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1. Indledning 
Brøndby og Glostrup Kommune søger A.P. Møller Fonden 7,3 mio. kr. til videreudvikling af den kollektive kapacitet på alle niveauer i organisationerne 
i en treårig fælles fortsættelse af ”Tæt på læringseffekten”. Når der ansøges om fortsættelse af ”Tæt på læringseffekten”, er det med afsæt i, at de 
potentialer, som kommunerne ønskede at udfolde i fase 1, har brug for et længere tidsperspektiv for at blive forankret i kommunerne som en naturlig 
måde at arbejde på, dvs. øget fokus på elevernes læring, progression og trivsel via PLF-samarbejde. Fase 1 har desuden tydeliggjort, hvad der skal til 
for at videreudvikle og forankre PLF-samarbejdet, hvorfor hovedfokus i begge kommuner og på alle skoler er på netop dette: hvis eleverne skal 
udfolde deres potentiale for læring, må medarbejderne arbejde systematisk og aktivt sammen for selv at lære (Marzano & Dufour). Koblet til 
ledelseskommissionens anbefalinger1 betyder dette, at pædagogisk ledelse og ledelse tæt på PLF’erne skal opprioriteres - herunder at ledere på 
skoleområdet skal være i kontakt med det, de leder. For øverste skoleledere betyder det, at de både er ledere af skolens afdelingsledere og ledere af 
skolens medarbejdere. For afdelingslederne handler det om direkte ledelse af PLF’erne. Desuden er det afgørende, at der sættes en tydelig retning for 
skolernes samarbejdskultur fra kommunens og skoleledernes side, samtidig med at forvaltningerne skal afstå fra detailstyring af skolerne. Således 
spiller forvaltnings- og skoleledelsen en afgørende rolle i opbygning af en bæredygtig kollektiv kapacitet på skolerne. 

 
Efter de første tre projektår konkluderes det på baggrund af de tre formative evalueringer, der er udarbejdet i samarbejde med EVA, at der gennem 
fase 1 er udviklet en spirende kollektiv tilgang til samarbejde – en tilgang, som det i starten af fase 1 var forudsat, at alle PLF’er arbejdede ud fra, idet 
det fra start var samarbejdsidealet.  Det måtte dog konstateres ikke at være tilfældet. Dette betød, at de faglige input, som PLF’erne modtog via 
kompetenceudviklingen, ikke i tilstrækkelig grad blev omsat i undervisningen, idet inputtene i højere grad end forventet blev modtaget ud fra et 
privatpraktiserende og ikke et kollektivt mindset hos mange af medarbejderne. Ligeledes betød det, at indstillingen i PLF’erne til at tage imod 
aktionslæringsvejledernes interageren og oplæg til fælles refleksion over egen praksis også blev udfordret af den privatpraktiserende kultur. Gennem 
fase 1 udviklede dette mindset sig dog, og en spirende kollektiv tilgang til samarbejde kunne iagttages. I fase 1 blev der således skabt et grundlag for 
den kollektive kultur – og det er dette fundament, kommunerne med en udvidet ansøgning bygger videre på i opbygningen af en bæredygtig kollektiv 
kapacitet, herunder udviklingen af professionelle læringsfællesskaber, der i højere grad er i stand til at reflektere over og omsætte faglige og 
teoretiske input til konkret praksis samt at udvikle egen praksis. I fase 2 ses der derfor et behov for at arbejde med praksisnær kompetenceudvikling i 
form af coaching, der udvikler og udfordrer samarbejdspraksis i PLF’erne. Genstanden for ansøgningen er således videreudvikling af PLF-samarbejdet, 
herunder udvikling af de kompetencer, der skal til for at omsætte skolernes visioner og værdier til konkret undervisningen, fx analytiske kompetencer 
i forhold til at arbejde vidensinformeret. Indholdet i PLF-samarbejdet besluttes lokalt, dvs. både på kommunalt og skoleniveau og indebærer bl.a. 
behandling af og refleksion over resultater fra nationale og kommunale test og praksisobservationer.  
 
I modellen nedenfor ses den overordnede udvikling gennem fase 1 samt grundlaget for og udviklingen i fase 2. Pilene skal følges fra øverste venstre 
hjørne. 
 
