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Spørgsmål	  1:Hvordan	  arbejder	  I	  som	  ledere	  af	  læringsprocesser	  (læringsledelse)?	  
- Vi	  arbejder	  individuelt	  og	  i	  teams,	  men	  ikke	  under	  fælles	  fodslag.	  
- Fritidsdelen	  arbejder	  med	  gruppeledelse	  (klasseledelse),	  der	  består	  af	  to	  dele	  adfærdsle-‐

delse	  og	  læringsledelse.	  Adfærdsledelsen	  sætter	  fokus	  på	  trivslen	  og	  de	  sociale	  kompeten-‐
cer.	  Læringsledelsen	  styrer	  børnene	  ind	  i	  forskellige	  læringsmiljøer,	  alt	  efter	  læringsbehov.	  

- Undervisningsdelen	  arbejder	  med	  selvstyrende	  team,	  som	  fokuserer	  på	  både	  den	  faglige	  
læringsdel	  og	  den	  sociale	  del.	  

	  
Spørgsmål	  2:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  forståelse	  for	  læringsledelse?	  

- Klasserumsledelse	  er	  den	  ene	  del	  af	  det,	  men	  den	  anden	  del	  er	  den	  autentiske	  lærerrolle.	  
- Styrken	  er,	  at	  vi	  har	  mange,	  der	  arbejder	  med	  det,	  men	  ingen	  fælles	  praksis	  og	  forståelses-‐

ramme.	  Det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  medarbejder/team.	  
- Der	  bliver	  taget	  højde	  for	  det	  enkelte	  barn	  og	  fællesskabets	  behov.	  
- Metodefrihed	  hos	  den	  enkelte	  medarbejder	  

	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  ledelsesarbejdet?	  

- Vi	  arbejder	  for	  et	  fælles	  afsæt	  for	  læringsledelsesarbejdet.	  
- Om	  tre	  år	  er	  det	  implementeret,	  og	  nye	  tiltag	  kan	  igangsættes	  
- Tværfagfaglige	  grupper	  nedsættes	  (lærer,	  pædagog	  og	  forældre).	  

	  
Vi	  skal	  arbejde	  under	  en	  struktur,	  som	  muliggør	  synlig	  læring.	  Her	  kan	  vi	  lade	  os	  inspirere	  af	  John	  
Hatties	  overvejelser	  om	  ni	  essentielle	  praksisser:	  

- Tværfagfaglige	  grupper	  nedsættes	  (lærer,pædagog	  og	  forældre).	  
- Høje	  forventninger	  til	  alle	  elever.	  
- Stærke	  personlige	  forbindelser	  mellem	  elever	  og	  voksne.	  
- Større	  elevengagement	  og	  motivation.	  
- En	  righoldig	  og	  engagerende	  formel	  og	  uformel	  læreplan.	  
- Effektive	  undervisningspraksisser	  i	  alle	  klasser	  hver	  dag.	  
- Effektiv	  brug	  af	  data	  og	  feedback	  på	  både	  elever	  og	  personale	  for	  at	  forbedre	  læringen.	  
- Tidlig	  støtte	  med	  et	  minimum	  af	  forstyrrelser	  for	  de	  elever,	  der	  har	  behov	  for	  det.	  
- Stærke	  og	  positive	  relationer	  med	  forældrene.	  
- Et	  effektivt	  samspil	  med	  det	  omkringliggende	  samfund.	  (s.	  234)	  
- Måske	  kan	  den	  autentiske	  lærer	  omformes	  til	  den	  autentiske	  vejleder,	  som	  har	  tid	  til	  og	  

mulighed	  for	  løbende	  at	  følge	  op	  på	  den	  enkelte	  elev	  og	  dennes	  læringsmål.	  	  
	  
Spørgsmål	  4:	  Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  en	  fælles	  forståelse	  og	  plat-‐
form	  for	  læringsledelse	  i	  forlængelse	  af	  jeres	  vision?	  

- Endnu	  mere	  tæt,	  synligt	  og	  forpligtende	  samarbejde	  i	  ledelsen.	  
- Klare	  ledelsesudmeldinger.	  
- Udgangspunktet	  tages	  i	  1.	  UG.	  	  2.	  Eksternt	  afsæt	  i	  nye	  samarbejdsrelationer..	  


