
Fælles læringsdage kickstarter arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber 
I uge 11 tog knap 1300 medarbejdere og ledere hul på arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber. Fem 
gode dage på den genåbnede Frydenlundskole bød på fælles viden og mulighed for at tage de første 
drøftelser om udviklingen af Stærkere Læringsfællesskaber lokalt.    

Frydenlundskolen var gennem uge 11 ramme for de første læringsdage, hvor faglige fyrtårne, 
ressourcepersoner og ledere sammen påbegyndte arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber. Dagene var 
delt op i en fælles formiddagsseance med faglige oplæg og en eftermiddag med tid til at tage de indledende 
snakke om, hvordan man kommer i gang med arbejdet lokalt.  

Direktør for Børn og Unge, Martin Østergaard Christensen, bød alle fem dage velkommen. Og budskabet fra 
direktøren var klart: 
 
”Stærkere Læringsfællesskaber udvikler vi ikke fra dag til anden. Vi skal øve os sammen, lære nyt om os selv 
og vores samarbejde og udvikle os i fællesskab. Det er kernen i en ny samarbejdskultur – at vi sammen 
finder de bedste løsninger med afsæt i data, professionel viden og erfaringer, sagde Martin Østergaard 
Christensen og fortsatte:  

”Det her er en tillidsdagsorden. Vi skal kunne sige, hvad der er svært og være sammen på en god måde. Det 
er i fællesskab, vi finder de bedste veje og sætter retning i en hverdag med stor kompleksitet.” 

Børn og Unge kalder det Stærkere Læringsfællesskaber 
VIA University, som er en af Børn og Unges samarbejdspartner i forbindelse med den fælles 
kompetenceudvikling af ledere, faglige fyrtårne og ressourcepersoner, gav dagens fælles faglige oplæg, der 
tog udgangspunkt i Professionel Kapital og Professionelle Læringsfællesskaber. I Børn og Unge kalder vi det 
Stærkere Læringsfællesskaber, fordi vi bygger ovenpå Stærkere Fællesskaber, men det faglige udspring for 
den samarbejdskultur, vi ønsker at udvikle, findes i især Professionelle Læringsfællesskaber.  

Samarbejdet i læringsfællesskaber blandt professionelle har vist sig at have stor effekt på børn og unges 
læring og udvikling. Kort sagt – når professionelle er i læring og udvikler sig i fællesskaber med fokus på 
børnenes og de unges læring og trivsel, ja, så lærer og udvikler børn og unge sig også bedre.  

Fundamentet for et sådant læringsfællesskab er:  

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.  

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

Det er altså ikke samarbejdet alene, der gør det. Forudsætningen er også, at det er mennesker, der deler 
fælles værdier og vision for opgaven, og at de med brug af professionel viden, data og erfaringer bruger tid 
på reflekterende og åbne dialoger, der kan lede frem til nye fælles løsninger og tiltag. Med direktørens ord 
in mente, er det ikke noget man gør fra dag til anden. 

Derfor har Børn og Unge også ansat tyve læringspartnere, der de kommende tre år skal støtte op om det 
lokale arbejde. Med teamleder Susanne Holst i spidsen blev læringspartnernes rolle beskrevet, og der blev 



sat billeder på, hvad et læringsfællesskab kan være og gøre i praksis – fælles for læringspartnerne er, at de 
alle kommer fra praksis og har stor erfaring med selv at igangsætte og arbejde i læringsfællesskaber.  

De tyve læringspartnere er fordelt mellem Børn og Unges fem distrikter samt Fælles funktionerne, så alle 
tilbud og afdelinger har tilknyttet en læringspartner til at facilitere arbejdet og sparre om det kommende 
processer.  

Hvor parate er vi lokalt? 
Efter de fælles oplæg blev ledere og medarbejdere delt i mindre hold for at arbejde videre med en 
temperaturmåling af den lokale samarbejdskultur, rammer og struktur. Efter en indflyvning med mulighed 
for at drøfte og oversætte Stærkere Læringsfællesskaber ind i den lokale kontekst – i en skoleverden, en 
dagligdag i dag- og fritidstilbud eller i en afdeling i Fælles funktioner – blev lokale fyrtårne eller 
ressourcepersoner sammen med ledelsen bedt om at reflekterede over den eksisterende samarbejdskultur. 
Målet var at give et fælles bud på, hvad der kan skubbe det kommende arbejde med Stærkere 
Læringsfællesskaber i en positiv retning, og hvor der kan være udfordringer, man skal tage højde for.  

Refleksionerne blev efterfølgende plottet ind i et spindelvæv for at give et visuelt overblik, der i de 
kommende uger skal være afsæt for første møde med læringspartneren og dermed planlægning af de 
første skridt lokalt.  

Ledere skal sammen med de lokale ressourcepersoner og faglige fyrtårne afsted på endnu fire fælles 
læringsdage. Udover de fælles læringsdage skal ressourcepersoner og faglige fyrtårne afsted yderlige fem 
dage. 

Det lokale arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber går i gang efter sommerferien og vil involvere hele 
det pædagogiske personale.  

 

 


