
Læringsdag 2 (skole)

Roller, positioner og 
forandringsledelse
I uge 35 mødes ledere og ressourcepersoner igen i Stærkere Læringsfæl-
lesskaber på Frydenlundskolen. På læringsdag 2 fortsætter vi arbejdet i 
læringsfællesskaberne med et særligt fokus på forandringsledelse, roller 
og positioner og på, hvordan ledelse og ressourcepersoner sammen 
kan understøtte skolens udvikling af stærkere læringsfællesskaber. 

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 på egen skole 

Programmet indeholder oplæg, plenumdrøftelser og refleksion. 

Før dagen:

Skolen medbringer lokal procesplan og eventuelt udkast til udviklingstrappe fra læringsdag 1
Tekst læses:  

Albrechtsen, T: Ressourcepersoner i Professionelle Læringsfælleskaber. Reflekterende dialoger om 
elevdata I: Andersen, F.B. (Red.): Ledelse gennem ressourcepersoner.  
 
Teksten skal læses med henblik på at reflektere over rollen som ressourceperson. I læsningen af teksten kan 
der fokuseres på de syv principper på side 80-81 med henblik på at spejle disse op mod egen skoles praksis.  

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Fælles del i salen

Velkomst, præsentation af program og formål med dagen ved  
Rambøll, Mannaz og VIA og oplæg ved Børn og Unge-chefer og  
ressourcepersoner

Pause og finde ud på hold

Holdundervisning – funktionsopdelt

Tjek ind og opsamling på arbejdet med stærkere læringsfællesskaber 
på skolen

Forandringsledelse, roller og positioner 
Oplæg med afsæt i den læste tekst og refleksionsøvelser med henblik på at 

drøfte roller og positioner, når udvikling af læringskultur er målet. Der laves 

refleksionsøvelser over legitimering, positionering og roller, der skal klæde 

deltagerne på til videre drøftelse af funktionsbeskrivelse for ressource- 

personerne

Frokost

Ressourcepersoner i vores Stærkere læringsfællesskaber
Udfordringer, dilemmaer og opmærksomhedspunkter  

i arbejdet som og samarbejdet imellem ledelse og  

ressourcepersoner, samt positionering i egen  

organisation.  

Pause

Samarbejde og afklaring af rollen som ressource- 
person på skolen
Aftaler om samarbejde og afklaring af deltagernes forskellige rolle  

i den videre udvikling på skolen. 

Afrunding og evaluering af dagen

Dagsorden 

9.00-10.00

10.00-10.15

10.15-11.00

11.00-12.00

12.00–12.30

12.30–13.30

13.30-13.45

13.45-14.45

14.45-15.00


