


LÆRINGSDAG 2 FOR UNG I AARHUS

ROLLER, POSITIONER OG 
FORANDRINGSLEDELSE



VELKOMMEN

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

Læringsfællesskaber

• Tættere på samarbejdet mellem jer som nøglepersoner i den lokale udvikling 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 FU-området og fritidscentrene bliver sendt ud i uge 37

Status på baselinemålingen





Program for dagen

09.00-10.00 Velkomst, dagens formål og inspirationsoplæg

10.00-10.15 Pause og ud på hold

10.15-11.00 Tjek ind og opsamling på arbejdet med SLF i eget tilbud

11.00-12.00 Forandringsledelse, roller og positioner

12.00-12.30 Frokost

12.30-13.30 Ressourcepersoner i vores Stærkere Læringsfællesskaber

13.30-13.45 Pause

13.45-14.45 Samarbejde og afklaring af rollen som ressourceperson

14.45-15.00 Afrunding og evaluering af dagen







Dagens formål og udbytte

Formål: 

Ressourcepersoner og ledere erhverver fælles færdigheder i 
forandringsledelse og dialogiske/faciliterende kompetencer 
gennem arbejdet med at udvikle de professionelle 
læringsfællesskaber i eget tilbud, samt rollen som leder og 
ressourceperson i udvikling af stærkere læringsfællesskaber

Væsentligste udbytte:

Kompetencer til at facilitere processer og forandringer

Erfaringer med at bruge forskellige dialog- og procesredskaber

Viden om forandringsledelse, positionering og legitimering af 
ressourcepersonen

Redskaber til afklaring af rollen som ressourceperson i eget 
tilbud 

Viden om og 
arbejde med 
roller, 
funktioner, 
positioner og 
forandrings-
ledelse.

Faciliterende 
processer og 
dialog-
værktøjer. 



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 
ressourcepersoner



Ressource-
personens
dobbelte

rolle



‘Deep learning’ i SLF og ung i aarhus‘
• Hvad er den bedste arv, vi kan efterlade til vores børn og unge? –

udvikle deres evne til at indgå i ‘dybe’ læreprocesser

• Dyb læring – ‘learning that stays with you’

• Den lærende driver processen – dvs. er en aktiv aktør i egne 
læreprocesser

• Dyb læring forudsætter motivation/interesse – vi lærer bedst, når vi 
brænder for det, vi skal lære

• Mesterlære, ‘lære at lære’, øvelse, feedback

• Hvorfor SLF – gentænke hvordan læringsmiljøer, der giver mulighed 
for dyb læring, kan skabes, så alle børn og unge lærer, udvikles og 
trives og bliver så dygtige, som de kan

”Learning as a practice is 
invisible in school!”

”Students learn how to be taught –
learning to learn is different”



LÆRING OG SYNLIG KVALITET I 
FRITIDS- OG UNGDOMSPÆDAGOGISKE AKTIVITETER

• Det ‘nye’ læringsimperativ – læring ikke begrænset til særlige 
tidspunkter, steder og undervisningssammenhænge

• Politisk opmærksomhed: Fritiden har potentiale for at skabe mere 
læring, trivsel og livskvalitet for børn og unge

• Nye krav til fritids- og ungdomspædagogikken: Mere fokus på 
læringsmålsstyring, evidens, opfølgning på resultater og synlig 
kvalitet i fritids- og ungdomspædagogiske aktiviteter

→ Stærkere Læringsfællesskaber i Ung i Aarhus



Ledelsesintentioner i den pædagogiske praksis

Pædagogisk ledelse: Fokus på kerneopgaver for eksempel 
gennem observation af undervisning/pædagogiske aktiviteter og 
analyser af data om elevernes læring og trivsel

Transformativ ledelse eller forandringsledelse, der er stærk på 
at skabe engagement, motivation og samarbejde blandt de 
professionelle med afsæt i en fælles vision

Distribueret ledelse, der peger på, at ledelse ikke er lig med 
lederen som person, men i lige så høj grad handler om de 
professionelles medledelse og selvledelse i den pædagogiske praksis 
i et organisatorisk perspektiv, herunder brug af ressourcepersoner, 
vejledere mv.  

http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6ringscentreret-
skoleledelse-i-reformens-%C3%B8je

http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6ringscentreret-skoleledelse-i-reformens-%C3%B8je


Opbygning 
af tillid i 

relationer

Kompleks 
opgave-
løsning

Brug af 
viden i 
praksis

Strategisk ressourcebrug

Sikring af kvalitet i aktiviteter/undervisning

Sikring af et ordentligt og trygt miljø

Ledelse af professionelles læring og udvikling

Etablering af mål og forventninger

Høj 
kvalitet i 
pædago-

giske
aktivite-
ter og 
læring

Elevcentreret skoleledelse, Viviane Robinson, Dafolo 2015, se fx 
https://arkiv.emu.dk/modul/l%c3%a6ringscentreret-skoleledelse-i-
reformens-%c3%b8je

