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Summeøvelse

Hvad håber du, Stærkere Læringsfællesskaber 
kommer til at betyde for dig og din 
arbejdsplads?



Gør tanke til handling
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Læringsdag 1
Oplæg v. VIA

Professionelle læringsfællesskaber og professionel kapital 

– fælles forståelse og sprog
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ord i overskrift 
ved at markere ordet(ene) 

fonten 



Forbrugeridentitet – ikke 

defineret af faste 

tilhørsforhold, værdier og 

traditioner 

Acceleration – foranderlig 

viden –

strategier og erfaringer 

ændres og forældes

Valgmuligheder – udvidet 

valghorisont, utal af 

muligheder mellem aktiviteter, 

vidensområder, positioner, 

ideologier og livsanskuelser   

Institutioner – følge med, 

tilpasse sig og svare på de nye 

udfordringer og krav, der 

konstant møder de vigtigste

samfundsinstitutioner 



Hjælp til at finde retning? 

Position 1
Pædagogisk filosofisk –
konservativ-romantikere 

Position 2
Politisk-administrative 
fremtidsteknikere

Det hele menneske, dannelse?

Kritik/modstand knyttet til stat og marked

I går–var-bare bedre..

Autonomi (enepraktikeren)

Frygter nye mål og forandringer

Test, målstyring, data, effekt og standardisering.

Systematik og accoutability 

Fremtidens nødvendighed (arbejslivet)

Evidensbaserede metoder

Frygter stilstand og mangel på handling

3. vej: Professionelle læringsfællesskaber



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer 

En lærende samarbejdskultur
Et professionelt læringsfællesskab er en inkluderende 
gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles 
læringsvision, og som støtter og samarbejder 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. 

Det professionelle læringsfællesskab fremmer læring og 
trivsel for børn og unge gennem udvikling af de 
professionelles egen læring.

Albrechtsen (2013), Dafour& Marzano (2015), Hargreaves & Fullan(2016)

Hvad er det? 



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer 

En lærende samarbejdskultur
Et professionelt læringsfællesskab er en inkluderende 
gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles 
læringsvision, og som støtter og samarbejder 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. 

Det professionelle læringsfællesskab fremmer læring og 
trivsel for børn og unge gennem udvikling af de 
professionelles egen læring.

Albrechtsen (2013), Dafour& Marzano (2015), Hargreaves & Fullan(2016)



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer 

DATA



Pædagogiske trends



Professionelle læringsfællesskaber

• Hvad har størst betydning for børn og unges 
læring?

• Hvad er det vi ønsker, børn og unge skal 
lære?

• Hvordan kan vi vide, om vores børn og unge 
lærer noget?

• Hvad vil vi gøre, når de ikke lærer?

Richard DuFour og Robert J. Marzano (2015), Ledere af læring, Dafolo



Hvordan virker det vi gør?  
Påvirkningsfaktor Placering

/effekt

Stilladsering ?

Tidlige indsatser ?

At udfordre ét niveau over faglig formåen ?

Feedback (formativ) ?

Mindfulness ?

Mobiltelefoner ?

Finansiering/økonomi ?

Samarbejdende lærerkultur (Collective teacher) ?

Kedsomhed ?



Hattie 2018

Påvirkningsfaktor Effekt

Samarbejdende lærerkultur (collective teacher) 1,57 nr. 1

At udfordre ét niveau over faglig formåen 1,28 nr. 6

Stilladsering 0,82 nr. 16

Feedback (formativ) 0,70 nr. 32

Tidlige indsatser 0,44 nr. 100

Mobiltelefoner 0,37 nr. 129

Mindfulness 0,29 nr. 154 

Finansiering/økonomi 0,21 nr. 185

Kedsomhed -0,49 nr. 250



Whole system approach 

At udvikle en 
læringskultur  på 
alle niveauer med 
fokus på børn og 
unges læring

– Klik for at redigere i master



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer 

Forkerte drivere

Ekstern styring (accountability)
kontrollerende/straffende

Individuelt fokus 
(lærere/pædagoger og ledere)

