
LÆRINGSDAG 1

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER
 FÆLLESFUNKTIONER



VELKOMST OG OPSTART
PROGRAM FOR EFTERMIDDAGEN

11.00 – 11.20: Velkomst og opstart 

11.20 – 11.50: Frokost 

11.50 – 12.35: Stærkere læringsfællesskaber (SLF) i fællesfunktioner 

12.35 – 14.25: Dialog og refleksion over egen afdeling/kontors afsæt for SLF

14.25 – 14.50: Organisering og opstart i eget kontor 

14.50 – 15.00: Opsamling på dagen og næste skridt 



VELKOMST OG OPSTART
SAMLET FORLØB

 Vi er her



VELKOMST OG OPSTART
KOMMENDE LÆRINGSDAGE

• Opbygge fælles 
forståelse af SLF

• ”Oversættelse” til 
fællesfunktioner

• Refleksion over 
egen 
afdeling/kontors 
afsæt for 
arbejdet med SLF

• Tage hul på 
opstart i egen 
afdeling/kontor

• Vurdere 
afdeling/kontors 
afsæt for arbejde 
med SLF

• Indkredse 
udviklingsområde 
ift. realisering af 
SLF i egen 
afdeling/kontor

• Indkredse 
udviklingsområde 
på tværs af 
fællesfunktioner

• Identifikation og 
analyse af 
udviklings-
muligheder

• Rolle som 
ressourceperson

• Viden om 
forsknings-
mæssig
baggrund for SLF

• Konkretisering af 
afdelingen/kontor
ets SLF-øvebane

• Afsæt i 
udviklingstrappen 
for udvikling og 
implementering 
af SLF

 LÆRINGSDAG 1  MELLEM 1 OG 1.1  LÆRINGSDAG 1.1  MELLEM 1.1 OG 2



VELKOMST OG OPSTART
KOMMENDE LÆRINGSDAGE

• Dialog ledelse og 
ressource-
personer ift. rolle 
som ressource-
person

• Udarbejdelse af 
funktions-
beskrivelser 

• Drøfte foreløbige 
funktionsbeskrive
lse med enkelte 
medarbejdere og 
indsamle inputs

• Facilitering af 
processer og 
forandringer

• Erfaringer med 
brug af dialog- og 
procesredskaber

• Undersøgelses-
metoder og 
observations-
strategier

• Planlægning og 
gennemførelse af 
praksis-
undersøgelse

 LÆRINGSDAG 2  MELLEM 2 OG 2.1  LÆRINGSDAG 2.1  MELLEM 2.1 OG 3

• Roller og 
forandrings-
ledelse

• Rolle som 
understøttende 
fællesfunktioner

• Rolle som 
ressourceperson

• Lokal proces



VELKOMST OG OPSTART
FORMÅL OG UDBYTTE

Formål med samlet forløb:

• Give viden, et fælles sprog, kompetencer og konkrete værktøjer til at arbejde med og 
realisere professionelle læringsfællesskaber i det daglige arbejde

• Give mulighed for træning i at analysere egen praksis og identificere udviklingsbehov med 
henblik på at formulere konkrete prøvehandlinger frem mod næste gang vi mødes 
(kommadag 1.1. og læringsdag 2)

Formål med eftermiddagen:
• Opnå fælles forståelse af koblingen mellem de fem søjler og egne fællesfunktioner 
• Opnå et fælles sprog og begreber ifm. arbejdet med stærkere læringsfællesskaber i en 

kontekst af fællesfunktioner
• Igangsætte arbejdet med at indkredse eget SLF-udviklingsområde



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER (SLF) I 
FÆLLESFUNKTIONER

Hvad er et stærkt læringsfællesskab?

• Fagligt professionelt fællesskab hvor der er et tæt samarbejde omkring kerneopgaven

• (1) Kollektiv ekspertise (2) baseret på fælles viden (3) udviklet i fællesskab (samarbejdskultur)

”… en inkluderende gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og 
samarbejder forpligtigende med hinanden og finder måder til at forandre egen praksis gennem 
systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af data - og sammen lærer nye og bedre tilgange, der 
vil øge alle børns læring… 

(Efter Albrechtsen, Thomas R.S.: Professionelle Læringsfælleskaber, 2013)



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER (SLF) I 
FÆLLESFUNKTIONER

Hvad betyder SLF for fællesfunktioner? 

• Anderledes end SLF på en skole eller i en daginstitution? Ja og nej…

• Det handler om læring, dygtiggørelse og at arbejde med en fælles læringskultur 

• Forskel på rollerne ift. børns læring og trivsel – også internt i fællesfunktioner
 Direkte børnekontakt

 Indirekte understøttende funktion

• Tredobbelt SLF-fokus i fællesfunktioner:
a. Indadrettet i egen enhed

b. Udadrettet i samarbejdet med decentrale enheder

c. Tværgående forvaltningsfokus



KORT CHECK-IND

A. NAVN, STILLING OG KONTOR
B. HVAD ER MIN ERFARING MED AT ARBEJDE MED ET EKSPLICIT LÆRINGSFOKUS 

(OBSERVATION, FEEDBACK, DATADREVEN PRAKSIS MV.)?



