
Tema	  5:	  Læringsledelse	  
FASE	  A	  •	  Praksis	  som	  I	  ser	  den	  nu	  

Spørgsmål	  1	  
Hvordan	  arbejder	  I	  som	  ledere	  af	  læringsprocesser	  (læringsledelse)?	  

Der	  er	  en	  afvejning	  af	  de	  individuelle	  kompetencer/ønsker/værdier/holdninger	  hos	  den	  enkelte	  
lærer	  og	  skolens	  overordnede	  retningslinjer	  og	  normer.	  Der	  er	  ikke	  fælles	  praksis,	  men	  behovet	  for	  
tydeligere	  læringsledelse	  i	  forbindelse	  med	  inklusion	  i	  Greve,	  har	  betydet	  et	  øget	  fokus	  på	  
klasseledelse.	  

Klasse	  ledelse	  er	  udbredt	  og	  har	  skabt	  et	  fælles	  sprog	  omkring	  læringsledelse.	  Det	  har	  været	  et	  
fokusområde	  for	  skolen	  og	  har	  betydet	  at	  praksis	  trækker	  mere	  i	  samme	  retning.	  Der	  er	  også	  en	  
fælles	  teoretisk	  baggrund,	  herunder	  klasseledelse	  som	  didaktisk	  værktøj.	  

Udover	  det	  kompetenceløftende	  fokus	  på	  klasseledelse,	  drøfter	  årgangene	  og	  afdelingerne	  
klasseledelse	  på	  faste	  punkter,	  men	  også	  uformelle	  fora	  deles	  der	  viden	  i.	  

De	  overordnede	  rammer	  for	  de	  forventninger	  til	  eleven,	  som	  skolen	  har,	  kommer	  til	  udtryk	  
gennem	  elevevalueringer	  og	  elevplaner.	  Årsplanerne	  giver	  konkrete	  mål	  for	  det	  enkelte	  
tema/emne	  i	  de	  dele	  af	  undervisningen,	  der	  hvor	  det	  giver	  mening.	  I	  skole/hjem	  samarbejdet	  og	  til	  
forældremøder	  er	  skolen	  i	  dialog	  om	  de	  sociale	  og	  faglige	  målsætninger	  skolen	  har.	  

Skolen	  er	  tydelig	  og	  ambitiøs	  i	  sine	  forventninger	  til	  alle	  elever	  og	  der	  er	  en	  målsætning	  i	  skolens	  
pædagogiske	  arbejde.	  Jo	  tydeligere	  en	  lærer,	  jo	  bedre	  undervisningsmiljø.	  

	  
FASE	  B	  •	  Analyse	  og	  vurdering	  

Spørgsmål	  2	  
Hvad	  kendetegner	  jeres	  forståelse	  af	  læringsledelse?	  

Styrke:	  Skolens	  medarbejdere	  og	  ledelse	  har	  stor	  fokus	  på	  læringsledelse/klasseledelse.	  Lærere	  og	  
pædagoger	  er	  guidet	  undervejs	  af	  oplægsholdere	  der	  har	  fulgt	  lærernes	  læreproces	  og	  praksis,	  vi	  
har	  haft	  det	  som	  tema	  på	  en	  pædagogisk	  weekend	  og	  tager	  løbende	  diskussioner	  i	  forskellige	  regi;	  
årgangsmøder;	  lærermøder	  mv.	  Eks:	  gensidig	  observation	  af	  hinanden	  på	  årgangen;	  lærer	  –	  lærer.	  
Vi	  har	  ”åben	  dør”	  princip,	  hvor	  det	  er	  tilladt	  at	  opleve	  hinandens	  undervisning.	  Det	  fører	  til	  gode	  
muligheder	  for	  videndeling	  og	  en	  kultur	  hvor	  man	  kan	  fejle,	  blive	  klogere	  og	  dygtigere.	  	  



Vi	  har	  på	  skolen	  en	  kultur,	  hvor	  imødekommenhed	  fra	  alle	  medarbejdere	  er	  meget	  vigtig.	  Det	  
understøtter	  en	  kultur	  hvor	  åbenhed	  og	  positiv	  fejl-‐kultur,	  danner	  rammen	  for	  pædagogisk	  og	  
didaktisk	  udvikling.	  

Svaghed:	  Der	  er	  stor	  grad	  af	  autonomi,	  som	  kan	  være	  en	  svaghed,	  når	  individualiteten	  styrer	  mere	  
en	  den	  fælles	  retning.	  Eks:	  Lærerskifte	  i	  forbindelse	  med	  overgang	  til	  ny	  afdeling.	  Her	  kan	  der	  være	  
store	  forskellige	  som	  kan	  give	  gnidninger	  eks.	  ugebreve,	  elevplaner	  o.lign.	  skolen	  kunne	  her	  have	  
yderligere	  opmærksomhed	  på	  vaner/kulturere/traditioner/plejer.	  

Inklusion	  tydeliggør	  nødvendigheden	  af	  tydelig	  læringsledelse;	  udvikling	  i	  elevgruppen	  betyder	  
udvikling	  i	  pædagogikken/didaktikken.	  

	  
FASE	  C	  •	  Praksis	  som	  I	  vil	  udvikle	  

Spørgsmål	  3	  
Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  ledelsesarbejdet?	  

Der	  skal	  være	  fokus	  på	  at	  samarbejdet	  mellem	  lærere	  og	  SFO	  personale,	  skal	  rettes	  mod	  de	  steder	  
hvor	  behovet	  er	  størst	  –	  hele	  vejen	  op.	  Skoleledelsen	  kan	  holde	  fokus	  på	  pædagogisk	  udvikling,	  
når	  vi	  ikke	  forstyrres	  med	  strukturelle	  udfordringer,	  dokumentationskrav	  og	  krav	  om	  centrale	  
kurser	  mv.	  

Fokus	  på	  at	  kompetenceudvikling	  sker	  der	  hvor	  der	  størst	  behov.	  Det	  betyder	  en	  differentiering	  af	  
kurser	  der	  hvor	  det	  er	  relevant,	  og	  ikke	  strø	  kurser	  der	  rettes	  mod	  alle.	  Individuelle	  
kompetenceudviklingsplaner	  for	  medarbejderne.	  

Ledelsesmæssigt	  fokus	  på	  udvikling	  af	  strategier,	  handleplaner	  for	  sikring	  af	  dialogbaseret	  
målfastsættelse	  (med	  teamene)	  og	  målopfølgning.	  

Der	  skal	  være	  et	  godt	  fungerende	  Pædagogisk	  Udvalg,	  hvor	  det	  er	  interesse	  og	  engagement	  der	  
motiverer	  til	  deltagelse.	  

Der	  skal	  etableres	  to	  ”mottoer”;	  Alle	  børn	  er	  alles	  børn	  og	  Alle	  børn	  skal	  behandles	  forskelligt	  for	  
at	  have	  lige	  muligheder.	  

Spørgsmål	  4	  
Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  en	  fælles	  forståelse	  og	  platform	  for	  
læringsledelse	  i	  forlængelse	  af	  jeres	  vision?	  

Detaljerne	  planlægges	  når	  der	  er	  flere	  kendte	  faktorer.	  



	  