Teknologi

Fragmenterede strategier

Kulturudvikling – at lede forbedring

Fullan, 2015

Rigtige drivere

Kapacitetsopbygning/ 
kompetenceudvikling

Fokuseret samarbejde

Pædagogik/didaktik

Kollektiv kultur (systemness) 
vores elever/børn og unge



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer 

Forkerte drivere

Ekstern styring (accountability)
kontrollerende/straffende

Individuelt fokus 
(lærere/pædagoger og ledere)

Teknologi

Fragmenterede strategier

Kulturudvikling – at lede forbedring

Fullan, 2015

Rigtige drivere

Kapacitetsopbygning/ 
kompetenceudvikling

Fokuseret samarbejde

Pædagogik/didaktik

Kollektiv kultur (systemness) 
vores elever/børn og unge



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer Børn/ 

unges + 
profes-

sionelles

læring

→ →

Kirkegaard & Mogensen, 2019

Professionelle Læringsfællesskaber



Fundamentet 
Nuværende professionelle kapital, lærings- og samarbejdskultur?

tillid mødekultur          strukturer         organiseringer

ledelse metoder dataliteracy

teamnormer tid             rammer        kompetenceniveau

beslutningskompetence ressourcer





Stærkere Læringsfællesskaber

Hvad hæfter vi os ved?

Hvad tager vi med os ind i vores 
arbejde med udvikling af Stærkere 
Læringsfællesskaber hos os?  

Hvad ser vi som udviklingspotentiale 
for egen praksis? 





Læringsdag 1
Oplæg v.  Susanne Holst og læringspartnere

Rammer for forløb, sammenhænge og muligheder for understøttelse



Læringsdag 1

Læringsdag 

1.1 + (1.2)

Dialogmøde

Opfølgende 

møde(r)

Planlægning 

af workshop



Læringsdag 2
Uge 36

Læringsdag
2.1

Uge 39

Læringsdag 3
Uge 44

Læringsdag
3.1

Uge 48

Lederteam-
møde med
Børn- og

Ungechef

Planlægnings
-gruppemøde

Planlægning 
af ny

workshop
Workshop

ØVEBANER

August September Oktober November December

Plan for efteråret



1. eller 2. linje i overskriften ved at 
markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

for at hoppe 
mellem niveauer 

LÆRINGSPARTNERNES ROLLE

Løser opgaver som:
Sidemandsoplæring af ressourcepersoner/faglige fyrtårne  
Proces- og mødeledelse  
Sparringspart for lederne og ressourcepersoner/faglige fyrtårne
Viden og praksiserfaring med datainformeret praksis
Viden og praksiserfaring med refleksiv praksis og samtaler 
Viden og praksiserfaring med feedbackprocesser



SAMARBEJDET

Faglige Fyrtårne/ 
ressourcepersoner

Læringspartnere

Medarbejdere



Fra ledelseskonference til praksis 
på ”Robotterne” 

Struktur og rammesætning Værdiforhandling – Hvilke 
pædagogiske værdier skal 
vores klokken 9 samling 

bygges op omkring?  

Forberedende samtale med 
min inklusionspædagog 

Den reflekterende samtale Evaluering og fælles aftaler 
om det videre arbejde



Værdiforhandling
Hvilke pædagogiske værdier skal vores klokken 9 

samling bygges op omkring? 



– Fokus 
Hvad skulle hun have fokus på når 
hun skulle ud og indsamle data?  

– Hvordan skaber personalet et 
trygt og omsorgsfuldt 
læringsmiljø

– Hvordan skaber personalet 
plads til  demokrati og 
medbestemmelse 

Forberedende samtale med 
inklusionspædagog 



Den 
reflekterende 
samtale



Evaluering og fælles aftaler om det 
videre arbejde 





Skole:  Klasse: Unilogin:  Opgavenr: 
 

 

Indhold Opgavens krav Besvarelsen er klar, 
dækkende og yderst 
velskrevet i forhold til 
opgavekrav. 

Besvarelsen er klar, 
dækkende og velskrevet 
i forhold til opgavekrav. 

Besvarelsen som 
helhed er forståelig, 
klar og dækkende i 
forhold til 
opgavekrav. 

