
Program læringsdag 3 uge 44

Datainformeret  
praksisudvikling
I uge 44 mødes vi igen på Frydenlundskolen til en fælles læringsdag for ledere  
og ressourcepersoner/faglige fyrtårne, hvor vi sætter fokus på datainformeret 
praksisudvikling og med særlig vægt på hvordan man kan analysere og have  
dialoger om data der kan informere og kvalificere den daglige professionelle  
praksis i Børn og Unge.

Formål: 
•   Introduktion til og understøttelse af datainformeret praksisudvikling

Udbytte: 
•  Fælles viden og forståelse for det brede databegreb og for, hvordan data kan anvendes til udvikling 

af praksis
• Fælles viden om de enkelte elementer i datainformeret praksisudvikling
•  Omsætning af viden til praksis gennem afprøvning og træning i dataanalyse og dialoger om  

konkrete data

Forud for dagen: 
Tange, N (2019). Fokus på elevernes læring – om at arbejde datainformeret. I: Brandsen, M (red).  
Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber – PLF i en dansk skolepraksis. Kap. 6 Dafolo 
(15 sider)

Teksten er et konkret eksempel på, hvordan man kan afholde datainformerede teammøder. Tilgangen  
i kapitlet er individbåret læringsfokus, hvor man i teamet skiftes til at være dataholder. Under læsningen  
overvejes fordele og ulemper ved dette bud på tilgang.
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Fælles del salen 

Velkomst og præsentation af program for dagen

Data i en pædagogisk kontekst
Oplæg om dataforståelse og tilgange til brugen af data til praksisudvikling i en 
pædagogisk kontekst
Oplæg (inkl. refleksionsøvelser) v. Thue Fast Jensen VIA.

Fortællinger om konkrete eksempler på indsamling og anvendelse af data lokalt  
i distriktet 
Oplæg v. ledere, ressourcepersoner og faglige fyrtårne fra distriktet

Pause og skift til hold

Undervisning på hold

Tjek ind på holdet

Frokost

Dataanalyse og fortolkning af data
Kort oplæg om dataanalyse og øvelse i gennemførelse  
af dataanalyse med afsæt i konkrete data (caseøvelse)

Pause

Styrkelse af datainformeret praksisudvikling  
– status og næste skridt
Gruppevis øvelse med fokus på afsæt og  
fremadrettede perspektiver for datainformeret 
praksisudvikling i eget tilbud/skole/afdeling

Afrunding og evaluering af dagen

Tak for i dag

Dagsorden 

9.00-11.00

9.00-9.15

9.15-10.45

10.45-11.00

11.00-11.10

11.10-15.00

11.10-11.30

11.30-12.00

12.00-13.30

13.30-13.45 

13.45-14.45

14.45-15.00

15.00


