
Program læringsdag 2.1 uge 40 (Fællesfunktioner)

Roller, positioner og 
forandringsledelse
I uge 40 mødes vi igen på Frydenlundskolen til læringsdag for ressourcepersoner, 
hvor vi arbejder videre med roller, positioner og forandringsledelse og med 
særligt vægt på ressourcepersonens dialogiske og faciliterende kompetencer. 

Læringsdagen foregår på hold, hvor I i grupper og på tværs af afdelinger kommer til at afprøve forskellige 
dialog- og procesredskaber. I øvelserne inddrages jeres oplevede dilemmaer og udfordringer i rollen som 
ressourceperson. Overvej gerne på forhånd, hvilke dilemmaer og udfordringer, du selv oplever at stå med. 

Dagen igennem veksles mellem oplæg, drøftelser, øvelser og individuel refleksionstid. Der skal medbringes  
PC/tablet og/eller blok og blyant.

Formål: 
Ressourcepersonerne erhverver dialogiske/faciliterende kompetencer til arbejdet med at udvikle  
stærkere læringsfællesskaber samt opnår forståelse for egen rolle og opgavens næste skridt  

Udbytte: 
• Kompetencer til at facilitere processer 
• Erfaringer med at bruge forskellige dialog- og procesredskaber
• Viden om forandringsledelse, positionering og legitimering af ressourcepersonen 
• Afklaring af egen rolle og opgave

Tekst læses før dagen:  
Møller, Hanne (2018): Reflekterende dialoger. I: M. Brandsen (red): Nye veje med professionelle lærings-
fællesskaber: PLF i et dansk skoleperspektiv. Dafolo  

Teksten retter fokus på, hvordan reflekterende dialoger kan forstås, begrundes og konkret bedrives. 
Teksten giver endvidere konkrete ideer til metoder i facilitering af reflekterende dialoger. Teksten er 
skrevet i en grundskolekontekst, men den er relevant i alle professionelle læringsfællesskaber.  

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Velkomst på holdet, tjek ind og intro 

Udvikling og forbedring af læringskultur   
Der introduceres til og drøftes vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til  
udvikling af læringskultur: Modstandsforståelse, systematik, fokusområder  
og læringssyn                                           

Behandling af dilemmaer i rollen som ressourceperson gennem øvelse med  
Karl Tomms spørgehjul   
Refleksion som begreb og spørgehjulet introduceres, hvorefter spørgehjulet  
afprøves som metode. Oplevede dilemmaer i rollen som ressourceperson  
anvendes som case i øvelsen. 

Redskaber til facilitering af refleksive dialoger   
Kort oplæg om facilitatorrollen og eksempler fra facilitatorens værktøjskasse. 

Frokost

Redskaber til facilitering af refleksive dialoger (fortsat)
Metoden ”reflekterende teams” afprøves med fokus på udfordringer  
i rollen som ressourceperson.     

Arbejdstid - næste skridt i rollen som ressourceperson
Afdelingsvis planlægning, forberedelse, afprøvning  
og/eller drøftelse af næste skridt

Individuel refleksion, fremsyn til 3.0,  
afrunding og evaluering

Tak for i dag
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