
LÆRINGSDAG 1.1

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER
 RESSOURCEPERSONER - FÆLLESFUNKTIONER



VELKOMST OG OPSTART
SAMLET FORLØB

 Vi er her



VELKOMST OG OPSTART
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
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

Formål med i dag:
• Opnå forståelse for rollen som ressourceperson
• Opnå større viden om den forskningsmæssige baggrund for SLF og effekten heraf
• Omsætte og anvende viden ift.:

 Hvordan ser et velfungerende SLF ud?
 Hvordan arbejder vi med at udvikle et kollektivt ansvar for opgaverne?
 Hvordan kan vi udvikle og forankre SLF i de tre fokusområder (indadrettet, udadrettet og tværgående)
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SIDEN SIDST
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

Ud-
viklings

-
område

Frem-
tids-

billedet

Status-
under-
søgelse



VELKOMST OG OPSTART
PROGRAM FOR I DAG

09.00 – 09.20: Velkomst, opstart og check-in

09.20 – 10.05: Professionalitet og læringsfællesskaber – fælles viden 

10.05 – 10.10: Kort pause

10.10 – 10.55: Professionalitet og læringsfællesskaber fortsat 

10.55 – 11.30: Rollen som ressourceperson 

11.30 – 12.00: Introduktion til læringsledelse – fælles viden 

12.00 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.45: Opstilling af udviklingstrappe 

13.45 – 13.50: Kort pause

13.50 – 14.30: Undersøgelse af mulige prøvehandlinger 

14.30 – 15.00: Opsamling på dagen og næste skridt 



KORT CHECK-IND

• NAVN, STILLING OG KONTOR
• HVAD TOG JEG MED MIG FRA 

LÆRINGSDAG 1?



PROFESSIONALITET 
OG LÆRINGS-
FÆLLESSKABER



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
HVAD ER PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER?

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)



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
HVAD SIGER FORSKNINGEN?

• Betegnelsen professionelle læringsfællesskaber stammer fra den pædagogiske 
forskningslitteratur, og skal i denne sammenhæng forstås som et samarbejde (typisk i 
team), hvor der er fokus på at arbejde åbent og vidensbaseret med børn og unges 
læring og trivsel i centrum  Samarbejdskultur

• Det professionelle læringsfællesskab har et fælles ansvar for opgaven.

• Forskningen peger på, at professionelle læringsfællesskaber kan styrke de professionelles 
læring ved at:

https://www.eva.dk/grundskole/professionelle-
laeringsfaellesskaber-taettere-paa-undervisningen



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER I AARHUS KOMMUNE



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



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
HVAD SIGER FORSKNINGEN?

• Et afgørende fundament for at kunne udvikle et stærkt læringsfællesskab er, at medlemmerne 
i teamet (dine nærmeste kollekager) oplever, at den faglige opgave er et fælles 
anliggende – også selvom man udøver sin praksis alene.

• Mange kan opleve, at man samarbejder tæt i det daglige, men stadig står alene med 
udfordringer og udvikling i den konkrete udøvelse af ens opgave  Der skal således mere til 
end samarbejde.

• 3 kendetegn på, at opgaven opleves som et fælles anliggende (samarbejdskultur):



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
KENDETEGN 1: FAGLIG REFLEKSION

• Teamet reflekterer og udvikler den faglige opgave i fællesskab
• Der er fokus på den faglige opgave fremfor logistik
• Fælles faglig refleksion kan synes ligetil, men er ofte vanskelig i praksis:

1. Praktiske og logistiske spørgsmål får ofte lov til at dominere den fælles dialog
2. Stort fokus på aktuelle udfordringer og løsningen af disse
3. Den faglige refleksion bliver for overordnet og for lidt praksisnær

• Mulige greb:
 Indføre fælles ramme for en ny måde at samarbejde på (fx fast dagsorden mv.)
 Gøre brug af forskellige typer af teammøder

 Vi har fået et fælles fokus på tingene. Vi bliver nød til at tale sammen om, at ”det nu er 
feedback, det handler om – hvordan gør vi det i teamet?” Det har gjort en kæmpe forskel. Vi 

samarbejder på en helt anden måde.” - Vejleder

https://www.eva.dk/grundskole/professionell
e-laeringsfaellesskaber-taettere-paa-
undervisningen

 ”



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
KENDETEGN 2: ÅBEN PRAKSIS

• Teamets medlemmer fortæller jævnligt hinanden om deres faglige praksis. 