 

                                                           
1 https://ledelseskom.dk/files/media/documents/lanceringsfane/formandens_slides_lancering.pdf 
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På baggrund af de formative evalueringer fra fase 1 konkluderes det desuden, at det er afgørende at skabe struktur (team, fag og kadence) og sætte 

rammer (retning og indhold), som giver rum til faglig fordybelse, men i lige så høj grad, at det er vigtigt, at de fagpersoner, der skal løfte opgaven, har 

et professionelt råderum til at bruge deres faglighed på forskellig vis. Det gælder både ledelsen og medarbejderne på skolerne. Det betyder, at der i 

fase 2 både arbejdes med et tværkommunalt niveau (fælles for projektet), et kommunalt niveau (fælles inden for kommunen) og et lokalt niveau (den 

enkelte skole): 

Tværkommunalt niveau Kommunalt niveau  Lokalt niveau (skole) 

• Fælles for den overordnede retning er, at der arbejdes med 
professionelle læringsfællesskaber (PLF) som samarbejdsideal 
på alle niveauer 

• Fælles for indholdet i PLF-samarbejdet er, at elevernes læring, 
progression og trivsel er i fokus  

• Fælles er også arbejdet med data på alle niveauer i 
organisationen – herunder indsamling og analyse af og 
refleksion over data samt en omsætning af viden fra data og 
teori til praksis.  

• Overordnet retning for PLF 

• Kommunale 
indsatsområder: 

o Fx læsehandleplan 
i Glostrup 

o Fx Beregneren i 
Brøndby 

• Struktur (team, fag og kadence) for 
PLF-samarbejdet 

• Rammer (retning og indhold) for PLF-
samarbejdet 

• Anvendelse af skolens ressourcer fx 
vejledere og holddannelsestimer 

• Lokal opfølgning på PLF-samarbejdet 

• Samspil med øvrige indsatser på 
skolen 

 
Kommunerne er ift. data særligt optaget af, hvilke dialoger alle niveauer i organisationen skal have med hinanden, samt det normative – er noget 
bedre end noget andet? Svaret er selvfølgeligt ja, og derfor bliver de centrale spørgsmål internt i organisationerne: hvad er det, der kigges efter, når 
det vurderes, hvorvidt det lykkes at opnå det, man gerne vil som kommune og skole - og hvordan kigges der efter det? Det vægtes derfor, at 
sammenhængen mellem indikatorerne for de tre hovedmål (se side 12) er synlig i styringskæden. 

 

1.1. Læsevejledning 
Med afsæt i de overordnede konklusioner fra fase 1, er bevægelsen fra fase 1 til konkrete valg i fase 2 således omdrejningspunktet for denne 
ansøgning. Opbygningen af ansøgningen er som følger: 
 

• I afsnit 2 defineres udvalgte begreber af hensyn til forståelse og læsbarhed - herunder PLF, teams, struktur, rammer og data  

• I afsnit 3 udfoldes læring og konklusioner fra fase 1, samt hvilke konkrete valg i fase 2 dette har afstedkommet – desuden præsenteres 
målhierarkiet for fase 2. Indikatorer for medarbejderne ift. hovedmål 1 udfoldes i afsnit 5 (Lokal udmøntning), mens indikatorer for hhv. 
lederne og forvaltningen forefindes i afsnit 3 

• Afsnit 4 beskriver styringen af projektet, herunder projektledelse og samarbejde internt og eksternt – samt tidsplan for projektets fase 2 

• I afsnit 5 præsenteres den lokale udmøntning og forankring af projektet samt lokalt oversatte indikatorer (tegn på, at skolerne lykkes) 

• I afsnit 6 udfoldes det, hvilken tilgang til evaluering kommunerne har, og hvordan evaluering tænkes gennemført 

• Afsnit 7 rummer økonomien i projektet 
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2. Begrebsafklaring 
I dette afsnit udfoldes de begreber, som det vurderes nødvendige at præcisere, så det er tydeligt, hvordan de forstås og anvendes i ansøgningen. 