Læringscentreret ledelse 

https://arkiv.emu.dk/modul/l%c3%a6ringscentreret-skoleledelse-i-reformens-%c3%b8je


Delegeret vs Distribueret ledelse

Super, så har du 
ansvaret for at have 

styr det med 
læringssamtalerne 

efter ST-prøverne. Du 
må sige til, hvis der 

bliver noget…

Godt, nu har vi aftalt, 
hvordan vi på de 

næste teammøder 
afprøver facilitering af 
reflekterende dialoger. 
Vi mødes og sparrer 
med hinanden om, 

hvordan det fungerer  



Hvorfor er vi her i dag?
Anbefalinger



Ledelse af 
forandrings-
processer? 

Ledelse af og 
gennem 

ressource-
personer?

Samarbejde og 
rolleafklaring?

HVAD VED VI MERE OM, 
NÅR VI TAGER HERFRA I DAG?





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 – FU-chefer, 

fritidsledere og ressourcepersoner







Højdepunkter 
Vendepunkter

Lavpunkter, 
Holdepunkter, 
Blinde pletter       

og 
pejlemærker. 









FORMÅL 

• Fælles forståelse og retning for opgaven og rollen som leder og ressourcepersoner i udviklingen 
af Stærkere Læringsfællesskab

UDBYTTE

• Afklare og tydeliggøre roller, positioner og konkrete samarbejde mellem ledere og 
ressourcepersoner 

• Udforske og udfordre dilemmaer i forhold til rollen som leder og ressourceperson - positionering 
lokalt

• Konkrete aftaler for samarbejdet mellem ledere og ressourcepersoner 

Tema i dag: Roller, position og forandringsledelse



Stærkere Læringsfællesskaber i
praksis…

Opstartsfasen.



Hvem er jeg?

Tasia Vangsgaard 

Afdelingsleder Klubberne Peter Fabers Vej

UngiAarhus ØST.



Hvordan er
vi kommet i

gang?

Min afdelingsleder kollega Ane Størup og jeg tog kontakt til 
vores læringspartner Dorthe Vinter Andersen for at blive 
lidt klogere på SLF og på vores rolle som ressourceperson.

Opstartsfasen har været præget af forvirring, tvivl, 
utydelighed og mangel på at nå ind til kernen af 
forståelsen for, hvad SLF egentligt går ud på.

Vi havde mange opklarende spørgsmål og vi satte os ned 
for at prøve at blive klogere i fællesskab på trods af at vi 
havde læst materialerne og havde deltaget i møderne.

Er SLF en pædagogisk metode? Et nyt redskab? Et data 
indsamlingskursus? En pædagogisk vision? En ny måde at 
blive bedre til at samarbejde på tværs af det professionelle 
netværk?



Hvad tror vi så SLF 
er?

SLF er det vi går rundt og gør i forvejen.. 
– bare på en lidt anden måde….

- med et tvist….måske opkvalificerende?

- et genbesøg på noget der muligvis/muligvis          

ikke er blevet lidt rustent? 

- Med faglig sparring udefra..nye inputs…?

- Støve fagligheden af?

En mulighed for at kigge på praksis 
og finde nye veje ind i det, der hvor 
vi selv synes der er et behov! 

Vigtig pointe!



✓ Samvær

✓ Fællesskab

✓ Samskabelse med forældrene

✓ Dedikerede og kompetente voksne

✓ Vi gør os umage – udvikle egne kompetencer

✓ Lyttende øre
✓Blidt motiverer
✓At gør det, der virker bedst

Er der nogen herinde som synes at de IKKE arbejder rundt i kasserne i 
forvejen? Nogen som synes de f.eks IKKE har en vision eller fælles 
værdier eller som IKKE har fokus på børn og unges læring og udvikling?

Det tror jeg ikke ;) – men måske der er nogle ønsker/drømme om at 
have tid/få hjælp til at dykke ned i vores praksis på områder, hvor vi 
synes vi kan gøre det bedre end i dag…  det har vi i hvert tilfælde ;)  



SLF ”temaerne” hænger sammen – vi kan ikke arbejde med den ene kasse uden også 
implicit at arbejde med de andre – til gengæld kan vi ikke gabe over alle kasser på en 
gang – så vi starter i den kasse vi har brug for hjælp i – og vi vil have en naturlig 
berøringsflade med de andre, som på den måde også bliver ”støvede af” ☺.

Vi arbejder alle sammen 
i forvejen med alle 
kasserne – så det er ikke 
nytænkning – men 
måske gentænkning? 



Ned i tragten med alle 
visionerne og øv os på en 
ting af gangen:
• Hvordan kan vi 

kvalificere det, vi gør i 
forvejen? 