• De prioriterer at reflektere sammen og eventuelt observere hinanden

• Man kan have en åben praksis på mange måder. Det behøver ikke altid at være observation, 
men det kan være meget givende at observere hinanden. 

• Det vigtigste er at give sine kollegaer indblik i ens arbejde. Fx ved at fortælle om det eller 
sammen reflektere over, hvordan man kan forbedre sin praksis.

Vi prøver på at styrke hinandens evner ved at få øje på, hvad vi gør. Vi skal 
bruge observationer til at blive mere bevidste om, hvad vi gør.” - Vejleder

 ”

https://www.eva.dk/grundskole/professionelle-laeringsfaellesskaber-taettere-paa-
undervisningen



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
KENDETEGN 3: FORPLIGTENDE AFTALER

• Når vi udvikler os i fællesskab, giver det også mening at forpligte hinanden på, hvordan vi 
udvikler vores praksis ud fra viden om, hvad der virker.

• Teamets medlemmer indgår i forpligtende aftaler om den faglige opgave. Eks. metoder, 
tilgange eller konkrete elementer og værktøjer i opgaveudførelsen.

• I vil formentlig opleve, at: 

 Børn/unge/familier/brugere oplever større sammenhæng og stringens i den måde i udfører jeres 
opgaver på.

 At jeres faglige opgave er blevet et fælles anliggende for teamet via udvikling af praksis 
sammen.

Det har haft en rigtig stor betydning for den enkeltes praksis, at der nu er aftaler med kollegaerne, som man er forpligtet 
af. Vi kan se, at de klasser, som er mest velfungerende, er dem, hvor lærerne føler sig forpligtet af de fælles aftaler” -

Skoleleder

 ”

https://www.eva.dk/grundskole/professionelle-laeringsfaellesskaber-taettere-paa-
undervisningen



PROFESSIONALITET OG LÆRINGSFÆLLESSKABER
UNDERSØGELSE AF SLF-SAMARBEJDSKULTUR

Spørgsmål til drøftelse:

Med de tre kendetegn in mente: 

1. I hvor høj grad er jeres nuværende samarbejdskultur kendetegnet 
ved faglig refleksion, åben praksis og forpligtende aftaler?

2. Hvad skal til for at nå derhen?

Gruppering indenfor følgende grupper:
o Sundhed (6 stk.)
o PUF (5 stk.)
o PPR (7 stk.)
o Tandpleje (9 stk.)
o HR og Org, Sekretariat og Kommunikation (5 stk.)
o Budget & Regnskab, Plan og Plads, Digitalisering og Personale 

(7 stk.)



UNDERSØGELSE AF SLF-SAMARBEJDSKULTUR
KENDETEGN 1: FAGLIG REFLEKSION

Spørgsmål til drøftelse:

Med de tre kendetegn in mente: 

1. I hvor høj grad er jeres nuværende samarbejdskultur kendetegnet ved faglig refleksion?

2. Hvad skal til for at nå derhen?

 20 min.

Form:
1. Individuel refleksion (5 min.)
2. ”Bordet rundt” – præsentér for hinanden
3. Fælles drøftelse i gruppen



KORT PAUSE 
5 MIN.



UNDERSØGELSE AF SLF-SAMARBEJDSKULTUR
KENDETEGN 2: ÅBEN PRAKSIS

Spørgsmål til drøftelse:

Med de tre kendetegn in mente: 

1. I hvor høj grad er jeres nuværende samarbejdskultur kendetegnet ved åben praksis?

2. Hvad skal til for at nå derhen?

 20 min.

Form:
1. Individuel refleksion (5 min.)
2. ”Bordet rundt” – præsentér for hinanden
3. Fælles drøftelse i gruppen



UNDERSØGELSE AF SLF-SAMARBEJDSKULTUR
KENDETEGN 3: FORPLIGTENDE AFTALER

Spørgsmål til drøftelse:

Med de tre kendetegn in mente: 

1. I hvor høj grad er jeres nuværende samarbejdskultur kendetegnet ved forpligtende aftaler?

2. Hvad skal til for at nå derhen?

 20 min.