Professionelle læringsfællesskaber (PLF)  

Dette er samarbejdsidealet, som i fase 2 skal videreudvikles. Man kan diskutere, hvorvidt man kan være et PLF uden at være et velfungerende team, 

eller om teamet allerede kan karakteriseres som et PLF, når målet og ambitionen i organisationen er PLF, og det kollektive samarbejde italesættes 

som PLF-samarbejde, dvs. om teamet i praksis er et PLF blot med uopfyldte potentialer. Når ambitionen om at opbygge den kollektive kapacitet i 

organisationerne italesættes, knyttes der an til følgende forståelse af PLF (jf. Qvortrup)2:  

• Medlemmerne af et PLF har en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner der ligger til grund for skolens virksomhed 

• De tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte 

• De arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende metoder som fx kollegial observation og feedback 

• De samarbejder på et praktisk plan fx med fælles undervisning, kollegafeedback og evaluering 

• De fremmer læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt medarbejderne i teamet 

Hos Albrechtsen3 er dette illustreret i fem søjler, som også har en underliggende bjælke af strukturelle forhold, der ligger på hhv. forvaltningens og 

den lokale skoleledelses bord:  

 

                                                           
2 Qvortrup i tidsskriftet ”Ledelse i morgen”, nr. 1, september 2015  
3 Albrechtsen i ”Professionelle læringsfællesskaber”, 2013 
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Team:  

Begrebet anvendes, når skolernes konkrete fora for kompetenceudvikling mhp. at videreudvikle PLF omtales. I Glostrup hedder dette forum 

”årgangsteam”, og i Brøndby hedder det ”FF-team”. PLF er fortsat idealet, men de to betegnelser fungerer som de lokale oversættelser på skolerne, 

og med de to betegnelser følger en intern forståelse blandt skolens medarbejdere om, hvad retning for og indholdet i PLF-samarbejdet er – dette er 

naturligvis knyttet til Hovedmål 1 + delmålene (se afsnit 5). 

Struktur: 

Dette begreb anvendes om skemalagt mødeaktivitet/ samarbejde og faglig fordybelse. Det handler desuden om teamkonstellationer, herunder 

størrelse og sammensætning, samt en strategi for, hvordan lederne på de enkelte skoler prioriterer at anvende sine vejledere i projektperioden og på 

sigt.  

Rammer: 

Med rammer menes retningen for og indholdet i PLF-samarbejdet, som lederne kommunikerer til deres medarbejdere, herunder visioner og værdier i 

forhold til skolen generelt samt for arbejdet i PLF. I rammerne ligger også forvaltningernes overordnede retning for arbejdet med PLF. Rammerne er 

væsentlige ift. den lokale oversættelse og forankring af PLF-samarbejdet.  

Data: 

I forståelsen af data lægger projektet sig op ad i EVA’s definition4: 

● Bred forståelse af data (både kvantitativ og kvalitativ) 

● Information fra kvantitative og kvalitative kilder bliver først til data, når det fastholdes og kan genbesøges mhp. refleksion 

● Data skal analyseres for at blive til viden 

3. Bevægelsen og læringen i fase 1 samt valg fase 2 
Tæt på læringseffekten har over de sidste 3 år udviklet sig fra at være et projekt, der ville løfte skolereformens krav om målstyring igennem PLF-

samarbejdet, til i højere grad at være en indsats, der har til hensigt at videreudvikle de professionelle læringsfællesskaber (PLF) på skolerne omkring 

elevernes læring med målstyring som ét værktøj blandt flere – med særligt fokus på at bygge videre på den spirende kulturændring mod det 

kollektive fra fase 1. 

Formålet med fase 1 var at skabe et varigt løft i elevernes læring og trivsel. Tesen var, at dette skete gennem en styrkelse af lærernes faglighed og 

evne til at sætte klare mål for elevernes læring og arbejdet med feedback ift. elevernes progression. Dette muliggjort af kompetenceudvikling i PLF og 

en mødestruktur, som gav plads til fordybelse og didaktisk refleksion. Omdrejningspunktet i fase 1 var at arbejde sammen i PLF’er (i daglig tale FF-

                                                           
4 https://www.eva.dk/grundskole/skolers-erfaringer-anvende-data 

https://www.eva.dk/grundskole/skolers-erfaringer-anvende-data
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team) omkring elevernes læring og trivsel samt undersøgelse og udvikling af egen praksis bl.a. ved gennemførelse af aktionslæringsforløb. 

