
Man skal opleve at to plus to giver mere end fire
Kragelundskolens vision med stærkere læringsfælleskaber er at styrke det professionelle samarbejde om 

kerneopgaven. At reflekterende dialoger kan være medskabende til, at vi får flere perspektiver på vores praksis, at 

vi justerer eller ændrer vores praksis med fokus på børn og unges læring, trivsel og udvikling.
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VORES FUNDAMENT

• 7 årlige refleksionsmøder på 

årgangen, hvor ressourcepersoner 

faciliterer dialogerne og ledelsen 

deltager.

• Feedbacksamtaler mellem 

ressourcepersoner og ledelse.

MÅLET MED ÅR 1

På Kragelundskolen har vi et stort fokus på børn og 

unges læring og udvikling. Vi har et stærkt fundament 

via vores fælles værdier og en høj grad af professionel 

dømmekraft.

Vi vil gerne fortsætte vedligeholdelsen af vores 

fundament og udvikle et stærkt læringsfælleskab i 

vores teams. Vi har benyttet de reflekterende dialoger 

til at styrke samarbejdet på årgangen og på sigt på 

tværs af skolen. Målet for os er: at vi har reflekterende 

samtaler, der ændrer praksis.

Hvert årgangsteam har haft planlagte refleksive 

dialoger ved brug af læringscirklen. På skolen har vi 

haft et fælles fokus på emnet trivsel, og årgangene har 

indsamlet data på den valgte problemstilling. 

Ressourcepersonerne har faciliteret samtalerne.

Ledelsen har på skift deltaget i alle SLF- møder for 

dels at give feedback til ressourcepersonerne, men 

også for at støtte op om det arbejde, der pågår i 

årgangsteamet.

Vi er opmærksomme på, at der kan være en sårbarhed

i at se på egen praksis. Vi har forsøgt at arbejde med 

et åbent mindset og understøttet, at fejl giver 

anledning til refleksion og ny viden.

HANDLINGER DER SKABTE 

LÆRING

Vi har i løbet af det første år erfaret, hvordan 

årgangsteamets refleksive dialoger er blevet oplevet 

forskelligt på tværs af årgangene. For nogle årgange 

har den faste struktur med systematik, som rammen 

for de refleksive dialoger, været ideel til at udforske 

den daglige praksis. Med afsæt i det brede databegreb 

blev udfordringer eller antagelser foldet ud og set fra 

flere perspektiver. De mange perspektiver medførte, at 

teamet ændrede syn på problemstillingen. Dette gav 

teamet en ny kollektiv forståelse, og børnene kunne 

mærke en afstemt indsats fra de voksnes side. Andre 

årgange havde den modsatte oplevelse. At strukturen 

og de stramt styrede møder med læringscirklen, ikke 

var den optimale måde at udfolde refleksive dialoger 

på, og at refleksionen oplevedes kunstigt. De 

efterspørger mere frihed til valg af emne, altså ikke et 

fælles tema for hele skolen, men et emne der for dem 

er mere praksisnært.

Vi har alle - lærere, pædagoger, ressourcepersoner og 

ledelse - gjort os erfaringer med at gøre vores praksis 

til genstand for egen og fælles læring. Det har på 

samme tid været både sårbart og modigt at åbne op 

for egen praksis.

PERSPEKTIVER PÅ NÆSTE 

SKRIDT

Med de erfaringer vi har gjort os, vil vi i kommende 

skoleår fortsætte med at rammesætte årgangens 

refleksive dialoger. Vi vil have fokus på det, som 

optager den enkelte årgang eller den enkelte 

medarbejder, og det skal være drivkraften i de 

refleksive dialoger. Den praksisnære og fagdidaktiske 

dialog skal prioriteres.

Vi mestrer endnu ikke at indsamle og bearbejde data 

meningsfyldt, og derfor skal vi forsat udvikle vores 

praksis med brugen af kvantitative og kvalitative data. 

Vi vil gerne opleve, at data bruges konstruktivt til at 

forstyrre vores antagelser og er med til at skabe fælles 

forståelser.

Det kræver tillid og plads til professionel sårbarhed at 

udvikle egen praksis. Vi skal opleve og erfare, at vi 

udvikler os sammen. Når vi hver især bidrager med 

vores perspektiv i refleksionen, bliver vi lærende 

sammen. Lige nu er det svært ikke at betragte 

Stærkere Læringsfællesskaber som et projekt, men vi 

oplever i højere grad, at vi i forskellige sammenhænge 

naturligt arbejder som et stærkt læringsfællesskab.

HVIS DU VIL VIDE MERE

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

ressourceperson eller vores leder:

Skoleleder Kjeld Kromand

mail: kjekr@aarhus.dk