Form:
1. Individuel refleksion (5 min.)
2. ”Bordet rundt” – præsentér for hinanden
3. Fælles drøftelse i gruppen



FÆLLES DRØFTELSE AF PRAKSIS

• Tag en post-it og notér jeres gruppes navn.

• I hvor høj grad er I kendetegnet ved en stærk 
samarbejdskultur i dag? Jf. tre kendetegn

• Placér post-it på væggen (højt oppe = stærk osv.)



ROLLEN SOM 
RESSOURCE-
PERSON



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
OVERORDNET

• Samarbejde mellem ledelse, læringspartner og 
ressourcepersoner 

• 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.

Tredobbelt SLF-fokus i fællesfunktioner:

a. Indadrettet i egen enhed

b. Udadrettet i samarbejdet med decentrale enheder

c. Tværgående forvaltningsfokus



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
INDADRETTET I EGEN ENHED

Hvad?
 Fremme faglig refleksion, udvikling og feedbackprocesser – for at styrke den professionelle dømmekraft

 Drive datainformerede processer – hvor medarbejderne tillidsfuldt og nysgerrigt udforsker praksis

 Drive læreprocesser sammen med læringspartner – for at videreudvikle og kvalificere SLF i egen enhed

 Bringe viden og erfaringer i spil – sammen med ledelsen i kontoret eller afdelingen

 Planlægge den fortsatte udvikling af SLF i egen enhed – sammen med kolleger, ledelse og læringspartner

 Opmuntre og fastholde fokus - på brug af data og indsatser, der har effekt for børns læring og udvikling

I samarbejde med egen ledelse



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
UDADRETTET I SAMARBEJDE MED SKOLER, 
DAG- OG FRITIDSTILBUD

Hvad?
 Understøtte datainformerede samarbejdsprocesser

 Understøtte god samarbejdspraksis som selvstændig faglighed, jf. ovenstående

 Levere support ift. udfordringer som kollegaer i egen enhed samt samarbejdspartnere møder i 
hverdagen, og som med fordel kan håndteres i regi af SLF

I samarbejde med egen ledelse



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
PÅ TVÆRS AF FÆLLESFUNKTIONER

Hvad?
 Fremme og udvikle samarbejdskultur på tværs

 Fremme forståelse af, at ansvar for opgaveløsning er et fælles anliggende og fælles ansvar

 Aktivt samarbejde med ledelse og ressourcepersoner i fællesfunktioner om tværgående opgaver

 Understøtte samarbejde i netværk i fællesfunktioner og fagfaglige netværk

I samarbejde med egen ledelse



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
OPGAVER OG FORVENTNINGER

o Fælles proces med egen ledelse

o Læringsfællesskab med ressourcepersoner i jeres 
afdelinger (eks. PPR, Tandpleje eller Økonomi og 
Administration) og på tværs

o Kulturforandring ikke projekt med endeligt resultat

o Kulturforandringer tager tid

 BRUG 
HINANDEN



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
TEMPERATURMÅLING

Spørgsmål til drøftelse:

1. Hvilke barrierer oplever I i indtagelsen af rollen som ressourceperson på nuværende 
tidspunkt? 

2. Hvilke handlinger fra jer eller jeres leder, ville kunne afhjælpe barriererne?

Form:
- Sæt jer sammen med ressourcepersoner fra eget team
- Notér på post-its

 20 min.



FROKOST 30 MIN.



LÆRINGS-
LEDELSE



LÆRINGSLEDELSE
AT ANVENDE LÆRINGSCIRKLEN SOM SYSTEMATIK

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

• Hvilken data kan vi anvende? Er data 
tilgængelig eller skal den indhentes?

• Hvilke rammer for refleksion har vi brug for? Eks. 
de næste 3 teammøder, eller sparringsrunder 2-2.

