
LÆRINGSDAG 1.1

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER
OG KVALITET I FRITIDSTILBUD
FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEOMRÅDET



 9.00: Velkomst og program for dagen og kort tjek-ind-øvelse

 09.45: Professionalitet og læringsfællesskaber – fælles viden    
og forståelse

 10.15: Stærkere læringsfællesskaber i relation til rollen som 
ressourceperson

 11.15: Undersøgelse af SLF-samarbejdskultur i eget 
fritidscenter/tilbud

 12.00: Frokost

 12.45: Introduktion til at arbejde med udviklingstrappe

 13.15: Indledende arbejde med opstilling af udviklingstrappe 

 14.40: Opsamling på dagen, næste skridt og evaluering

 15.00: Tak for i dag



CHECK IN

• Kort præsentation af deltagere – navn, 
fritidscenter og –tilbud

• Erfaringer med rollen som ressourceperson?

• Vores første skridt mod Stærkere 
Læringsfællesskaber – mit/vores 
udviklingsområde?



 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

Viden om og 
arbejde med roller, 
funktioner, 
positioner og 
forandringsledelse.

Faciliterende 
processer og dialog-
værktøjer. 

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

Tekstlæsning 

 Deltagerne 
erhverver sig 
dialogiske/faci-
literende
kompetencer til 
arbejdet med at 
udvikle 
professionelle 
læringsfælles-skaber 
samt kompetencer 
til praksisunder-
søgelser. 

 Planlægning af 
praksisunder-
søgelse
(feltarbejde). 

 Færdigplanlægge og 
gennemføre 
praksisunder-
søgelse (feltarbejde) 
i samarbejde med 
ledelse eller 
supporteret af 
ledelse.

Tekstlæsning

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



FORMÅL OG UDBYTTE MED 
DAGEN I DAG
• Identificere og analysere FU-tilbuddets udviklingsmuligheder i forhold til 

Stærkere Læringsfællesskaber inden for rammerne af FU-planen

• Opnå forståelse for rollen som ressourceperson ift. at inddrage og 
anvende forskningsinformeret viden om pædagogik og læringsledelse i
teamsamarbejde

• Viden om den forskningsmæssige baggrund for arbejdet med 
professionelle læringsfællesskaber og effekten heraf – herunder omsætte
og anvende viden

• Redskaber til vurdering og synliggøre af FU-tilbuddets progression og 
udviklingstrin henimod realisering af SLF, herunder læringscirklen og 
udviklingstrappen
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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



PROFESSIONALITET & 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 
– FÆLLES VIDEN OG 
FORSTÅELSE



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.

• Det professionelle læringsfællesskab har et fælles ansvar for opgaven.

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

 Styrker viden og 
indsigt i egen 
praksis

 Professionelle 
lærings-
fællesskaber

 Styrker udvikling
af egen praksis

 Egen 
pædagogiske 
praksis forbedres

 Børn og unges 
trivsel, læring og 
udvikling øges

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



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:



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 nødt 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 & LÆRINGSFÆLLESSKABER
TO FORSKNINGSTRADITIONER

Normativ 
(filosofisk) 

baseret 
pædagogik

Videnskabelig 
empirisk 
baseret 

pædagogik



EVIDENS
• Evidens: Den bedst tilgængelige viden lige nu

• Evidensinformeret praksis handler om:”at tage udgangspunkt
i den bedst mulige viden om , hvilke indsatser og 
interventioner, der hhv. virker eller ikke virker”. 

•

Dyssegaard. C. B. (2017): Hvad ved vi virker? I: P. F. Laursen & H. J. Kristensen 
(red). Didaktikhåndbogen, teori og temaer (2017) kap. 17. Hans Reitzels
Forlag



LOKAL VS. 
GLOBAL EVIDENS

• Hvad virker, når noget virker?

• Hvad vil det sige at virke?

• Hvem skal afgøre det?

• Fra empiriske funderede resultater til 
ønskværdig pædagogik?

• Fra generelle og abstrakte begreber 
til en specifik kontekst, et barn, en 
situation og i det hele taget et 
komplekst praksisfelt?



FOKUS PÅ TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING 
DEN EMPIRISKE VENDING

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

• Hvad kendetegner den trivsel, læring, udvikling, 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?



DET NYE LÆRINGSIMPERATIV – OG DETS 
BETYDNING FOR FRITIDSPÆDAGOGIKKEN 

Folkeskolereformen: 
‘Læring uden 

grænser’ – læring i og 
på tværs af sociale 

kontekster i børns og 
unges hverdagsliv

Fritids- og klubtilbud 
som indspark til 
læring i skolen

Læring i fysiske 
aktiviteter, leg og 

fritid

Ikke længere kun et 
socialpædagogisk 

sigte



HVAD ER 
KVALITET I 
FRITIDS- OG 
KLUBTILBUD?



FEM KENDETEGN VED KVALITET I FRITIDS-
OG KLUBTILBUD

Alle børn og unge har 
mulighed for at 

deltage i inkluderende 
fællesskaber.