Kompetenceudviklingen bestod af fagfaglige input til PLF’erne i form af større seancer med UCC – PLF’erne skulle selv omsætte denne viden til 

praksis. 

Overordnet set har projektets struktur og rammer (retning og indhold) udviklet sig som vist i modellen nedenfor. Her ses det, hvordan projektet i år 1 

var stramt styret på både strukturer og indhold, at år 2 i højere grad var præget af en lokal meningssøgen og tilpasning i strukturer og indhold, og at 

begge for alvor blev koblet til de lokale kontekster og retninger for skolerne i år 3. Det var således i år 3, at den lokale forankring begyndte at tage fart. 

Nedenfor redegøres for, hvordan struktur og indhold har udviklet sig i løbet fase 1 – retningen har været den samme i processen. 

 

 

 

Udvikling af struktur og indhold i fase 1 



8 
 

 
Der blev i fase 1 udarbejdet tre formative evalueringer i samarbejde med EVA, og kommunerne foretog selv kvalitative fokusgruppeinterviews i 
medarbejdergruppen på alle skoler i år 3. Allerede i projektets år 2, stod det klart, at balancen mellem styring og ejerskab på skolerne var essentiel og 
udfordrende (jf. Ledelseskommissionens anbefalinger). Derfor var der fra år 2 og frem konstant fokus på denne balance, og det var 
omdrejningspunktet for interviewene i medarbejdergruppen i år 3.  
 
I nedenstående tre delafsnit beskrives læringen i fase 1 samt de konkrete valg, denne læring har afstedkommet i fase 2, under følgende overskrifter: 
 

• Afsnit 3.1: Lokal forankring i balancen mellem styring og ejerskab 

• Afsnit 3.2: Samarbejde i PLF: Opbygning af den kollektive kapacitet – medarbejdernes kompetenceudvikling 

• Afsnit 3.3: Strukturer og rammer for samarbejdet i PLF – ledelsen og forvaltningens kompetenceudvikling 

3.1. Lokal forankring - balance mellem styring og ejerskab 
Den lokale forankring afhænger af, at der er en balance mellem det rammesatte og pladsen til professionalisme.  

I starten af fase 1 blev ledere og medarbejderes ejerskab og engagement i projektet udfordret af topstyringen fra forvaltningens side ift. strukturer 

(team, fag og kadence) og rammer (retning og indhold). I løbet af projektperioden har den lokale toning af struktur og rammer været medvirkende til 

en højere grad af ejerskab og engagement, som sandsynliggør en forankring.  

Balancen mellem styring og ejerskab afhænger af, hvilke dialoger niveauerne har med hinanden i organisationen – både på projekt- og kommunalt 

niveau. Kommunerne har erfaret, at understøttelse af ledernes ledelse af PLF og vejledere kræver struktureret dialog mellem forvaltning og ledere, 

som skal balancere mellem fastholdelse og justering af rammer, så en detailstyring af skolerne undgås (jf. ledelseskommissionen). Samtidig skal det 

sikres, at der er kvalitet i og fokus på PLF-samarbejde om elevernes læring. I den forbindelse er kommunerne særligt optagede af den oversættelse, 

der sker i styringskæden. Dialogen mellem lagene i organisationen om netop oversættelsen bliver afgørende for at skabe en balance ml. styring og 

ejerskab. Jo mere direkte en dialog mellem lagene, jo mindre risiko for støj i oversættelsen5. Det betyder bl.a., at ledelsen er nødt til at være i direkte 

kontakt med PLF’erne, fx via deltagelse i PLF-møder eller via TUS-samtaler. Nedenfor ses styringskæden mellem lagene i organisationen. 

 

 

 

                                                           
5 Søren Obed-Madsen i tidsskriftet ”Økonomistyring og Informatik”, 2012 
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For et skabe en balance mellem styring og ejerskab er rammerne og beslutningskompetencerne i fase 2 fordelt på de forskellige niveauer i projektet 

(tværkommunalt /projekt niveau, Kommunalt niveau, Lokalt (skolevis) niveau) – se boks på side 4 – så de praksisnære beslutninger tages af 

skolelederne i overensstemmelse med den enkelte skoles vision og værdier.  