1. Vær systematiske! 

2. Læringscirklen kan ”påbegyndes” flere steder, og 
bidrager med ny viden/refleksion osv.



LÆRINGSLEDELSE
EKSEMPEL PÅ LÆRINGSCIRKEL SOM DAGSORDEN

1. Data
(10 min)

2. Refleksion
(15 min)

3. Beslutning
(10 min)

4. Handling

(5 min) 

5. Evaluering
(5 min)

Hvilken data er indsamlet? Type, validitet, sammenhæng? 
Hvordan analyser vi data? 
Hvad viser data? 
Hvad tyder disse data på? 

Hvordan gik mødet set i forhold til de fem søjler? Hvad skal vi (ikke) tage med os i til næste 
gang?

Hvordan virker det, vi gør? 
Hvordan kan vi udfordre vores antagelser?
Hvad hvis vi…?
Hvilken erfaring, viden og teori kan vi trække på? 

Hvad afprøver vi? 
Hvilke mål, prøvehandlinger, succeskriterier, dataindsamling beslutter vi os for?

Hvem gør nu hvad, hvornår – og hvornår og hvordan følger vi op?



MÅLORIENTERING
MULIGHEDER I TAKSONOMISK TÆNKNING

• Kommer fra den skolepædagogiske verden, men er genkendeligt i de fleste fagområder, hvor 
man arbejder ud fra fælles mål.

• Topscorer over, hvad der har effekt ved læring er, at vedkommende kan svare på:

1. Hvor er jeg på vej hen? Hvad er mine mål?
2. Hvordan klarer jeg mig? Hvilke fremskridt gør jeg hen imod mine mål?
3. Hvor skal jeg hen herfra? Hvilke aktiviteter må nu iværksættes for at gøre større fremskridt?

• Kræver tydelige læringsmål og succeskriterier, som er kendte og anvendes i det daglige

Taksonomisk tænkning som støtteredskab:

• Nedbrydning af overordnede mål i mindre delmål

• ”Trappe”-logik med løbende udvikling og progression

• Tydelige succeskriterier for forskellige ”trin”

 Caeli og Andersen (2014): ”Målopfyldelse gennem taksonomier”



MÅLORIENTERING
UDVIKLINGSTRAPPEN SOM VÆRKTØJ

Når vi bruger trin/taksonomier til at 
beskrive mål og tegn kan taksonomien 
opbygges med forskellige 
udgangspunkter, fx:

• fra lavt til højt læringsniveau
• fra få til mange detaljer
• fra nemme til svære handlinger
• fra simpelt til komplekst indhold
• fra høj til lav stilladseringsgrad 



MÅLORIENTERING
UDVIKLINGSTRAPPEN SOM VÆRKTØJ

Taksonomisk tænkning som støtteredskab:

• Nedbrydning af overordnede mål i mindre 
delmål

• ”Trappe”-logik med løbende udvikling og 
progression

• Tydelige succeskriterier for forskellige 
”trin”

 Udviklingstrappen er jeres værktøj til 
konkretisering af fremtidsbillede



HVOR ER DER BEHOV FOR AT FOKUSERE I FØRSTE OMGANG?
REAKTION, LÆRING, ADFÆRD OG RESULTATER

 Hvordan reagerer teamet på arbejdet med SLF? Er 
der behov for at arbejde med motivation?

 Er der et særligt behov for fokus på bestemte 
færdigheder eller værktøjer indenfor SLF?

 Er der behov for at omdanne eksisterende viden til 
ny konkret adfærd?

 Er motivation, færdigheder og adfærd omdannet til 
konkrete resultater?



MÅLORIENTERING
I GANG MED OPSTILLING AF UDVIKLINGSTRAPPE

Formål: 

• At konkretisere visioner for stærkere læringsfællesskaber i 
realistiske udviklingstrin 

• At understøtte fokus på udvikling af stærkere læringsfællesskaber 

• At gøre erfaringer med taksonomisk målopstilling som eksempel 
på, hvordan man kan have fokus på læringsprogression

HUSK:

• I bliver løbende klogere/forstyrret ift. eget arbejde med SLF, og derfor skal udviklingstrappe ses som 
dynamisk værktøj, som I løbende kan vende tilbage til.