Den pædagogiske 
praksis giver mulighed 
for fri tid med legende 
samvær og lærende 

processer.

Børn og unge har 
medindflydelse på 
organiseringen af 

hverdagen i 
tilbuddene.

Personalet indsamler
systematisk viden om 
børns og unges trivsel

og perspektiver og 
deler den med 

hinanden.

Personalet 
samarbejder med 

andre fagprofessionelle 
og forældre på tværs 

af børns og unges 
livsarenaer. 



KVALITET I FRITIDS- OG KLUBTILBUD
POINTER FRA LITTERATUR OG FORSKNING

• Fremme børns og unges deltagelsesmuligheder i konstruktive, 
inkluderende fællesskaber

• Balance mellem børne-/unge- og vokseninitierede aktiviteter

• Understøtte børns og unges udvikling af livsførelse

• Inddragelse af børns og unges perspektiver (FN’s Børnekonvention) –
indsamle viden om deres interesser, samspil, holdninger, 
oplevelsesverdener og måder at deltage på (trivselssamtaler, 
børneinterviews, registrering af deltagelse mv.)

• Tværprofessionelt samarbejde – forskellige perspektiver på børn og 
unge

• Strukturelle forhold: Fysiske rammer, (efter-)uddannelse, pædagogisk 
ledelse, organisering, prioritering af ressourcer mv.

• …



• Rød tråd og struktur

• Brug tiden på læring

• Giv eleverne lyst til at deltage

• Aktiver dét eleverne ved i forvejen

• Sæt ord på, hvad eleverne skal lære og 
hvorfor

• Variér metoderne

• Tag individuelle hensyn

• Træn – igen og igen og målrettet

• Fysiske rammer

• Sig, hvad du forventer

 8. april 2019

 Lise Mølgaard  24

 I SKOLEN: MEYERS 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 



BØRNS OG UNGES PERSPEKTIVER



PAUSE



TEAMUNDERSØGELSE AF SLF-
SAMARBEJDSKULTURER I 
EGET FRITIDSCENTER/TILBUD



UNDERSØGELSE AF SLF-SAMARBEJDSKULTUR

Status og prioritering 

1. Hvordan er vores eksisterende teamkultur ift. at sætte børns og 
unges trivsel, læring og udvikling i centrum og inddrage 
forskningsinformeret viden om samme? 

2. Hvilke forskningsbud på kvalitet i fritids- og klubtilbud er vigtigst 
at fokusere på hjemme hos os i vores tilbud/fritidscenter? Hvad 
er I enig om? Hvad er 

Anvendelse af forskningsinformeret viden

3. Hvordan kan vi som ressourcepersoner bringe viden om kvalitet i 
spil i udviklingen af stærkere læringsfællesskaber? 

4. Hvordan ser en idéskitse ud for, hvor hvordan vi udvikler en 
forskningsinformeret praksis hjemme hos os?  



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
INDADRETTET I EGET TILBUD

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 kolleger og fritidscenterledelse

 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 ledelsen



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
PÅ TVÆRS AF TILBUD OG FRITIDSCENTRE

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 andre tilbud/fritidscentre om tværgående 
opgaver

 Understøtte samarbejde i netværk 

I samarbejde med ledelsen



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
UDADRETTET I SAMARBEJDE MED SKOLER OG 
DAGTILBUD

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 ledelsen



ROLLEN SOM RESSOURCEPERSON
INDLEDENDE DRØFTELSER

Gruppedrøftelse:

• Hvilke muligheder og barrierer knytter sig til at træde ind i rollen som ressourceperson?

• Hvordan kan evt. barrierer håndteres? 

 10 min.

Vi arbejder videre med dette på læringsdag 2 og 2.1



OPSAMLING 
I PLENUM

• Hovedpointer fra grupperne 



FROKOST



PÆDAGOGISKE 
PRAKSISSER SOM 
PROFESSIONELLE
LÆRINGSFÆLLESSKABER

Kollektiv ansvarlighed - de professionelle arbejder 
sammen (om børns og unges trivsel, læring og 
udvikling)

Professionel viden udvikles og forstærkes hele
tiden gennem undersøgelse af børns og unges 
trivsel, læring og udvikling

Tydelige forventninger og rammer for læring –
mødes om noget betydningsfuldt med afsæt i data

Samarbejde om fx fælles planlægning, 
undervisning, observation,  feedback, målsætning
og evaluering – deprivatisering af praksis, fælles
tilgange og støtte



• Læringsramme for teamsamarbejdet: Fælles engagement i børns og 
unges trivsel, læring og udvikling og hinandens pædagogiske praksis

• Datainformerede læringssamtaler: Undersøgende og 
reflekterende ift. data om børnenes trivsel, læring og 
udvikling – udvikling af ny viden og nye beslutninger herom
(stille udfordrendespørgsmål)

• Regelmæssig fokuseret observation og feedback: Indsamling af data 
efterfulgt af refleksion, feedback evt. opstilling nye mål – kollektiv læring

HVORDAN PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER?



