
Læringsledelse 

 

A: Vores praksis 

 

Enighed om, at læringsledelse forstår vi som didaktik, hvordan tilrettelægger læreren sin 

undervisning, processen.  

1. Ved hovedindgangen: Hilse, smile, godmorgen, velbekomme, vær nær! 

I lokalet: Hilse, være smilende, ”se ting, der popper op”, noget, der skal tages hånd 

om i løbet af dagen…” 

Timer, der fungerer: Dagsorden på tavlen fra start, forløbet af dagen 

Tydelig kommunikation. 

Ældre elever: ”Tavle”: Klar målsætning for dagen, hvad skal vi nå, hvad skal vi 

kunne, evt. lovkrav, hvad bliver I målt på/ evt. karakterer, hvad forventes af jer? 

Faglig tydelighed, normtydelighed: Hvad må vi/må vi ikke 

Differentiering: Forskellige forventninger, arbejde i mindre grupper med forskellige 

opgaver 

Yngre elever:  Dagsorden på tavle, 1 lektion ad gangen, rutiner vigtige, faste rammer, 

genkendelsens glæde. 

For alle: Børnene så aktive som muligt, så lidt ”røv til bænk” som muligt, men – også 

lære at lytte 

B: Analyse og vurdering af praksis 

2.1 Vigtigt for den enkelte at have god makker at sparre med 

Udfordring ved flere ”voksne” i rummet: Forventningsafklaring, kultursammenstød, 

forskellige opfattelser af læring og hvornår bliver der tid til forventningsafklaring, 

planlægning, mv. 



Tydelighed i undervisningsmål, didaktik og forventninger – hvordan opnår vi fælles 

forståelse af læring? 

Lærernes forventninger til børnene tydelige, at I lærer, yder jeres bedste 

Alle er velkomne i rummet, alle anerkender og efterlever fælles regler 

Læreren er tryg i sin rolle, fordi læreren er velforberedt, har fagligt overblik, føler sig 

”sikker” 

Læreren sætter rammen 

Udfordringer ved at bibeholde tydelighed, når der er 1 eller flere børn med specielle 

behov. Læreren oplever afmagt, alenesituation, hvordan tackle, ingen værktøjer, 

andre børn bliver bange ved hævet stemme, utryghed, den fælles ramme går i 

stykker  

 

C: Vision 

Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver understøttelse for udviklingen af  

læringsmiljøet. 

Mulighed for at hente "hjælp" til undervisningenaf børn med specielle behov, og at 

hjælpen har de relevante kompetencer. 

Efter - og videreuddannelse, så læreren hele tiden er fagligt og pædagogisk 

opdateret. 

vi vil gerne højne fagligheden i bred forstand ved at kunne arbejde mere tværfagligt, 

projektorienteret, kreativt 

Arbejde med Forældreforventninger, skolekultur samt de fysiske rammer,  

Vi ønsker, at emnekasser, grupperum og  arbejdslokalerne bliver stillet til rådighed 

Ønske om skolehaver, da det kan være et alternativt rum til at lære 



mulighed for at gå i ”fremmed” klasse i enkelte fag/timer 

(undervisningsdifferentiering). 

Vi ønsker, at der bliver mulighed for at trække på relevant ekspertise, fx i form af 

fagkonsulenter, videnscentre, vejledere 

 


