


LÆRINGSDAG 2 FOR DAGTILBUD

ROLLER, POSITIONER OG 
FORANDRINGSLEDELSE



VELKOMMEN

• Læringsdag 2 med fokus på ´Roller, positioner og forandringsledelse`. 
• Afgørende, at I er tydelige og samstemte om roller i den lokale opstart af 

Stærkere Læringsfællesskaber

• Tættere på samarbejdet mellem jer som nøglepersoner i den lokale udviklingen af 
Stærkere Læringsfællesskaber 
• Hvilke fælles aftaler skal I have?



Kompetenceudvikling i praksis



• I foråret gennemførte Oxford Research en baselinemåling blandt ledere og 
medarbejdere i dagtilbud, fritids- og ungdomsskoler, samt fællesfunktionerne

• Rapporter for dagtilbud og afdelinger gøres tilgængelige i uge 35.

Status på baselinemålingen





9.00-10.00 Fælles velkomst i salen – dagens indhold

10.15-10.45 Velkommen på hold og tjek ind (plenum)

10.45-12.00 Forandringsledelse, faglig ledelse, roller, positioner og dilemmaer 
forbundet hermed (Hvad og hvorfor? Oplæg og gruppedrøftelser)

12.00-12.30 Frokost

12.30-13.45 Roller og positioner i praksis (Hvordan? Oplæg og gruppedrøftelser)

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Reflekterende dialog – samarbejdet om og i dagtilbuddets stærkere 
læringsfællesskab (hvor er vi nu – og hvad så fremadrettet?)

14.45-15.00 Afrunding, evaluering og tiden frem til næste undervisningsgang

Program for dagen





De fælles værdier og visioner angiver en retning for arbejdet i 
det professionelle læringsfællesskab. 
Fundament for den praksis I skal agere i og tage ejerskab over. 
Meningsfuldhed, afklaring af forventninger, normer, tydelighed 
om roller og ansvar. Skærper evnen til at søge og skabe viden

Fælles fokus på børnenes udvikling og læring
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse gennem trygge og pæda ”Det, der sker!”
Børn og voksnes aktive væren i den samlede pædagogiske 
hverdag – aktiviteter, rutiner, lege etc. 
Det pædagogiske personales evne til at engagere sig, støtte op 
om og være nysgerrig sammen med børnene
Det pædagogiske personales medvirken til at udvide og/eller 
begrænse barnets deltagelse
(Skriver, 2018) gogiske læringsmiljøer, hvor legen er 
grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 
børneperspektiv

Fælles ansvar for børnenes udvikling og læring

Den faglige pædagogiske udvikling og de pædagogiske 
læringsmiljøer er rettet mod børnenes behov 

Kollegiale undersøgelser i tilbagevendende cyklusser med 
udvikling/justering af de pædagogiske læringsmiljøer for øje
Skabe optimale betingelser fælles forpligtende 
læringsprocesser og videndeling
At tage del i kollegers udfordringer og dele egne
Kræver at samarbejdet er præget af åbenhed, gensidig tillid og 
respekt

Ledelsens rolle i forhold til at styrke ovenstående er essentiel. 

Fælles refleksion over praksis med det formål at undersøge 
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
Analyse og justering/forbedring af praksis fordrer, at man tør 
udfordre hinandens antagelser og vanetænkning gennem 
kollegiale og databaserede dialoger
Reflekterende dialoger skal rammesættes, så alle sikres tale- og 
lyttetid

At være rustet til aDagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og 
understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at  børn 
får en god og tryg opvækst
t handle i alle de konkrete situationer, hvor pædagogisk personale skal realisere god 
pædagogik og gode pædagogiske læringsmiljøer

At udvikle et fagligt kompas som støtte til at navigere og træffe valg om handlinger på 
baggrund af viden om og erfaring med god pædagogisk praksis

Rammen om det, der sker!”

Antal børn, antal voksne
Indretning
Materialer
Det pædagogiske personales uddannelsesniveau
Organisering af tid og ressourcer

Pædagogisk ledelse

Organisatorisk ledelse

Det brede databegreb



Hvorfor er vi 

her i dag?

• Arbejde med udvikling af pædagogisk praksis i 
Stærkere Læringsfællesskaber forudsætter en 
ledelse, der har en vision, som er tæt på - og 
sidder med ved bordet

• Denne ledelsesopgave varetages i et 
samarbejde mellem formel ledelse og faglige 
fyrtårne



Opbygning af 
relationel tillid

Udvikling af et 
miljø baseret 

på konstruktivt 
professionelt 
samarbejde

Analytisk 
tilgang til 

praksis

Skabe klare mål og fælles sprog om børns udvikling

Sikre adgang til relevant viden

Selv agere professionelt lærende

Udvikle et miljø baseret på konstruktivt professionelt samarbejde

Arbejde med løbende og daglig feedback, fx på data

Allokere strategiske ressourcer

Professionelle
Stærkere 
Lærings-

fællesskaber 

(Qvotrup, inspireret af Robinson, 2018)



Hvorfor er vi her i dag - anbefalinger

Understøtte ledelserne i at 
sikre, at der arbejdes 
struktureret og prioriteret 
med Stærkere Læringsfæl-
lesskaber, da der er behov 
for gode rammer og et 
stærkt fokus

01
Skabe gode muligheder 
for observation og sparring 
for at støtte udviklingen af 
en professionel 
samarbejdskultur for alle 
medarbejdere

02
Overveje, hvordan Stærkere

Læringsfællesskaber 
kan bredes ud til alle 
medarbejdere og blive 
en internaliseret 
samarbejdskultur over tid

03

(https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-projekt-professionelle-laeringsfaellesskaber-i-aarhus-og-
randers-kommuner-7033/)



HVOR DER 
HANDLES, DER 
LEDES!

(Andersen, 2019)





BU-chef med netværksansvar



Vi er nået til at øve stærkere læringsfællesskaber i praksis …

• For at lykkes skal alle niveauer arbejde 

læringsorienteret med fokus på 

kerneopgaven og udveksle viden på tværs 

og mellem niveauer 

• Derfor vi er samlet i dag – faglige fyrtårne, 

dagtilbudsledere og chefer







FORMÅL 

• Fælles forståelse og retning for opgaven og rollen som faglig leder og fagligt fyrtårn i 
udviklingen af Stærkere Læringsfællesskab og arbejdet med den styrkede pædagogiske 
læreplan 

UDBYTTE

• Afklare og tydeliggøre roller, positioner og konkrete samarbejde mellem faglige ledere og faglige 
fyrtårne

• Udforske og udfordre dilemmaer i forhold til rollen som faglig leder og fagligt fyrtårn -
positionering i eget dagtilbud

• Konkrete aftaler for samarbejdet mellem faglige ledere og faglige fyrtårne 

Tema i dag - ”Roller, position og forandringsledelse”