FROKOST 30 MIN.



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER (SLF) I 
FÆLLESFUNKTIONER 
ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON (OVERORDNET)

A. Indad i egen enhed:
• Fremme faglig refleksion, udvikling og feedbackprocesser
• Drive datainformerede processer
• Videreudvikle og kvalificere sammen med læringspartner
• Bringe viden og erfaring i spil sammen med ledelse
• Opmuntre og fastholde fokus på SLF

B. Udad i samarbejde med decentrale enheder:
• Med til at understøtte datainformerede samarbejdsprocesser 
• Levere support

C. På tværs af fælles funktioner
• Samarbejde om tværgående opgaver f.eks. i netværk (fællesfunktioner og fagfaglige)
• Fremme samarbejdskultur på tværs med fælles ansvar for opgavelæsning

 Udad

 Indad

På tværs

 Ressour-
ceperson



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER (SLF) I 
FÆLLESFUNKTIONER 
ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON

• Samarbejde mellem ledelse, læringspartner og 
ressourcepersoner  læringskultur

• I starten løses opgaver med læringspartner og 
ledelse. 

• Efterhånden som læringskultur forankres løses 
opgaven i stigende grad mellem ledelse og 
ressourceperson eller ressourceperson på egen 
hånd med mandat fra ledelse.



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESKABER (SLF) I ”EGET HUS”
SLF I FÆLLESFUNKTIONER

• Hvordan kan stærkere læringsfællesskaber inkorporeres i 
en økonomifunktion, PPR eller kommunikation?



SLF I ”EGET HUS”
HVAD BETYDER SLF I JERES AFDELING/KONTOR?

Kort refleksion:

A. Hvad vil det fremadrettet betyde helt konkret, at I skal til at arbejde med SLF i jeres enhed?

B. Hvor ser I størst potentiale for at inkorporere SLF i det eksisterende arbejde?

C. Oplever I barrierer ift. arbejdet med SLF? Eks. ift. fundamentet (tid, struktur, rammer mv.)

Form:
- Individuel refleksion og fælles drøftelse

- Notér på post-its

 10 min.



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER (SLF) I 
FÆLLESFUNKTIONER
UDADRETTET ROLLE

Spørgsmål til drøftelse:

A. Hvilke aktuelle problemstillinger og udfordringer - i relation til decentrale enheder i Børn og Unge 
- kan med fordel adresseres i et stærkt læringsfællesskab?

B. Hvilke langsigtede løsninger kan identificeres? Hvilke ”lavt hængende frugter” kan identificeres?

Form:
- Grupper á 4-5 personer

- Opdeling i grupper med direkte børnekontakt og understøttende funktioner

- Bland jer gerne med andre funktioner

- Udvælg referent og ordstyrer

 25 min.



DIALOG OG REFLEKSION OVER EGET KONTOR
AFSÆT FOR ARBEJDET MED STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

5 SØJLER I SLF I AARHUS KOMMUNE  VURDERING AF EGET KONTOR

 ‘Fundamentet’

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



DE FEM SØJLER – I FÆLLESFUNKTIONER

• Observation og deling af erfaringer mhp. at lære af hinanden
• ”Vi deler praksis og viden for at blive klogere på egen og andres måde at 

arbejde på”

• ”Vi insisterer på at lære sammen”
• Professionel samarbejdskultur

• Feedback og refleksionssamtaler med fokus læring og dygtiggørelse
• Fælles ansvar for den gode opgaveløsning og effekt
• ”Vi bliver bedre til at vælge de bedste løsninger”

• Fokus på børns og unges læring, udvikling og trivsel
• Fokus på fællesfunktioners understøttende rolle – ”Hvorfor er vi her?”
• Fokus effekt og ”hvad der virker”

• ”Læring og trivsel for alle børn i Aarhus Kommune”
• Fælles værdier og vision i hele organisationen
• Bæredygtig kultur for læring, udvikling og trivsel i alle enheder



REDSKAB TIL STATUSVURDERING
AFSÆT FOR ARBEJDET MED STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Formål med parathedsvurderingen 
I det følgende præsenteres et værktøj til stadevurdering, som I kan 
anvende i arbejdet med at etablere stærkere læringsfælleskaber i jeres 
afdeling/kontor. 

Formålet med redskabet er at skabe et overblik over jeres afsæt el. 
parathed for at etablere og fungere som et stærkere læringsfællesskab 
i jeres afdeling/kontor.

