdelingens 
udviklingsområde…

 Hvordan ser det ud, når vi er langt med 
dette område:



FORBEREDELSE FREM TIL LÆRINGSDAG 1.1
SKABELON TIL SKITSERING AF FREMTIDSBILLEDE OG SLF-
UDVIKLINGSOMRÅDE



PÅ LÆRINGSDAGENE 1.1 OG 1.2 ANVENDES TRAPPEMODELLEN 
TIL AT BESKRIVE UDVIKLINGSOMRÅDET



OPSAMLING PÅ DAGEN OG AFTALER 

Hvor har dagen bragt os hen?

Hvornår arbejder vi videre – og hvem? 

Kalenderaftaler?

• Hvilke aftaler går vi herfra med?



EVALUERING AF DAGEN
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AHA! Dét var nyt for mig, og det vil jeg bruge til…. YES! Den her måde at arbejde på har jeg været rigtig 
glad for….

TAK! Det her har givet mig nye indsigter, og jeg vil 
anvende det på denne måde….

OBS! Dét vil jeg gerne have mere af fremadrettet….



TAK FOR NU OG PÅ GENSYN!
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