 

Projektets fokus er på opbygning af kollektiv kapacitet via PLF-samarbejdet. Den fælles kompetenceudvikling skal udvikle samarbejdsformen. Det 

lokale beslutningsniveau handler dels om oversættelsen af rammer og struktur i forhold til samarbejdet i PLF og dels om indholdet for samarbejdet. 

De to områder, PLF-kompetencer og indholdet i PLF-samarbejdet, griber naturligt ind i og former hinanden og heri ligger selve 

forankringsperspektivet.  

På næste side ses koblingen mellem opbygningen af en bæredygtig kollektiv kapacitet (som der søges fondsmidler til) og det indhold, som PLF’erne 

samarbejder om lokalt for at løfte skolens indsatsområder. Indholdsdelen (højre søjle) i modellen er en oversigt over nogle af de indsatser, som 

skolerne er særligt optaget af at arbejde med i de næste par år. Se beskrivelse af delmål 1.2 for hver af skolerne i afsnit 5.1 – 5.4, for en mere 

praksisnær udfoldelse af indholdet i PLF-samarbejdet på den enkelte skole.   
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Dette søges der midler fra APM Fonden til: 

– OPBYGNING AF KOLLEKTIV KAPACITET VIA PLF 

Dette finansierer kommunerne/skolerne selv: 

– INDHOLDET I PLF-SAMARBEJDET 

Brøndby Kommune: 

• Fælles temaer på tværs af skoler: Beregneren/data (nationale test), 

læsekonferencer, matematikindsats, systemisk tilgang til børnene (KOM-

møder), elevfravær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby Strand Skole/FF-team: 

• Indhold og kompetenceudvikling: 21st century skills/udvikling af IT-

didaktik, iPad- kompetenceudvikling for alle medarb. + 5 iPad-mentorer, 

Funktionel lingvistik i anvendelse (DSA), Aldersblandet indskoling og 

skole-hjem-samarbejde 

Glostrup Kommune/Glostrup Skole/årgangsteam: 

• Indhold: Læsehandleplan - herunder faglig læsning, testresultater og 

progression, systemisk tilgang til børnene, fleksibel organisering af 

undervisningen, trivselsmåling, dynamisk mindset, antimobbestrategi 

• Kompetenceudvikling/Faglig støtte: Kompetenceudvikling i systemisk 

tænkning, alle vejledere på PD-modul: Undersøgelse af Pædagogisk Praksis, 

vejledning v/ læse- og faglige og AKT-vejledere – aktionslæring på sigt 

 

Brøndbyøster Skole/FF-team: 

• Indhold og kompetenceudvikling: Udvikling og opbygning af skolens 

PLC, Co-teaching, Level-up (talentudvikling), Job-swap (udnyttelse af 

hinandens kompetencer i medarbejdergruppen), og Læringslaboratoriet 

(inklusionsindsats mhp. læring og fællesskab for alle) 

Brøndbyvester Skole/FF-team: 

• Indhold og kompetenceudvikling: Læringslaboratorier (lokaludviklet 

metode til evaluering og udvikling af fagteams), Udvikling og opbygning 

af skolens PLC, Kommunikation (især skole-hjem-samarbejdet), 

Profillinjer i udskolingen (Idræt, Humanisme, Science, Formidling og 

Tema-linje) og klasserumsledelse 

Tæt på læringseffekten – formål med fase 2: 

At løfte elevernes læring og trivsel gennem videreudvikling af professionelle 

læringsfællesskaber (PLF) via opbygning af kollektiv kapacitet mhp. en 

lærende og bæredygtig organisation 

 

 

 

Udvikling af PLF’er på alle niveauer indebærer følgende: 

Teamene i bevægelse mod PLF jf. hovedmål 1 + delmål: 

• Videreudvikle de professionelle læringsfællesskaber i retning af 

kollektivt reflekterende og lærende samarbejdsfora 

• Indsamling, fastholdelse og refleksion over viden/data ift. elevernes 

læring 

 Opbygning af den kollektive kapacitet i PLF 

Ledelsesteamene i bevægelse mod PLF jf. Hovedmål 2 spor A: 

• Videreudvikle sig som professionelle læringsfællesskaber 

• Refleksion over viden/data ift. egne ledelseshandlinger 

 Opbygning af den kollektive kapacitet i ledelsen 

Ledelsens ledelse af PLF jf. Hovedmål 2 spor B: 

