
Hvor mange ressourcepersoner regner  
man med, en skole skal udpege?

For størsteparten af skolerne er det muligt at 
udpege tre ressourcepersoner pr. skole for eksem-
pel en ressourceperson til henholdsvis indskoling, 
mellemtrin og udskoling. 

Skoler med + 900 elever (pr. 5. september 2017) 
kan vælge op til fem ressourcepersoner, skoler med 
mellem 700 – 900 elever har mulighed for fire plad-
ser, mens skoler med mellem 300-700 elever har 
mulighed for tre pladser pladser. Skoler med under 
300 elever kan få to pladser.

Skal der udpeges et fagligt fyrtårn i hver  
afdeling i dagtilbuddet?

Ja, det er besluttet, at der skal være et fagligt fyrtårn 
i hver afdeling.

Hvornår skal ressourcepersoner og  
faglige fyrtårne senest været udpeget?

Dagtilbud: Vi kender det forventede antal faglige 
fyrtårne på dagtilbudsområdet, da det er aftalt, der 
skal være et fagligt fyrtårn i hver afdeling. 

Hvis I ønsker flere pladser, som I selv finansierer in-
denfor eget budget, skal vi have en tilbagemelding 
om det senest 7. januar 2019. 

Vi skal kende navnene på udpegede faglige fyrtårne 
senest 1. februar 2019.

Skoler: Der er i gennemsnit reserveret tre pladser 
pr. skole, men vi kender ikke det præcise antal 
ressourcepersoner, som den enkelte skole vælger at 
udpege. 

Vi skal have en tilbagemelding på antallet af udpe-
gede ressourcepersoner på den enkelte skole senest 
7. januar 2019. Ønsker den enkelte skole flere 
ressourcepersoner end tildelt, skal de finansierer 
indenfor skolens eget budget

Vi skal senest 1. februar 2019 kende navnene på de 
udpegede ressourcepersoner.

FU:  Vi kender det forventede antal afdelingslede-
re på fritids- og ungdomsskoleområdet, da det er 
aftalt, at afdelingslederne fungerer som ressource-
personer. 

Vi skal kende navnene på ressourcepersonerne 
senest 1. februar 2019.

Fælles: Inden 7. januar 2019 udsender vi i ugepak-
ken link til en indtastningsflade, hvor I kan give 
tilbagemelding på antal pladser, navne m.v. 



Er der mulighed for at få flere  
ressourcepersoner i skolen?

Hvis nogle skoler udpeger færre end tre ressource-
personer, vil de ledige pladser gå i en fælles pulje, 
som fordeles mellem skoler, der ønsker flere end 
tre ressourcepersoner. Er der ingen ledige pladser 
kan skolen alligevel vælge ekstra ressourcepersoner. 
Kompetenceudviklingen af de ekstra ressourceper-
soner finansieres af den enkelte skole. Prisen på 
ekstra pladser er i øjeblikket ved at blive beregnet.

Er der mulighed for at få flere  
faglige fyrtårne i dagtilbuddet?

Ja, der er mulighed for at få flere faglige fyrtårne. 
Kompetenceudviklingen af de ekstra faglige fyrtårne 
finansieres af det enkelte dagtilbud. Prisen på ekstra 
pladser er i øjeblikket ved at blive beregnet.

Kan de nuværende læringsvejledere på  
skoleområdet få ’merit’ for deres uddannelse, 
så de ikke skal deltage så mange dage?

Alle ressourcepersoner skal deltage i hele uddannel-
sen, da den er tilrettelagt som et sammenhængen-
de læringsforløb.

Kan de nuværende læringsvejledere på  
skoleområdet få ’merit’ for deres uddannelse, 
så de ikke skal deltage så mange dage? 

Hvornår starter kompetenceudviklingen? 

Kompetenceudviklingsforløbet for ressourceperso-
ner/faglige fyrtårne begynder i marts 2019. 

Der er to uddannelsesdage i perioden marts – juni 
2019, og otte dage i perioden august 2019 – juni 2020. 

På dagtilbudsområdet er der desuden en ekstra dag 
for ledelse og faglige fyrtårne i april 2019 .

Vi har snart den endelige plan klar – forventelig 
inden udgangen af november. Vi melder datoer ud 
via Ugepakke og det nye Intra.

Er det tanken, alle ressourcepersoner/ 
faglige fyrtårne får den samme  
kompetenceudvikling?

Kompetenceudviklingen målrettes hhv. dagtilbuds-, 
skole- og FU-området. Indenfor hvert af områ-
derne får alle ressourcepersoner/faglige fyrtårne/
afdelingsledere den samme kompetenceudvikling, 
der er tilrettelagt sådan, at der er mulighed for at 
inddrage den lokale praksis.

På hvilke ugedage placeres  
kompetenceudviklingen?

Det tilstræbes, at kompetenceudviklingen i et 
distrikt placeres på samme ugedag igennem hele 
kompetenceudviklingsforløbet for at lette planlæg-
ningen i vagtplaner og skemaer.

Bliver skole, fritidstilbud, dagtilbud tilført  
ressourcer til den tid, personalet anvender  
til læringsdage mv.?

Stærkere Læringsfællesskaber betaler kompetence-
udviklingen, men dagtilbud, skole og fritidstilbud 
skal selv finde tiden til læringsdagene. 

Dagtilbuddene får dog vikardækket tre læringsdage 
via midler fra Børne- og Socialministeriet målrettet 
vikardækning ved kompetenceudvikling i forbindel-
se med den nye dagtilbudslov.