Besvarelsen er 
overvejende forståelig 
og dækkende i forhold 
til opgavekrav. 

Besvarelsen er forståelig 
og netop acceptabel i 
forhold til opgavekrav. 

Besvarelsen er ikke 
forståelig i forhold til 
opgavekrav. 

Anvendelse af 
genre 

Anvendelse af genre er 
tydelig, relevant og sikker. 

Anvendelse af genre er 
sikker og klar 

Anvendelse af genre 
er stort set klart. 

Anvendelse af genre er 
noget usikker. 

Anvendelse af genre er 
usikker. 

Anvendelse af genre er 
særdeles usikker. 

Disponering Besvarelsen er særdeles 
velvalgt og sikkert 
disponeret, og teksten 
viser meget sikker 
sammenhæng mellem 
opgavekrav og genre. 

Besvarelsen er velvalgt 
disponeret og tekstens 
viser sikker 
sammenhæng mellem 
opgavekrav og genre. 

Besvarelsen er 
nogenlunde 
hensigtsmæssigt 
disponeret, og teksten 
viser sammenhæng 
mellem opgavekrav 
og genre. 

Besvarelsen er mindre 
tydeligt disponeret, og 
teksten viser mindre 
sikker sammenhæng 
mellem opgavekrav og 
genre. 

Besvarelsen er uklart 
disponeret, og teksten 
viser uklar og tilfældig 
sammenhæng mellem 
opgavekrav og genre. 

Besvarelsen har ingen 
disponering, og teksten 
viser ingen 
sammenhæng mellem 
opgavekrav og genre. 

Søgning og 
brug af internet 

Information og inspiration 
søgt på internettet er 
bearbejdet på en særdeles 
sikker, hensigtsmæssig og 
kritisk måde. 

Information og 
inspiration søgt på 
internettet er 
bearbejdet på en 
hensigtsmæssig og 
kritisk måde. 

Information og 
inspiration søgt på 
internettet er 
bearbejdet på en 
nogenlunde sikker, 
hensigtsmæssig og 
kritisk måde. 

Information og 
inspiration søgt på 
internettet er 
bearbejdet lidt usikkert 
og lidt ukritisk. 

Information og 
inspiration søgt på 
internettet er 
bearbejdet usikkert og 
ukritisk. 

Information og 
inspiration søgt på 
internettet er ikke 
anvendt. 

Kildeangivelse Der er tydelig og korrekt 
kildehenvisning for de 
kilder, der er anvendt i 
opgaven. 

Der er tydelig og næsten 
korrekt kildehenvisning 
for de kilder, der er 
anvendt i opgaven. 

Der er mindre korrekt 
kildehenvisning for de 
kilder, der er anvendt 
i opgaven. 

Der er mangelfuld 
kildehenvisning for de 
kilder, der er anvendt i 
opgaven. 

Kildehenvisning for de 
kilder, der er anvendt i 
opgaven er særdeles 
mangelfuld. 

Der er ikke 
kildehenvisning, da 
internettet ikke er 
anvendt. 

Sprog Sprog Sproget er sikkert og 
varieret i forhold til genre 
og fremstillingsform og 
med brug af velvalgte 
udtryk og sikker syntaks. 

Sproget er sikkert, klart 
og varieret i forhold til 
genre og 
fremstillingsform. 

Sproget er forståeligt 
og overvejende klart 
og varieret i forhold til 
genre og 
fremstillingsform. 

Sproget er overvejende 
forståeligt i forhold til 
genre og 
fremstillingsform. 

Sproget er mindre 
forståeligt i forhold til 
genre og 
fremstillingsform. 

Sproget præges i høj 
grad af 
meningsforstyrrende fejl 
og formuleringer i 
forhold til genre og 
fremstillingsform. 

Retskrivning og 
tegnsætning 

Retskrivning og 
tegnsætning er meget 
sikker. 

Retskrivning og 
tegnsætning er sikker. 

Retskrivning, 
tegnsætning og 
syntaks er rimelig 
sikker. 

Retskrivning, 
tegnsætning og syntaks 
er noget usikker. 

Retskrivning, 
tegnsætning og syntaks 
er usikker. 

