
Læringsdag 2.1 - uge 39 (Dagtilbud)

Roller, positioner og 
forandringsledelse
I uge 39 mødes vi igen på Frydenlundskolen til læringsdag for faglige fyrtårne, hvor 
vi arbejder videre med roller, positioner og forandringsledelse. Læringsdagen foregår 
på hold, og I kommer til at arbejde en del med forskellige dialog- og procesredskaber 
i løbet af dagen. 

Formål: 
•   Faglige fyrtårne erhverver dialogiske/faciliterende kompetencer til at arbejde med at udvikle stærkere 

læringsfællesskaber samt opnår forståelse for egen rolle og opgavens næste skridt.

Udbytte: 
•  Det faglige fyrtårn får indsigt i og forståelse for sin rolle som faglig og organisatorisk meningsskaber i 

arbejdet med udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud 
•  Det faglige fyrtårn får redskaber til at understøtte pædagogiske refleksioner med kolleger om børns 

trivsel, læring, udvikling og dannelse i læringsmiljøer  
• Det faglige fyrtårn får erfaringer med at bruge forskellige dialog- og procesredskaber 

Før dagen: 
•   Grundbog: Jæger, H. & Mortensen, T. H. (2017). Didaktik og refleksion i pædagogisk arbejde. I: Mor-

tensen, T. H. (red.), Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter (s. 213-236). Akademisk 
Forlag. 

Teksten retter fokus på den centrale pointe, at pædagogers didaktiske forholdemåde er tæt knyttet til refleksion, 
alene og i samarbejdet med kolleger.

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Velkomst, tjek ind og intro

Domæneteori fortsat – og blik på rollen som fagligt fyrtårn med afsæt i case  
Kort uddybende intro til domæneteori som perspektiver på handlinger og forstå-
else i rollen som fagligt fyrtårn. Gruppearbejde med rollen med afsæt i case.                                            

Opsamling på drøftelser 
Med afsæt i domæneteori og case.

Reflekterende dialoger – hvorfor og hvordan?
Fælles overvejelser og intro på holdet.

Gruppearbejde; formulering af refleksionsspørgsmål 
Til udvikling af pædagogiske læringsmiljøer.

Frokost

Reflekterende dialoger fortsat 
Afprøvning af formulerede refleksionsspørgsmål i en rammesat dialog og 
opsamling i plenum.

Læringscirkel som møderedskab

Gruppearbejde om planlægning
Planlægning af møde med afsæt i læringscirklen.
(Kaffe og kage)

Logbog og planlægning af næste skridt

Afrunding og evaluering af dagen

Dagsorden 

9.00 - 9.20

10.35 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.50

9.20 - 10.35

11.50 - 12.20

12.20 - 13.10

13.10 - 13.30

13.30 - 14.20

14.20 - 14.45

14.45 - 15.00


