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VORES FUNDAMENT

•

SLF-møde i faggruppeteam og personalemøde for SFO 6 gange i 1 år.

•

Refleksiv dialog på ledelsesmøde og fagkonferencer.

•

Strategisk opfølgning på øvebanen til personalemøder, oplæg ved kolleger
og gennem opsamling fra evalueringspunktet i vores SLF-mødeskabelon.

Vores vej til de reflekterende dialoger
De professionelle skal på møderne tage afsæt i data, kunne blive i refleksionen og være tro mod den faciliteringsmodel, som vi på Bakkegårdskolen
har valgt at facilitere møderne ud fra. Det har været afgørende, at der arbejdes med udviklingen af processen kontinuerligt på mange niveauer.

MÅLET MED ÅR 1
Medarbejderne deltager i reflekterende dialoger i vores
fagteam og på personalemøder i SFO.
Læringsfokus: Vi er nysgerrige på hinandens praksis
og forstyrrer hinanden gennem refleksionen. Vi øver
os i at anvende en særlig model til at understøtte
refleksionen.

HANDLINGER DER SKABTE
LÆRING
Åbenhed og at være transparent

som et stærkere læringsfællesskab i faggruppeteams
og SFO. Gennem systematisk brug af den model, der
er lavet med fokus på reflekterende dialoger.

ressourcepersoner i arbejdet med at få Stærkere
Læringsfællesskaber til at leve i organisationen. Vi har

”Hvorfor gør vi, som vi gør?” Sproget har her spillet en
væsentlig rolle ved, at vi bl.a. har gentaget sætningen
”Vi øver os – det er der plads til, og vi øver os
sammen”. Som ressourcepersoner har vi været
motiverede, men vi har også skulle turde stå på kanten

Ledelsen arbejder på basis af data og evidens –

og vise, at vi øver os også, når vi fx faciliterer et møde

monitorering af elevernes læring – systematik og

for vores kolleger. Fokus har derfor også været på det

refleksion om elevens progression + EVAs materiale:
vidensopsamling om god pædagogisk ledelse (sæt
retning for elevernes læring og gå i dialog om
undervisning).

dobbelte læringsperspektiv ved, at vi som
ressourcepersoner og ledere på den ene side ser den
læring medarbejderne gennemgår og på den anden
side oplever egen læring i rollen som ressourceperson
eller leder, når vi deltager i møderne i øvebanen.

Øvebaner for ledelsen,

Åbenhed og gennemsigtighed har også været en

ressourcepersoner og pædagogisk

måde at møde de medarbejdere, der måske kunne stå

personale

med en bekymring eller skepsis overfor at skulle

Reflekterende dialoger i vores fagteam og på
personalemøder i SFO. Læringsfokus: Vi er nysgerrige
på hinandens praksis og forstyrrer hinanden gennem
refleksionen. Vi øver os i at anvende en særlig model,
som vi har lavet til at understøtte refleksionen.

deltage i de reflekterende dialoger med afsæt i den
valgte model. Her har det haft betydning at kunne
være tydelige omkring skolens tilrettelæggelse og setup for øvebanen. Men også at vi har kunnet være helt
konkrete og forklare hvilket mindset og overvejelser,
der fx lå bag de spørgsmål og den model for

At såvel ledelse, vejledere og lærere arbejder med
udgangspunkt i data for elevernes læring.
Progression i elevernes læring – udarbejdelse af
testoversigt og fagkonferencer faciliteret af vejledere.

taler om den ”anerkendende runde” på. På den måde
har vi både gennem sproget og vores handlinger
understøttet, at vi øver os på alle niveauer.

Det har været en bevidst handling for både ledelse og

oplevet, at det har været vigtigt at være åben omkring
Ressourcepersonerne understøtter, at der arbejdes

i sin anvendelse. Helt konkret har vi ændret måden, vi

reflekterende dialoger, som vi har valgt. Vores mindset
om at vi alle øver os, brugte vi også aktivt, når noget
kunne opleves svært. Her kunne stilles spørgsmål ved,
”hvad er et godt spørgsmål?” ”Skal vi måske justere i
spørgsmålene”. Modellen blev dermed mere dynamisk

Vores dagsordenskabelon, som vi har udviklet og anvender til vores møder i faggruppeteam og til personalemødet i SFO.
Vi oplever, at konkrete ideer, der er udsprunget af en reflekterende dialog, får liv. ”Det er som at få nye briller på i mødet med børnene efter en fælles
refleksion”.