• Eller bare øve os noget 
mere på det…

• Eller betragte det på en  
ny måde?

• Støve af…ruste af…



Hilse på Dorthe – vores SLF vejleder.

• Dorthe blev inviteret til et personalemøde, hvor hun kort 
introducerede SLF med få ord ;)

• Vi havde forberedt en ønsket øvebane – OUP tema:

• Forældresamarbejde – herunder forældreinvolvering og 
information til forældre. 

• Dorthe introducerede os til læringscirklen som spiller så smukt 
sammen med UngiAarhus evalueringsproces model.

Vores første spæde øvebaner i SLF.



Læringscirklen



Drejebog til samtale efter læringscirklen: 

Gruppestørrelse: 3-6 

Ved tre personer udgør facilitator og den tredje person det reflekterende team 

Èn er dataholder – altså har noget viden/data med til mødet 

Én er facilitator – altså den, der styrer samtalen 

De andre udgør det reflekterende team 

 

Minutter Handling Hvem 

2  Byder velkommen og fremlægger læringscirklen. ”Vi 
skal igennem disse fire elementer. Jeg holder tid, 
sørger for at I alle får talt og at I holder jer indenfor de 
respektive elementer. Sådan at I eksempelvis ikke 
kommer til at reflektere før I har analyseret data”. 

Facilitator 

1 Præsenteret temaet for sine data – ikke i detaljer – 
men meget overordnet. ”Jeg har valgt at tage noget 
data med omkring, hvordan de unge bruger vores 
PC´er” 

Dataholder 

2 Beder det reflekterende team om at opstille hypoteser 
om, hvad de tror, der vil blive præsenteret af 
dataholder. Dette noteres ned på Post-It´s.  

Facilitator 

10 Præsenterer data 10 minutter Dataholder 

5+5 Analyserer data Del 1 i 5 min og herefter Del 2 i 5 min Det reflekterende team 

15 Herefter reflekterer det reflekterende team i 15 
minutter.  Dataholder inviteres med ind efter ca 5 
minutter 

Det reflekterende team og 
dataholder 

10 Beslutning  Alle 

5 Handling  Alle 

2 Tak for denne gang – er der noget vi vil have 
mere/mindre af næste gang? 

Facilitator 

 

 

 

 



Data – del 1
(Ingen fortolkning eller formodning 
– kun facts)
✓ Hvilke mønstre kan I se?
✓ Er der en tydelig linje/trend?
✓ Ser I noget, der overrasker jer? 

✓ Jeg kan se, at….
✓ Jeg kan tælle
✓ Jeg kan få øje på det mønster
…ikke: derfor, fordi, det ser ud som 
om 

Fortolk data- del 2– find 
sammenhænge og pointer

✓ Hvad fortæller 
datagrundlaget om, 
hvad der lykkedes?

✓ Hvad fortæller 
datagrundlaget, at vi gør 
godt?

✓ Hvor fortæller 
datagrundlaget, at vi kan 
forbedre os?

Refleksion

✓ Hvorfor så vi det, vi så?

✓ Hvad fik vi af ny viden?

✓ Hvordan spiller den 
sammen med mine 
antagelser?

✓ Hvilke overvejelser gør 
vi, hvis data viser, at 
vores indsats ikke har 
virket?

Beslutning:

✓ Hvad skal vi gøre mere af?

✓ Hvad skal vi undgå at 
gøre?

✓ Hvor skal vi justere?

✓ Ønske om ny data?

✓ Skal der opstilles nye 
mål? Ny data?

Handling:

✓ Hvem gør hvad?

✓ Hvornår?

✓ Hvornår skal der følges 
op?

✓ Hvem gør det? 

ROYE herfra

Øvebane:

- Forældreinvolvering

- Information(platforme) 
til forældre.



Data Hvad er data? Ikke kun de ”hårde” i LIS lister eller afkrydsning – men de ”bløde” –
hvordan ser de ud – hvad kan det være vi skal lede efter?

Blive stærkere på overgangen mellem fritidsklub – ungdomsklub: (….ekstra udfordring at 
de skal skifte primær matrikel) 

- Dette kommer vi ind under OUP tema ”børn og unges fysiske og mentale velvære”.

- Vi vil arbejde ud fra læringscirklen som medtager dataindsamling for at blive klogere på 
fremadrettet handling

Evaluering Generelt at blive bedre til at evaluere – mere konstruktivt og brugbart. Her vil vi se 
hvordan vi kan smelte nogle af de evalueringsredskaber, vi i forvejen har – ind i SLF´s
smeltedigel, med det bedste fra alle verdener.

Øvebaner fremadrettet



GRUPPELOKALER

A B C M

Nord Sydvest og ungdoms-
skolekoordinatorer

Syd Øst og Vest