Retskrivning, 
tegnsætning og syntaks 
er særdeles usikkert. 

Form Orden og 
layout 

Layoutet fremmer 
kommunikationen i høj 
grad. Skrifttype, 
afsnitsinddeling samt 
eventuelle billed-
modaliteter er meget 
sikkert anvendt og 
afstemt. 

Layoutet fremmer 
kommunikationen. 
Skrifttype, 
afsnitsinddeling og 
eventuelle billed-
modaliteter er sikkert 
anvendt og afstemt. 

Layoutet fremmer 
stort set 
kommunikationen. 
Skrifttype, 
afsnitsinddeling og 
eventuelle billed-
modaliteter er 
anvendt nogenlunde 
sikkert. 

Layoutet understøtter i 
mindre grad kommuni-
kationen. Skrifttype, 
afsnitsinddeling og 
eventu-elle 
billedmodaliteter er 
anvendt usikkert. 

Layoutet understøtter 
ikke kommunikationen. 
Skrifttype, 
afsnitsinddeling og 
eventuelle billed-
modaliteter er anvendt 
uden konsekvens. 

Layoutet understøtter 
ikke kommunikationen. 
Skrifttype og afsnitsind-
deling er anvendt helt 
inkonsekvent, og 
eventuel billedmodalitet 
er ikke anvendt. 







”Mine antagelser om eleverne får betydning 
for min professionelle dømmekraft, og dermed 

også mine helt praksisnære valg.”



Stærkere læringsfællesskaber på alle 
niveauer

En praksisfortælling fra Læssøesgades Skole



Vejledere og skolens ledelse

Læringsfællesskabet – tilgang der 

understøtter udviklingen af vores 

pædagogiske praksis

Hvad

Observationer og feedbacksamtaler styrker 

arbejdet med nye elementer i 

folkeskolereformen

Implementeringsgruppen

Implementerings-

gruppe

Stærkere 

læringsfællesskaber 

Det pædagogiske personale



Implementeringsgruppen observerer det pædagogiske personale

Fokus på børnenes læring

Nysgerrig og anerkendende tilgang

Ny situation

Observationer og feedbacksamtaler

Forsamtale Observation
Feedbacksamtale med 

reflekterende team

Proces



Vi er også i en læreproces

Løbende møder og evaluering

Lydhør ledelse

Legitimering af vores nye rolle som vejledere

Implementeringsgruppens funktion

Samarbejde med afsæt i data og viden fra observationer og 
feedbacksamtaler



Vi øver os sammen

Vi blev også observeret og fik feedback

Vejlederrollen bliver understøttet 

Praksisnær ledelse

Bindeled

Fælles retning og  udvikling af samarbejdskultur

Et stærkt læringsfællesskab

Implementerings-

gruppe

Stærkere 

læringsfællesskaber 

Det pædagogiske personale





Lokale A: 
• Bakkegårdskolen
• Ellevangskolen
• Elsted Skole

Lokale D: 
• Sølystskolen
• Virup Skole
• Vorrevangskolen

Lokale B: 
• Hårup-Elev Skoler
• Lisbjergskolen
• Lystrup Skole

Lokale E: 
• Idrætsdagtilbuddet Trige -

Spørring
• Lindegården (SDT)
• Lisbjerg dagtilbud

Lokale C: 
• Netværksskolen
• Skødstrup Skole
• Skæring Skole



Lokale F: 
• Hårup-Elev dagtilbud
• Skejby-Vorrevang 

dagtilbud
• Skovvangen dagtilbud

Lokale J: 
• FU Nord

Lokale G: 
• Børnehaven Kernehuset 

(SDT)
• Ellevang dagtilbud
• Hjortshøj dagtilbud

Lokale K: 
• Løgtengården (SDT)
• Skødstrup dagtilbud

Lokale H: 
• Lystrup-Elsted dagtilbud



Lokale L.:
• Skæring Sølyst dagtilbud

Lokale M:
• Strategi og Udvikling
• PPR
• Sundhedsplejen Nord
• Tandplejenetværket Skæring og Vejlby
• Tværfaglig enhed