Der er tale om et procesredskab som I også vil kunne bruge 
efterfølgende til at genbesøge jeres indledende vurdering og drøfte i 
hvilket omfang der er sket en udvikling.

Om brugen af redskabet
Redskabet tager udgangspunkt i en ”spindelvævs-logik”, og afspejler 
de fem grundlæggende søjler i et stærkt læringsfællesskab.

På de følgende sider præsenteres en række refleksionsspørgsmål, der 
knytter sig til hver søjle. Spørgsmålene spørger ind til nogle af de 
forhold og den praksis som kendetegner et stærkt læringsfællesskab. 

Om redskabet Angivelse af score og refleksion
I forhold til hvert spørgsmål kan I angive jeres svar på
spørgsmålet med et tal fra 0-5, hvor 0 betyder ‘slet ikke’ 
og 5 betyder ‘I meget høj grad’. 

Det er ikke vigtigt at finde frem til en konkrete score på
den enkelte parameter, men snarere at komme frem til en
fælles forståelse af hvor I nogenlunde befinder jer på
skalaen og synliggøre hvad I baserer jeres vurdering på. 

”I meget høj grad”5
4

3

2

1

0 ”Slet ikke”

 ‘Fundamentet’

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



REDSKAB TIL STATUSVURDERING
AFSÆT FOR ARBEJDET MED STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Sådan bruger i redskabet
Proces
For hvert søjle (inkl. fundamentet) skal i gennemføre følgende proces:

Begrund og eksemplificer jeres
vurderinger!

Det er vigtigt at I i jeres drøftelser begrunder
jeres vurderinger og tydeliggør hvilke tegn
eller konkrete eksempler fra hverdagen I 
baserer jeres vurdering på..A. Individuel refleksion: læs spørgsmålene og lav med 

afsæt i dem en samlet vurdering af jeres eget tilbud ift. 
den pågældende søjle. Noter evt. en kort begrundelse 
ned (Hvor lykkes I? Hvor er I udfordret?)

B. Fælles præsentation af vurderinger: Præsenter kort 
på skift jeres vurdering og begrundelse for denne for de 
øvrige i teamet.

C. Fælles refleksion: Drøft jeres placeringer ud fra jeres 
eksempler og bliv enige om en fælles vurdering. Marker 
vurderingen på spindelvævet og noter de centrale 
begrundelser ned.



HVORDAN VURDERER I JERES ENHED I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

1.I hvilken grad har I – ledere og 
medarbejdere - i samarbejde formuleret 
en fælles vision og værdier for, hvordan I 
kan være med til at understøtte børns 
læring og trivsel i Aarhus Kommune?

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

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
FÆLLES VÆRDIER OG VISION

Fælles værdier og 
visioner

Fokus på børn og unges 
læring og udvikling

SamarbejdeReflekterende 
dialoger

Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



HVORDAN VURDERER I JERES ENHED I FORHOLD TIL
FØLGENDE SPØRGSMÅL?
1. I hvilken grad anvender I systematisk data i jeres arbejde 

med at understøtte børns læring og udvikling i Aarhus 
Kommune?

2. I hvilken grad inddrager I relevante undersøgelser og 
forskningsbaseret viden i arbejdet med at understøtte børns 
læring og udvikling i Aarhus Kommune?

3. I hvilken grad tilrettelægger I jeres arbejde med fokus på at 
understøtte kerneopgaven på de decentrale enheder?

4. I hvilken grad inddrager I de decentrale enheder i jeres 
arbejde at understøtte kerneopgaven omkring børns læring 
og udvikling? 

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
FOKUS PÅ BØRN OG UNGES LÆRING OG UDVIKLING

Fælles værdier og 
visioner

Fokus på børn og unges 
læring og udvikling

SamarbejdeReflekterende 
dialoger

Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



HVORDAN VURDERER I JERES ENHED I FORHOLD TIL
FØLGENDE SPØRGSMÅL?
1. I hvilken grad er jeres samarbejde med de decentrale 

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

2. I hvilken grad deler I systematisk viden om god 
samarbejdspraksis med decentrale enheder på tværs af 
teams?

3. I hvilken grad har I fokus på udvikling af jeres egen faglige 
læring og opgaveudførelse?

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
SAMARBEJDE

Fælles værdier og 
visioner

Fokus på børn og unges 
læring og udvikling

SamarbejdeReflekterende 
dialoger

Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



HVORDAN VURDERER I JERES ENHED I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

1. I hvilken grad reflekterer I systematisk over 
kvaliteten af jeres opgaveudførelse? 

2. I hvilken grad bruger I observation, sparring, 
feedback og videndeling til at udvikle og forbedre 
jeres opgaveudførelse?

3. I hvilken grad anvender I systematisk data til faglig 
refleksion og i jeres faglige dialoger på jeres 
respektive områder?

