
LÆRINGSDAG 1

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

 FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEOMRÅDET



 Kl. 11: Velkomst, præsentation af deltagere og forløb samt kort om roller

 Kl. 11.30-12.00: Frokost 

 PLF i FU og introduktion til dialog- og refleksionsredskab

 Gruppedrøftelse om fælles værdier og vision (Søjle 1)

 Gruppedrøftelse om fokus på børns og unges læring (Søjle 2)

 Kl. 13.20: PAUSE (15 min.)

 Kl. 13.35: Gruppedrøftelse om samarbejde og reflekterende dialoger (Søjle 3 

+ 4)

 Gruppedrøftelse om udvikling af professionel dømmekraft (Søjle 5)

 Gruppedrøftelse om fundamentet

 Afrunding og næste skridt - intro til skriveskabelon og aftaler om 

prøvehandlinger frem til læringsdag 1.1



CHECK IN
Præsentation af
deltagere



 DISTRIKTSOPDELT 

 FUNKTIONSOPDELT
 DET SAMLEDE FORLØB OG TEMAER - DECENTRALT 

 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

 5

 SLF – fælles og lokalt  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 ressourceperson
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



OVERBLIK OVER LÆRINGSDAG 1 OG 1.1

Opbygge fælles 
forståelse af 
visionen med og det 
teoretiske afsæt for 
SLF samt koblingen 
til egen praksis

Indledende 
drøftelser om SLF-
øvebaner i egen 
organisation med 
afsæt i 
dialogværktøj og de 
fem søjler i et 
stærkere 
læringsfællesskab

Stærkere 
læringsfællesskaber 
som 
samarbejdsform i 
FU

 Konkretisering af 
FU-tilbuddenes SLF-
øvebane med afsæt 
i udviklingstrappen 
for udvikling og 
implementering af 
SLF

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



OVERBLIK OVER LÆRINGSDAG 2 OG 2.1

Fælles forståelse og 
retning for 
varetagelse af 
opgaven og rollen 
som faglig leder og 
ressourceperson

Udarbejde 
funktionsbeskrivelse 
for 
ressourcepersoner, 
herunder aftaler om 
roller og ansvar ift. 
FU-tilbuddenes SLF-
øvebane

Ressourcepersonen 
som faglig og 
organisatorisk 
meningsskaber i 
arbejdet med 
udvikling af FU’s
læringsmiljøer og 
SLF 

 Fortsat udvikling og 
forankring af FU-
tilbuddenes SLF-
øvebane samt 
kortlægning af 
adgang til data og 
dokumentation

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



FORMÅL OG UDBYTTE MED DAGEN I DAG
Formål:

• Give deltagerne viden, et fælles sprog, kompetencer og konkrete værktøjer til at arbejde med 
og realisere professionelle læringsfællesskaber i egen praksis

• Træne deltagerne i at analysere egen praksis og identificere udviklingsbehov med henblik på 
at formulere konkrete prøvehandlinger frem mod næste gang (kommadag 1.1. og læringsdag 
2)

Væsentligste udbytte:

• Opnå fælles forståelse af koblingen mellem de fem søjler og egen praksis og funktioner 

• Opnå et fælles sprog og begreber ifm. arbejdet med stærkere læringsfællesskaber

• Igangsætte arbejdet med at indkredse eget SLF-udviklingsområde



FUNKTIONER OG ROLLER – I RELATION TIL FU

• Ressourcepersonens rolle og funktion matcher afdelingsledernes nuværende rolle og funktion

• FU-ledelsen, de lokale fritidscenterledere, ungdomsskolekoordinatorer og læringspartnerne 
faciliterer udviklingen af SLF i et 0-18 års perspektiv

• Lokale afdelingsledere med funktion som ressourceperson: 

 Etablere medejerskab, involvering og forankring af nye vaner og praksis

 Være med til at udvikle de næste skridt lokalt i samarbejde med kolleger, ledelse og Læringspartner

 Videreudvikle og kvalificere faglig refleksion og læreprocesser i afdelingen, hvor du i starten sammen 
med en Læringspartner faciliterer læreprocesserne i afdelingen 

 Bidrage systematisk til at fremme faglig refleksion, udvikling og feedbackprocesser med henblik på at 
styrke de pædagogiske beslutninger ift. praksis 

 Lede datainformerede processer og facilitere et læringsrum med tale og lyttepositioner, med nysgerrig 
udforskning af praksis der er tillidsbaseret 

 Opmuntre, spørge ind til og fastholde fokus ift. data om børnene og de unges læring og trivsel 

 Bringe viden og erfaringer i spil i samspil med FU-ledelsen. 



FROKOST



PROFESSIONELLE
LÆRINGSFÆLLESSKABER



PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Hvad er et stærkt læringsfællesskab?