• Rammesætning og facilitering af PLF-samarbejdet 

• Systematisk opfølgning på PLF- samarbejdet via dialoger om 

elevernes progression på baggrund af viden/data 

 Opbygning af ledelseskapaciteten ift. PLF 

Forvaltningen som facilitator af PLF jf. Hovedmål 3 + delmål: 

• Facilitering af læringssamtaler med ledelsen på baggrund af 

indsamlet viden/data om PLF-samarbejde og elevernes læring 

 Opbygning af dialogisk kapacitet i forvaltningerne 
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Kobling mellem opbygning af PLF og lokalt indhold i PLF-samarbejdet 
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 På næste side præsenteres målhierarkiet for fase 2 – målene er opdelt på deltagergrupper: 

 

• Mål for medarbejdere (hovedmål 1 + delmål): indikatorer er udarbejdet af ledelserne lokalt på skolerne – se afsnit 5 

• Mål for ledere (hovedmål 2 + delmål): Indikatorer udarbejdet på tværkommunalt niveau af forvaltningerne – se afsnit 3.3 

• Mål for forvaltning (hovedmål 3 + delmål): Indikatorer udarbejdet på tværkommunalt niveau af forvaltningerne – se afsnit 3.3. 
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Målhierarki for fase 2 
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Der er lagt vægt på at gøre indikatorerne til delmålene så operationelle som muligt i forhold til, hvor i processen kommunerne er lige nu. Der er 

ligeledes en opmærksomhed på, at der fortsat skal arbejdes med operationaliseringen af og opfølgning på indikatorerne – mere om dette i afsnit 3.3. 

og afsnit 5. 

Fra forvaltningens side er opfølgning på indikatorerne til delmål under hovedmål 2 og 3 tænkt ind i kommunernes planlagte opfølgningsdialoger, som 

har til formål at skabe rum til at reflektere over udvikling af den kollektive kapacitet på alle niveauer sammen med lederne på baggrund af relevant 

data. Opfølgning på indikatorerne er fra forvaltningens side planlagt i forhold til et årshjul for dialog/læringssamtaler og tænkes holistisk i forhold til 

de øvrige indsatser, der arbejdes med på kommunalt plan, og foregår i følgende fora med følgende kadencer: 

 

 

 

Årstal 2018 2019 2020 2021 2022 

Skoleår 17/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 22/23 

Kvartal Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Forvaltning PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Brøndby - Udvikling af dialog ml. forvaltning/skole v /Mannaz                                       

Brøndby - Læringssamtaler - opfølgning på mål pba. data 2 x årligt                                       

Brøndby - Temamøder/fordybelsesrum 4 x årligt                                       

Glostrup - Dialogmøder - opfølgning på mål pba. data 2x årligt                                       

Glostrup - Aftaleseminar (direktør, forvaltning, skoleledelse)                                       

Glostrup - Fra praksis til politisk niveau - sammenhæng i 
styringskæden                                       

Glostrup - Udvikling af dialoger ml. forvaltning/ledere v/ PH Absalon                                       

   Brøndby aktiviteter   Glostrup aktiviteter   
Brøndby tidlig opstart m. 
Mannaz 

 

*Brøndby Kommune har valgt at indgå i et samarbejde med Mannaz m.h.p. udvikling af læringssamtaler ml. forvaltning og ledere i skoleåret 2018/19 

**Glostrup Kommune forventer at indgå i et samarbejde med PH Absalon i 2019 mhp. udvikling af modige og lærende dialoger pba. data ml. 

forvaltning og ledere på 0-18 årsområdet  

  

Årshjul for opfølgning på mål og indikatorer 
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3.2. Samarbejde i PLF: Opbygning af den kollektive kapacitet - medarbejdernes kompetenceudvikling 
I fase 1 var projektets udgangspunkt, at FF-teamene havde en mere kollektiv tilgang til samarbejde, end det mange steder viste sig at være tilfældet. 
Det betød, at PLF’erne ikke i lige så høj grad som forventet, omsatte de faglige input til praksis - herunder de fælles seancer om målstyring v. UCC og 
AL-vejledningen. Gennem fase 1 udviklede PLF’erne sig dog fra en privatpraktiserende tilgang mod en spirende kollektiv tilgang, hvilket er det 
fundament, fase 2 bygges på, jf. figuren ”Fra fase 1 til fase 2” på side 3. 
 
