
Program  
Læringsdag 1.1 – Fællesfunktioner 

Torsdag d. 11. april mødes ressourcepersonerne fra Fællesfunktioner 
igen til læringsdag 1.1 på Frydenlundskolen for at fortsætte proces-
sen med at åbne perspektiverne i Stærkere Læringsfællesskaber. 
 

Udbytte af dagen

•  Viden om den forskningsmæssige baggrund for arbejdet med professionelle læringsfæl-
lesskaber og værdien heraf – herunder at omsætte og anvende viden

•  Identifikation af skolens udviklingsmuligheder i forhold til Stærkere Læringsfællesskaber 
og undersøgelse af teamkulturen ift. at sætte elevernes læring i centrum 

•  Viden om og forståelse af rollen som ressourceperson ift. at inddrage og anvende forsk-
ningsinformeret viden om didaktik og læringsledelse i et kollaborativt teamsamarbejde

Programmet for dagen indeholder oplæg, plenumdrøftelser, refleksionsøvelser og arbejds-
tid til begyndende skitsering af udviklingstrappe. 
 

Overordnet program for dagen

9.00 Velkomst og program for dagen og tjek-ind-øvelser

9.30 Professionalitet og læringsfællesskaber – fælles viden og forståelse

10.15 Rollen som ressourceperson

11.15 Undersøgelse af samarbejdskultur

12.00 Frokost

12.45 Arbejde med udviklingstrappe ift. udvikling og forankring af SLF i egen afdeling

14.00 Undersøgelse af mulige fremadrettede prøvehandlinger 

14.40 Opsamling på dagen, næste skridt og evaluering

15.00 Tak for i dag



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Forberedelse frem til læringsdag 1.1: 

I skal ledelse og ressourcepersoner sammen og med udgangspunkt i statusundersøgelsen 
(spindelvævet) fra læringsdag 1 skitsere et fremtidsbillede for, hvor udviklingsarbejdet med 
stærkere læringsfællesskaber ideelt set har ført jer hen om 3 år. I kan anvende den skabelon, 
som blev præsenteret på læringsdag 1, og som ligger på kursusportalen. Medbring den 
udfyldte skabelon til læringsdag 1.1. Som en del af forberedelsen indkredser I også et muligt 
udviklingsområde, I vil fokusere på i det fremadrettede arbejde med stærkere læringsfælles-
skaber i jeres afdeling. 

Ressourcepersoner og ledelser læser inden dagen teksten: Qvortrup, Lars (2016): Det ved 
vi om Professionelle Læringsfællesskaber, Kap 3 Hvorfor Professionelle Læringsfællesska-
ber. Dafolo 

Teksten læses med henblik på forståelse af og refleksion over grund-
laget for professionelle læringsfællesskaber og relateres til jeres egen 
praksis:

• Hvorfor stærkere læringsfællesskaber hos jer? 

• Hvad er stærkere læringsfællesskaber for jer? 

• Hvordan kan stærkere læringsfællesskaber udvikles i jeres afdeling?     