• Er der noget i dag, som har forstyrret/udviklet taksonomien lavet hjemmefra i har lavet forud for i 
dag?



EKSEMPEL PÅ UDFYLDT UDVIKLINGSTRAPPE

Udviklingsområde: Bedre teammøder, hvor vi har reflekterende dialoger



MÅLORIENTERING
I GANG MED OPSTILLING AF UDVIKLINGSTRAPPE

Form:
- Sæt jer sammen med jeres enhed (dem det giver 
mening, at I udvikler udviklingstrappe sammen med)

- Udvælg referent, som udfylder udviklingstrappe

Indhold:

• Udfyld så vidt muligt for alle søjler for at få 
overblik

• Løbende kan I konkretisere og snævre ind og 
følge proces sammen med jeres læringspartner

• Tag afsæt i statusvurdering (spindelvæv) - hvad 
er næste skridt? Arbejd fra højre mod venstre.

 40 min.



FÆLLES 
DRØFTELSE



FRA 
UDVIKLINGSTRAPPE 
TIL INDSATSER



FRA UDVIKLINGSTRAPPE TIL INDSATSER
UNDERSØGELSE AF MULIGE PRØVEHANDLINGER



FRA UDVIKLINGSTRAPPE TIL INDSATSER
UNDERSØGELSE AF MULIGE PRØVEHANDLINGER

Eksempel: Bedre teammøder med reflekterende dialoger 

Hvilke øvebaner? 

Indsats 1: Drøftelse og udarbejdelse af teamnormer (Opfølgning?)

Indsats 2: Udvikling og afprøvning af dagsordenskabelon  ?

Indsats 3: 

Indsats 4:



FRA UDVIKLINGSTRAPPE TIL INDSATSER
UNDERSØGELSE AF MULIGE PRØVEHANDLINGER

Form:
- Sæt jer sammen med jeres enhed (dem I har udarbejdet 
udviklingstrappe sammen med)

- Udvælg referent, som beskriver mulige 
indsatser/prøvehandlinger

Indhold:

• Udarbejd 2-3 prøvehandlinger pr. søjle

• Løbende kan I konkretisere og snævre ind og følge 
proces sammen med jeres læringspartner

HUSK! Vi undersøger stadig (ikke ”beslutningsmode”)

 30 min.



Hvad er den vigtigste læring, 
som I tager med jer fra i dag?

 FÆLLES 
DRØFTELSE



NÆSTE SKRIDT
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NÆSTE SKRIDT
HJEMMEOPGAVE OG LÆRINGSDAG 1.1

 Næste gang

NÆSTE SKRIDT
HJEMMEOPGAVE OG LÆRINGSDAG 2



NÆSTE SKRIDT
KOMMENDE LÆRINGSDAGE

• 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 1.1  MELLEM 1.1 OG 2

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

• Udarbejdelse af 
funktions-
beskrivelser 

• Drøfte foreløbige 
funktionsbeskrive
lse med enkelte 
medarbejdere og 
indsamle inputs

 LÆRINGSDAG 2  MELLEM 2 OG 2.1

• Roller og 
forandrings-
ledelse

• Rolle som 
understøttende 
fællesfunktioner

• Rolle som 
ressourceperson

• Lokal proces



Næste undervisningsgang: ”Roller, positioner og forandringsledelse”

• For ledere og ressourcepersoner
• Viden om forudsætninger og betydende faktorer for etablering og organisering af SLF i praksis
• Redskaber til afklaring af roller og funktioner i SLF i egen afdeling
• Indledende udkast til lokal rolle- og funktionsbeskrivelse for leder og ressourceperson
• Kendskab til relevante procesredskaber og metodikker til videre arbejde med SLF
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NÆSTE SKRIDT
HJEMMEOPGAVE OG LÆRINGSDAG 2

Hjemmeopgave:
Indtil vi ses igen, skal I:

I. Udarbejde udviklingstrappe sammen med egen ledelse, hvor I 
prioriterer tema(er) (søjler), mål og de tre niveauer for taksonomisk 
udviklingsplan

II. Identifikation og beskrivelse af mulige prøvehandlinger i dialog med 
egen ledelse pba. udarbejdet udviklingstrappe   



TAK FOR I DAG