I fase 2 søges der midler til at gennemføre kompetenceudviklingen helt tæt på praksis, så PLF’erne bliver mødt, hvor de er, via coaching (KP) – altså i 
for zonen for nærmeste udvikling. Målet er at modne PLF’erne via coaching, så de bliver klar til at arbejde med tilpasse forstyrrelser fra hinanden og fx 
skolens vejledere – altså en udvikling mod en kollektiv tilgang til samarbejdet. Dette kræver udvikling af PLF-kompetencer, herunder facilitering af 
møder, rolle- og ansvarsafklaring samt analytiske kompetencer ift. anvendelse af relevant data fra fx nationale og kommunale test og 
praksisobservationer – kompetencer som bl.a. opnås i coachingen og via oplæg fra KP. Læringsmålene for medarbejderne i fase 2 tager udgangspunkt 
i delmålene til hovedmål 1. I nedenstående skema fremgår det, hvilke konkrete opgaver coachen (KP) forventes at bidrage med ind i den enkelte PLF: 
 

Målet er, at ”Styrke medarbejderne i at arbejde som 
professionelle læringsfællesskaber (PLF)”, dvs.: 

Læringsmål for kompetenceudviklingen v/ KP  

• Det betyder, at PLF’erne skal kunne: 

KP’s opgave ift. læringsmålene 
(coaching og oplæg) 

Delmål 1.1: At de professionelle læringsfællesskaber 
har en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner 
der ligger til grund for skolens virksomhed, herunder 
PLF-samarbejdet 

• Anvende et fælles sprog, der tager afsæt i 
skolens værdier og vision (herunder fælles 
sprog om læring) 

 

• Hjælpe PLF’erne med at holde fokus 
på værdier og visioner ift. PLF 
(rammesat af ledelsen) 

 

Delmål 1.2: At de professionelle læringsfællesskaber 
samarbejder om fælles opgaveløsning ud fra en 
grundlæggende forståelse og afstemning af roller, 
ansvar og indhold i PLF-samarbejdet 

• Anvende redskaber til 
forventningsafstemning (ansvar og roller), 
lytning, spørgeteknikker, dialogformer og 
mødefacilitering  

• Bidrage med konkrete værktøjer til 
PLF-samarbejde og støtte PLF’erne i 
anvende disse 

Delmål 1.3: At de professionelle læringsfællesskaber 
ud fra data samarbejder om elevernes trivsel, læring 
og læringsudbytte 

• Arbejde ud fra en kollektiv tilgang til 
samarbejde og tage fælles ansvar for 
elevernes trivsel og læring pba. data 

• Omsætte data til viden 

• Udfordre PLF’ernes tilgang til 
samarbejde (mod det kollektive) 

• Bidrage med analytiske kompetencer 
ift. at omsætte data til viden 

Delmål 1.4: At de professionelle læringsfællesskaber 
arbejder med undersøgende metoder for at 
indsamle, fastholde og reflektere over viden om 
praksis 

• Gennemføre reflekterende dialoger på 
baggrund af indsamlet data om elevernes 
trivsel, læring, herunder analytiske og 
refleksive kompetencer 

• Bidrage med metoder til indsamling 
og analyse af data samt 
reflekterende dialoger om data og 
støtte PLF’erne i anvendelse heraf 

Delmål 1.5: At de professionelle læringsfællesskaber 
fremmer læring og kompetencer i fællesskabet 
blandt medlemmerne 

• Mestre lærende samtaler i PLF, hvor 
medarbejdernes egen læring er i fokus 

• Udfordre PLF’ernes egen læring og 
bidrage med metoder til 
metarefleksion 
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Men hvorfor er blikket vendt mod coaching frem for klassisk undervisning på hold? Hvor er merværdien ift. anden kompetenceudvikling? 
Forskning viser, hvordan forskellige former for kompetenceudvikling påvirker vores indholdsforståelse, vores evne til at anvende det lærte – og den 
faktiske anvendelse.6 Her er det tydeligt, at jo tættere på praksis (her PLF) kompetenceudviklingen kommer, jo større chance er der for reelle 
praksisforandringer: 
 

