
     

  

Danish University Colleges

Elementer til inspiration til prototype ”Lærerstartsordninger” – ”Fastholdelse”

Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

Publication date:
2017

Document Version
Andet version

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Frederiksen, L. A. L. (2017). Elementer til inspiration til prototype ”Lærerstartsordninger” – ”Fastholdelse”.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/d05ad823-b75d-4d87-9590-0473ad12a100


 

 

 

 

Notat 

 

Elementer til inspiration til prototype 

”Lærerstartsordninger” – ”Fastholdelse” 

Nedenstående er en liste af anbefalede elementer, udarbejdet ud fra 

Forskningsgruppen ”Lærerstart og fodfæste” under Center for Profes-

sion og uddannelse VIAUC. Listen er udarbejdet ud fra  

- gruppens Review 1(Review af Reviews af peer-reviewede artikler 

publiceret mellem 2006 – 2016) og  

- gruppens Review 2(Reviews af empirisk forskning inden for de sidste 

fem år) samt  

- gruppens studier af Teacher Induction Programs i New Zealand, Ja-

pan, Frankrig, Holland, Shanghai. 

Der er ikke tale om en prioriteret liste, men en liste der kan bruges 

som inspiration til udarbejdelse af prototyper for lærerstartsordninger. 

 

 

Rammer/ organisering 

Lærerstartsordninger af længere varighed 

Lærerstartsordninger tilpasset konteksten (den nyuddannede, skolen, 

kommunen) 

Ansættelse af to nyuddannede lærere fra samme uddannelsessted 

(gerne i samme fag) 
Flere elementer på samme tid 

Reduceret uv. tid for nyansat nyuddannet lærer, der skal bruges til læ-

rerstartselementer dvs. betalt tid til deltagelse i lærerstartsordningsele-

menter. 

Operering på tre niveauer: En udviklingsvejleder overordnet fra profes-

sionshøjskolen, mentor på skolen, fagstøtte vejleder. 

Klasseværelse ved siden af hinanden (mentor-mentee) 

Netværk på tværs af skoler  

Mentor – reduktion (tid til mentor) 

Løntillæg til mentorer 

 

 

Skoleledelse 

Udfærdigelse af funktionsbeskrivelse mhp klarhed i opgaven mht. ind-

hold og prioritering for både ressourceperson, skoleledelse og skolens 

øvrige lærere i forhold til, hvad arbejdet indebærer. Forventningsaf-

stemning (målsætning med lærerstartsordning, kontrakt ml. fx ledelse, 

mentor, mentee) 

Jævnlige møder mellem mentorer og ledelse. 

Ledelse af lærerstartsordninger 

Administrativ og ledelsesmæssig støtte 

NOTAT 

Udarbejdet af: 

Lisbeth Lunde Frederiksen 

Forsknings- og udviklingsleder  

E: lluf@via.dk 

T: +4587551705  

Dato: 13. januar 2017 

Ref.: Lisbeth Lunde Frederiksen   
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Mentor*, **, ***, **** 

Den nyuddannede nyansatte lærer tilknyttes som en del af sin lærerstartsordning en mentor, en erfaren læ-

rer fra den skole/ kommune, hvor læreren er ansat. 

Uddannet mentor og erfaring med samme fag og/ eller klasse trin, som nyuddannet lærer skal undervise i. 

Støtte i forhold til klasseledelse, planlægning/forberedelse, gennemførelse af uv, forældresamarbejde. Dvs 

”educative mentoring” er at foretrække1. 

Gruppe/ individuel mentoring 

Fokus på et fag*, ** 

Fokus på et pædagogisk område *, ** 

Casebaseret  

Årsplan og skemalagte møder  

Skemalagt, betalt observation af nyl´s uv. og af erfarne læreres uv. Med efterfølgende didaktiske samtaler.  

Deltagelse i ny læreres uv, og kan træde til som 2. lærer ved behov 

Netværk for mentorer med fokus på erfaringsudveksling 
 

 

Lærende fællesskaber*, **, **** 

Etablering af lærende fællesskaber (tilknyttet en facilitator fx en uddannet mentor/ eller underviser fra profes-

sionsuddannelse2… evt med inspiration fra undervisere på læreruddannelsen i det pågældende undervis-

ningsfag/ alderstrin/ eller almen did.) med støtte fra ledelsen og skemalagt 

Mellem peers 

Mellem peers- nyuddannede med en facilitator/ underviser med både selvvalgte temaer og temaer bestemt 

af underviser. Grupperne kan være på selve skolen eller mellem nyuddannede lærere i et skoledistrikt.  

Erfarne og uerfarne sammen, der underviser hinanden  

Inden for fag… 

Inden for pædagogiske temaer i teams 

Lesson Study  

Forskningsgrupper mellem nye lærere med selvvalgte temaer, som implementeres i uv. 
 

 

Undervisning/ workshop etc med kompetent person inden for et tema 

Temaer som kan udvikle og understøtte den professionelle identitet (indre konflikter)  

Årligt 2-3 dages konferencer for NYL planlagt af alle interessenter. 

Simulationslaboratorier (det tredje læringsrum) 
Opfølgende kurser (hver 5.,10. og 20. år efter lærerstartsordningens afslutning.) 

 

 

Andet 
*Systematisk eksperimenteren med a) stimulere elever til deltagelse b) differentiering 3) at lære at lære (ele-

ver) 

Fokus på at reducere stres til et niveau som en gennemsnitslærer 

**Fokus på Læreridentitet (positiv) og personlig uv stil 

***Fokus på Transfer mellem udd. og profession (anvende) mht. grundlæggende færdigheder 

 

Brug af digitale sociale medier. Blended Learning. Webside – ressourcebank. 

                                                      
1 En udviklingsorienteret mentortilgang har et samtidigt fokus (et bifokalt blik) på den nye lærers professionelle udvikling og på udvikling undervis-

ning, der fremmer elevernes mulighed for læring og trivsel. (I modsætning til en instrumental mentoropfattelse) 
 

2 Forskning anbefaler, at man ikke ser lærerstartsordninger som et isoleret fænomen, men som en fortsættelse af læreruddannelsen, hvor udvikling af 

lærerens undervisningskompetencer er i fokus.  
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Email-lister for NYL i kommunen 

Organiseret praktikforløb på andre institutioner og på nye områder. 

****Fokus på fælles forberedelse (vigtigere end observation) 

Håndbøger til mentorer, mentees og skoleledere (implementering af kultur, hvor tip prioriteres) 
 

 

 

 

 

 