• Tæt samarbejde omkring kerneopgaven

• Kollektiv ekspertise baseret på fælles viden udviklet i samarbejdet

 Professionelle
normer

 Teknisk kultur

Organisatoriske
politikker

 Prof.
 lærings-

fællesskab

”… 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)



‘DEEP LEARNING’ I SLF OG FU

• Hvad er den bedste arv, vi kan efterlade til vores børn? – udvikle deres evne til at indgå i 
‘dybe’ læreprocesser

• Dyb læring – ‘learning that stays with you’

• Den lærende driver processen – dvs. er en aktiv aktør i egne læreprocesser

• Dyb læring forudsætter motivation/interesse (intrinsic motivation) – vi lærer bedst, når vi 
brænder for det, vi skal lære

• Mesterlære, ‘lære at lære’, øvelse, feedback

• Hvorfor SLF – gentænke hvordan læringsmiljøer, der giver mulighed for dyb læring, kan 
skabes, så alle børn og unge lære, udvikles og trives og bliver så dygtige, som de kan

”

”Learning as a practice is invisible
in school!”

”Students learn how to be taught –
learning to learn is different”



5 SØJLER I SLF I AARHUS KOMMUNE



DE FEM SØJLER – I FU

• Observation og kollega-supervision med fokus på at udvikle praksis
• Koordination og udvikling af fælles indsatser på tværs af 

fritidscentre/tilbud?

• I fællesskab formulere retningslinjer, lærings- og udviklingsmål og 
succeskriterier  

• Datainformeret samarbejde om børns og unges trivsel, læring og 
udvikling 

• Feedback og refleksionssamtaler med fokus på børns og unges 
trivsel, læring og udvikling og  professionel udvikling blandt andet 
ud fra data

• Fokus på børns og unges trivsel, læring og udvikling og på udvikling 
af (optimalt frustrerende) vitaliseringsmiljøer

• Fokus på børns og unges kvalificerede selvbestemmelse (KVAS) 

• Hvorfor Professionelle Læringsfællesskaber i FU? 
• Fælles sprog
• Bæredygtig kultur for trivsel, læring og udvikling
• Fælles pædagogisk ståsted 

 Fælles værdier og 
vision

 Fokus på børns og 
unges læring og 

udvikling

Samarbejde

 Reflekterende 
dialoger

 Styrke den 
professionelle 
dømmekraft



REDSKAB TIL STATUSVURDERING
AFSÆT FOR ARBEJDET MED STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

 Formål med statusvurderingen 

 I det følgende præsenteres et statusvurderingsredskab, som I kan anvende i 
arbejdet med at udvikle stærkere læringsfælleskaber i jeres dagtilbud, skole, FU-
tilbud eller afdeling i fællesfunktionerne. 

 Formålet med redskabet er at hjælpe jer til at skabe et fælles billede eller overblik 
over jeres afsæt for at etablere og fungere som et stærkere læringsfællesskab i 
jeres egen organisation. 

 Der er tale om et procesredskab, som I introduceres til indledningsvist i forløbet, 
men 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, samt ‘fundamentet’ som i 
redskabet optræder som en underliggende ‘bjælke’ til spindelvævsfiguren.

 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. Afslutningsvist kommer der på
tilsvarende vis nogle spørgsmål til det (organisatoriske og kulturelle) ‘fundament’ 
jeres arbejde med stærkere læringsfællesskaber baserer sig på.

 Udfyldelsen af redskabet på læringsdag 1 er også første skridt i jeres lokale
samarbejde med læringspartnerne. For det spindelvæv I udarbejder på første
læringsdag vil danne grundlaget for den første samtale I efterfølgene skal afholde
med jeres læringspartner.

 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’. 

 Jeres samlede svar eller score (fra 0-5) markerer I i spindelvævet. For hver af de fem søjler angiver I 
værdien på den pågældende akse i spindelvævet. På spørgsmålene om fundamentet angiver I det ved at 
tegne et rektangel (fundamentet) under spindelvævet – jo højere vurdering jo tykkere et fundament tegner
I. Angiv også med et tal jeres samlede vurdering.

 Det er ikke vigtigt at finde frem til en konkret score på det 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 hver søjle samt 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.

OBS! Ved afslutningen af læringsdag 1 skal lederen
af hvert tilbud tage et billede af det (eller de) færdige 
spindelvæv for tilbuddet og sende det til deres 
læringspartner forud for den efterfølgende 
læringssamtale.

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.



SØJLE 1
FÆLLES VÆRDIER OG VISIONER

• The Big Why: Hvorfor gør I, som I gør? Hvad er formålet med det? Hvad er det, I vil 
skabe/opnå – og hvordan?

Hvorfor arbejde med fælles værdier?

• Skabe sammenhæng og systematik internt og mellem tilbud i FU

• Afstemme forventninger og udfordre normer/forforståelser/mind set

• Konkretisere et fælles grundlag, der skal kunne operationaliseres i praksis på alle niveauer

• Skærpe jeres evne til at søge og skabe viden

• Skabe grobund for kollektiv selvtillid (collective self-efficacy)

• Skabe sammenhæng mellem visioner, værdier og handlinger

• OBS: Målet er ikke visionen eller værdien i sig selv - men de handlinger, der udspringer deraf!



FÆLLES VÆRDIER OG
VISIONER – FRA POLITIK TIL PRAKSIS

1. Professionel værdi: 

At lærere og pædagoger tror på, 
at de sammen kan gøre en 
forskel – at det er de måder, vi 
møder eleverne  og gennemfører 
undervisningen, der udgør den 
største forskel for børnenes 
læring.  