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
REFLEKTERENDE DIALOGER

Fælles værdier og 
visioner

Fokus på børn og unges 
læring og udvikling

SamarbejdeReflekterende 
dialoger

Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



HVORDAN VURDERER I JERES ENHED I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

1.I hvilken grad inviterer I hinanden ind i jeres 
udførelse af opgaver (faglige praksis)?

2. I hvilken grad drøfter og udvælger I fælles 
metoder og tilgange i jeres måde at udføre jeres 
opgaver på?

3. I hvilken grad deler I jeres faglige udfordringer 
med hinanden? 

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
UDVIKLING AF PROFESSIONAL DØMMEKRAFT

Fælles værdier og 
visioner

Fokus på børn og unges 
læring og udvikling

SamarbejdeReflekterende 
dialoger

Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



 HVORDAN VURDERER I JERES TILBUD I FORHOLD 
TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?
1. I hvilket omfang har I en kultur som understøtter at I tager et 

fælles ansvar og arbejder tæt sammen om opgaverne i jeres 
afdeling/kontor?

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

3. I hvilken grad har medarbejderne mulighed for at forberede 
og gennemføre faglige dialoger med henblik på udvikling af 
praksis i jeres afdeling/kontor?

4. I hvilken grad har I i jeres afdeling/kontor kompetencer til 
systematisk at indsamle og anvende relevant data i 
understøttelsen af børns udvikling og læring?

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
FUNDAMENTET (STRUKTUR, RAMMER, 
BESLUTNINGSKOMPETENCE MV.)

 Fælles værdier og 
visioner

 Fokus på børn og unges 
læring og udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



ORGANISERING OG OPSTART
OPSTART I EGET KONTOR – INDLEDENDE DRØFTELSER

Spørgsmål til drøftelse:

A. Hvordan vil man kunne organisere arbejdet med SLF i jeres kontor?

B. Hvilke udviklingsområder i jeres kontor, ville kunne bære ind i arbejdet med SLF?

Form:
- Grupper i eget kontor

- Kort opsamling i plenum fra én gruppe – resten supplerer

- Udvælg referent

- Arbejdet tages med hjem i eget kontor, hvor der arbejdes videre

 15 min.



NÆSTE SKRIDT
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NÆSTE SKRIDT
HJEMMEOPGAVE OG LÆRINGSDAG 1.1

 Næste gang



VELKOMST OG OPSTART
KOMMENDE LÆRINGSDAGE

• Opbygge fælles 
forståelse af SLF

• ”Oversættelse” til 
fællesfunktioner

• Refleksion over 
egen 
afdeling/kontors 
afsæt for 
arbejdet med SLF

• Tage hul på 
opstart i egen 
afdeling/kontor

• Vurdere 
afdeling/kontors 
afsæt for arbejde 
med SLF

• Indkredse 
udviklingsområde 
ift. realisering af 
SLF i egen 
afdeling/kontor

• Indkredse 
udviklingsområde 
på tværs af 
fællesfunktioner

• Identifikation og 
analyse af 
udviklings-
muligheder

• Rolle som 
ressourceperson

• Viden om 
forsknings-
mæssig
baggrund for SLF

• Konkretisering af 
afdelingen/kontor
ets SLF-øvebane

• Afsæt i 
udviklingstrappen 
for udvikling og 
implementering 
af SLF

 LÆRINGSDAG 1  MELLEM 1 OG 1.1  LÆRINGSDAG 1.1  MELLEM 1.1 OG 2



Næste undervisningsgang: ”Stærkere læringsfællesskaber og 
effektfulde fællesfunktioner”

• Kun for ressourcepersoner
• Dybere viden om forskningen bag stærkere læringsfællesskaber og 

effekten heraf
• Vi skal analysere jeres enheders udviklingsmuligheder
• Vi skaber forståelse for rollen som ressourceperson
• Vi ser på udvikling og forankring af SLF i jeres enheder

 30

NÆSTE SKRIDT
HJEMMEOPGAVE OG LÆRINGSDAG 1.1
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Læringsdag 1.1

Ud-
viklings

-
område

Frem-
tids-

billedet

Status-
under-
søgelse

AKTIVITETER FREM TIL 1.1
SAMARBEJDE MELLEM LEDELSE OG RESSOURCEPERSONER

1. Arbejde videre med 
statusundersøgelsen (spindelvæv) 
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 
udviklingsområde (kommer til at ske hele 
foråret)



AKTIVITETER FREM TIL 1.1
SKABELON TIL SKITSERING AF FREMTIDSBILLEDE OG SLF-
UDVIKLINGSOMRÅDE 
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AKTIVITETER FREM TIL 1.1
UDVIKLINGSTRAPPEN TIL ET STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKAB



TAK FOR I DAG