AT ANVENDE 
LÆRINGSCIRKLEN SOM 
SYSTEMATIK

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

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

• Fælles eller individuelt 
øvebane/udviklingsfokus?  

• Fast eller fleksibel struktur? 

• Hvilket fokus – oppefra/nedefra/data?



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)

Hvilke data er indsamlet? Type, validitet, sammenhæng? 
Hvordan analyserer vi data? 
Hvad viser data? 
Hvad tyder disse data på? 

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?

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



DREJEBOG TIL LÆRINGSDIALOGER

• Mødeleder: Forbered 
dialogen grundigt for 
at sikre kvalitet

• Mødeleder: Udform 
dagsorden og 
gennemtænk 
processen for selve 
mødet 

• Både deltagere og 
mødeleder:  
Gennemgå data  (med 
afsæt i datarapporten) 
og noter nogle 
centrale 
observationer/iagt-
tagelser HEADIN

• Afprøv de aftalte tiltag i 
praksis i den 
kommende periode

• Drøft nye erfaringer og 
resultater i forbindelse 
med næste 
læringsdialog

• Aftal herefter nye 
justeringer og/eller 
iværksæt nye tiltag i 
den kommende 
periode 

HEADIN
G]

 [Add text]

 FORBEREDELSE

SIDEN SIDST              UDFORSK                   FORTOLK                    FORBERED HANDLING

 DIALOG  HANDLING

• Rammesæt mødet for at 
sikre, at der er en fælles 
forståelse af, hvad der skal 
ske

• Sørg for, at få skabt en 
stemning, som fremmer 
læring og dialog

• Lav med afsæt i 
aftalepapiret en kort 
opfølgning på de 
handlinger, der blev aftalt i 
den forudgående 
læringsdialog

• Drøft data og deltagernes 
forskellige observationer og 
overvejelser

• Skab en fælles forståelse af, 
hvilke opmærksomheds-
punkter, data viser

• Udvælg få centrale temaer, 
som skal undersøges 
nærmere på 
fortolkningstrinnet

• Sæt faglig viden i spil til at 
identificere forskellige 
mulige forklaringer af data 

• Skab et fælles billede af, 
hvad der har betydning for 
trivsel, læring og udvikling 
blandt den aktuelle gruppe 
af børn 

• Design tiltag, der skal 
hjælpe til at justere praksis

• Drøft, hvordan vi handler 
og forbedrer vores indsats, 
og afklar hvilken og/eller 
specialist-kompetence, der 
er behov for at inddrage

• Kan vi finde inspiration 
andre steder? Er der 
tilgængelig viden og 
evidens, som kan hjælpe?

• Dialogen afsluttes med 
udformning af aftalepapir



REFLEKSION OVER EGEN PRAKSIS OG UDVIKLINGSOMRÅDE

Hvad kendetegner jeres professionelle læringskultur? 

 Hvad gør vi nu, der 
fungerer godt?

 Hvilke udfordringer har 
vi i nuværende praksis?  

 Muligheder for udvikling 
af ny praksis



PAUSE



I GANG MED 
OPSTILLING AF
UDVIKLINGSTRAPPE



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



UDVIKLINGSTRAPPEN
BRUG AF TAKSONOMIER I SAMARBEJDET

• Når vi bruger kriterier/rubrics/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 handlingsverber

 fra simpelt til komplekst indhold

 fra høj til lav stilladseringsgrad 

 Mere af det 
samme

 Mindre 
støtte

 Mere støtte



EKSEMPEL PÅ UDFYLDT UDVIKLINGSTRAPPE

 Udviklingsområde: Bedre teammøder, hvor vi har reflekterende dialoger



FRA UDVIKLINGSTRAPPE TIL INDSATSER
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:



INDLEDENDE ARBEJDE MED OPSTILLING AF 
UDVIKLINGSTRAPPE

 Udarbejdelse af skitse for kulturudvikling 

 mod stærkere læringsfællesskaber

 

Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, 
med hvad? 

Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, 
med hvad? 

Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, 
med hvad? 



REDIGERBAR UDVIKLINGSTRAPPE

SLF Udviklingstrappe
Vores udviklingsområde: 

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

Styrke den pædagogiske dømmekraft 



FREM TIL LÆRINGSDAG 2.0 – AUG/UGE 35 2019

Videre arbejde med udviklingstrappen - fra skitse til plan 

• Opstilling af udviklingstrappe for udvikling af stærkere læringsfællesskaber ud fra 
vurdering af eget tilbud/fritidscenter jf. de 5 SLF søjler. Dette i samarbejde med 
ledelsen. Ressourcepersoner og ledelse udarbejder udviklingstrin for alle 
fem SLF søjler med mål i tre niveauer for teamsamarbejdet på skolen

• Drøftelse, undersøgelse og udarbejdelse af udviklingstrin i dialog med egen ledelse 
med henblik på visualisering og prioritering af udvikling 
for tilbuddets/fritidscentrets teamsamarbejde – hvilke handlinger? Herunder 
planlægning af workshop

• Læsning af tekst til læringsdag 2.0

Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, med 
hvad? 



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