Læring på flere niveauer på
samme tid
Har været understøttet af vores rammer og strukturer.
Vi har haft en fast plan at arbejde ud fra. Valget af de
reflekterende dialoger gav os en mulighed for at

PERSPEKTIVER PÅ NÆSTE
SKRIDT
I refleksionen får vi særligt øje på to mulige
perspektiver på næste skridt.
At vi får en større opmærksomhed på
opfølgningsdelen. Det betyder, at der skal lægges
mere vægt på at afprøve de besluttede handlinger i
praksis, og at der er en opfølgning på prøvehandlingen
på det efterfølgende møde. Det kunne være med til at
holde fast i fokus, understøtte en rød tråd, men også
være med til at styrke fællesskabet og den fælles
læring i gruppen. Det giver muligheden for at køre i
loops. Samtidig får vi en opmærksomhed på, at vi med
fordel i undervisningsdelen, lige som de har det i SFO,
kunne have en fast systematik for, hvem der
medbringer data til møderne.
Det kunne være spændende at rette blikket ud mod
andre skoler i forhold valg af data. Vi ønsker, at den
data der medbringes til møderne, er meningsgivende
og kobler sig til noget, som alle deltagere i forvejen

arbejde i dybden med et område og være vedholdende

refleksionen. Det skaber en god balance.

medarbejderne er skabt på møder, hvor

Ledelsens arbejde med inddragelse af data i eget

fokuspersonen selv har haft et ønske om sparring på

ledelsesteam og koblingen til en systematisk brug af

noget konkret, som relaterede sig til egen praksis. En

fagkonferencerne med understøttelse af

fokusperson sagde efter et møde, ”det her fik jeg vildt

ressourcecenteret har skabt et overblik over alle børns

meget ud af”. Et perspektiv der taler ind i spørgsmålet

progression.

om, hvorvidt der skulle anvendes en konkret

i vores fokus.
Som ressourcepersoner har vi haft vores eget
læringsfællesskab, hvor vi har kunne indsamle viden
og inspiration og kunne mødes med hinanden om
kompetenceopbygning ift. rollen som facilitator. Vi har

systematik i, hvem der skulle medbringe data til mødet,

Styrket fagprofessionelt blik

eller om det er den enkeltes egen motivation om at

Vi har fået et professionelt blik på praksis med

melde sig, der skulle være gældende? Det har været

udgangspunkt i data fremfor synsninger og med

en tilbagevendende refleksion i styringsgruppen.

anvendelse af en konkret model i vores møder.
Ressourcepersonernes facilitering af modellen

Betydningen for børnene

understøtter, at det lykkes at reflektere over egen

Vi oplever at konkrete idéer, der er udsprunget af en

praksis og ikke gå i handling med det samme.

reflekterende dialog, får liv. Det kan fx være et nyt blik

Refleksionen over egen læring i forskellige kontekster

på en drenge-pige problematik og gruppedannelser.

aktiveres, og fokuspersonen kan vælge mellem flere

”Det er som at få nye briller på i mødet med børnene

handlemuligheder. Rammesætningen og

efter en fælles refleksion”. Særlige indsatser i

rollefordelingen understøtter, at fokuspersonen føler

klasserne er også udsprunget af drøftelser på

sig i trygge omgivelser, og at alle stemmer bliver bragt

fagkonferencerne, og det får betydning for det enkelte

i spil. Faciliteringen af modellen og det at være tro mod

barns faglige udvikling. Arbejdet på tværs af årgange i

modellen har af nogle medarbejdere været oplevet

fagteammøderne bevirker også, at der gives viden og

som noget mekanisk. I styringsgruppen reflekteres

indsigt ift. de børn, der skal modtages af andre. Det

pædagogiske ledere muligheden for at indtage to

over, ”om det har været en nødvendig handling for at

understøtter overgangene.

forskellige positioner i møderne. De har kunnet deltage

være der, hvor de er nu?” God læring for

fået viden og læring på læringsdagene, men også fordi
vi her på skolen har haft rammerne for at mødes med
hinanden og deltage som observatør i hinandens
møder. Vi har kunne arbejde som et stærkere
læringsfællesskab med brug af observation og
feedback omkring udviklingen af vores egen rolle som
facilitator.
I styringsgruppen har vi også kunne arbejde med et
teoretisk afsæt ind i udviklingen af øvebanen for
Bakkegårdskolen. De pædagogiske lederes deltagelse
i møderne i fagteams og i SFO har givet de

som lyttende men også med en aktiv deltagelse ind i

skal arbejde med ude hos børnene. En overvejelse er
om den data, der skal medbringes på møderne i
undervisningsdelen, kunne kobles til indsatsen

HVIS DU VIL VIDE MERE

omkring Chromebook og brugen af IT i undervisningen
set i et dannelsesmæssigt perspektiv. SFO vil kunne
fortsætte deres indsats om udviklingen af den

Har du lyst til at spørge, dele skabeloner eller andet, så er du mere end velkommen til at kontakte vores
ressourceperson eller vores leder:

pædagogiske praksis.
Det er fortsat afgørende, at der arbejdes kontinuerligt
med udviklingen af processen på mange niveauer.

Skoleleder: Torben Mervig
Mail: tome@aarhus.dk