3. Høje forventninger til alle 
børn: 

At tro og ”forudse”, at barnet kan 
lære.

(Hattie, 2018)



 HVORDAN VURDERER I JERES TILBUD I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

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

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

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
FÆLLES VÆRDIER OG VISION

 Fælles værdier og 
vision

 Fokus på børn og unges 
trivsel, læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



SØJLE 2 
FOKUS PÅ BØRNS OG UNGES LÆRING, UDVIKLING OG TRIVSEL

• 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 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!



FOKUS PÅ BØRN OG UNGES LÆRING
OG UDVIKLING



 HVORDAN VURDERER I JERES TILBUD I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

1. I hvilken grad anvender I systematisk data om børnenes 
trivsel, læring og udvikling?

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
FOKUS PÅ BØRNS OG UNGES TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING

 Fælles værdier og vision

 Fokus på børn og 
unges trivsel, læring 

og udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



PAUSE



SØJLE 3 + 4
SAMARBEJDE OG REFLEKTERENDE DIALOGER

• Samarbejde i et professionelt læringsfællesskab: Drift og udvikling 

• Hvorfor reflekterende dialoger: 

 Forstyrre forforståelser og vanetænkning med afsæt i data/forskning

 Skærpe professionel dømmekraft og kapital

 Refleksion i handling – refleksion over handling

• Forudsætter professionel tillid og tryghed  ”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



SAMARBEJDE I STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

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

Samarbejdet er ikke nødvendigvis ønsket, 
men kan være nødvendigt

Målet er ikke enighed men kontinuerlig 
udvikling og læring.

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

 25

DRIFT UDVIKLING



REFLEKTERENDE DIALOGER – HVORDAN?

Hvilke spørgsmål i en 
læringssamtale/i en 
reflekterende dialog kan 
åbne for at tale om læring?

26

 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?



 HVORDAN VURDERER I JERES TILBUD I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

1. I hvilken grad er samarbejdet mellem ledelse og pædagogisk 
personale kendetegnet af et fokus på at styrke børnenes 
trivsel, læring og udvikling?

2. I hvilken grad deler I systematisk viden om god pædagogisk 
praksis i egne teams samt 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?

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
SAMARBEJDE

 Fælles værdier og 
visioner

 Fokus på børn og unges 
trivsel, læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



 HVORDAN VURDERER I JERES TILBUD I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

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 
samt i jeres faglige dialoger om børns trivsel, udvikling og 
læring?

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

REDSKAB TIL STATUSVURDERING
REFLEKTERENDE DIALOGER

 Fælles værdier og 
visioner

 Fokus på børn og unges 
trivsel, læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



SØJLE 5
PROFESSIONEL DØMMEKRAFT

• Den faglige viden og forståelse for børns og unges læring og udvikling er et kendetegn ved 
fritidstilbud 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



DET LANGSOMME OG HURTIGE SYSTEM
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 HVORDAN VURDERER I JERES TILBUD I
FORHOLD TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL?

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 børnenes trivsel, læring og udvikling? 

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 
trivsel, læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



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 at styrke børnenes 
trivsel, læring og udvikling?

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

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

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

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

 Fælles værdier og 
visioner

 Fokus på børn og unges 
trivsel, læring og 

udvikling

 Samarbejde Reflekterende 
dialoger

 Udvikling af 
professionel 
dømmekraft

 ‘Fundamentet’



OPSAMLING

Fælles dialog om det samlede billede i
spindelvævet

• Hvad fortæller det samlede billede jer?

• Er der noget, der overrasker? Særlige

opmærksomhedspunkter?

• Hvilke overvejelser giver det anledning til ift. 

jeres arbejde med SLF og den begyndende

afgrænsning af et udviklingsområder?

 HUSK: Tag billede af ‘spindet’ til læringspartnere



AFRUNDING OG 
NÆSTE SKRIDT



VIDERE I EGEN
PRAKSIS

• Det lokale FU-tilbud som pædagogisk
laboratorium

• Introduktion til skriveredskab og 
udviklingstrappe



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 
ressourcepersoner

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 



UDVIKLINGSTRAPPEN TIL ET STÆRKERE 
LÆRINGSFÆLLESSKAB
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OPSAMLING PÅ DAGEN OG AFTALER

• Hvor har dagen bragt os hen?

• Hvordan griber vi prøvehandlingsarbejdet an?

• Hvornår arbejder vi videre – og med hvem?

• Kalenderaftaler?

• Hvilke aftaler går vi herfra med?



EVALUERING OG FEEDFORWARD

 1: Yes! 
 Det her er jeg glad for skete…

 2: A-ha!
 En god pointe, som jeg 
tager med hjem er…

 3: Hmm…
 Det her er stadig et vigtigt
spørgsmål / dilemma…

 4: Hjem at gøre
 Hvad vil jeg lykkes med inden 
næste læringsdag?



TAK FOR NU OG 
PÅ GENSYN