Komponent Indholdsforståelse Anvendelsesevne Anvendelse i klasselokalet 

Præsentation 10 % 5 % 0 % 

+ Demonstration 30 % 20 % 0 % 

+ Praksis 60 % 60 % 5 % 

+ Coaching/ Data feedback 90 % 95 % 95 % 

 
I år 3 konkluderes det på baggrund af de formative evalueringer, at de store (skolevise) seancer ikke var meningsgivende nok i sig selv, og at 
transfereffekten af den fælles kompetenceudvikling var for lille (jf. ”Præsentation” ovenfor). Oversigten synliggør, at kombinationen af forskellige 
komponenter inden for kompetenceudvikling har den største effekt i forhold til, at teori bliver omsat i praksis. I fase 2 sammensættes ovenstående 
komponenter i kompetenceudviklingen for medarbejderne via: 
 

• Præsentation: Fælles oplæg for medarbejderne (skolevis) 
o Skolens ledelse rammesætter samarbejdet i PLF (indhold og retning) i overensstemmelse med skolens vision og værdier – de sætter 

PLF på dagsordenen 
o Konsulent fra KP holder oplæg med relevante begreber og redskaber til arbejdet i PLF, fx mødefacilitering, dataanvendelse mv. 

(afstemt med den enkelte skole). Oplægget danner grundlag for coachingen i PLF’erne v. coaches fra KP.  
o Skolens ledelse faciliterer fælles PLF-møde for skolens medarbejdere  

 

• Demonstration, praksis og coaching/data feedback: Coaching (i det enkelte PLF) 
o Coachen (KP) deltager i praksis på møder i PLF, hvor der arbejdes med, hvordan man holder gode møder, samarbejder ud fra en 

kollektiv tilgang om at løfte elevernes læring og trivsel og anvender data om elevernes progression.  
o Coachen demonstrerer brug af fx udrettedagsordenen i PLF’et, rolle og ansvarsafklaring i PLF’et samt metoder til at omsætte data til 

viden og justere praksis på denne baggrund. 
 
I coachingen arbejdes der ud fra en rammekontrakt om, hvilke oplysninger der må videregives og til hvem. 
 
 
 

                                                           
6 Joyce & Showers (2002)  



16 
 

Nedenfor ses det samlede kompetenceudvikling for medarbejderne samt ledernes opfølgning på udviklingen i PLF: 

 
 
I fase 2 er der fortsat behov for samlende seancer for alle medarbejdere (skolevis). De samlende seancer har til hensigt at bidrage til en fælles 
forståelse af rammer (retning og indhold) i forhold til PLF, samt at alle medarbejdere møder de samme faglige input om PLF (KP’s oplæg). I PLF’erne 
arbejdes der løbende i coachingen (KP) med de ovennævnte faglige input. På alle skolerne har man desuden i en årrække arbejdet eksemplarisk med 
at omsætte data (nationale test + kommunale læsetest) til viden om elevernes progression samt konkret undervisning. Dette på læsekonferencer på 
årgange ved læsevejlederne.  Det er denne tilgang til data, som det ønskes at udvikle yderligere bl.a. via skolens øvrige vejledere, hvorfor vejlederne 
også har en aktie i udviklingen af datakompetencer hos PLF’erne.  
 
I ledernes rammesætning af samarbejdet i PLF over for medarbejderne ligger en væsentlig oversættelsesopgave, som er essentiel for udviklingen af 
PLF på projektplan, hvilket også er en konklusion fra de formative evalueringer (år 2). Af samme årsag er der afsat tid til at arbejde med dette på 
ledernes kompetenceudvikling med Mannaz – se afsnit 3.3. 
 
Lederne skal desuden muliggøre samarbejdet i PLF via skemalagt tid samt facilitere og følge op på PLF-samarbejdet. Eksempler på dette kunne være: 

• At ledelsen afholder fællesmøder i medarbejdergruppen, som er arbejdsmøder, hvor medarbejderne bruger hinandens kompetencer 

• At der kontinuerligt stilles refleksive spørgsmål i forhold til selve samarbejdet og læringen i PLF’et fra ledelsens/vejledernes side fx i 
forbindelse med TUS eller vejledning. 
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• At der afsættes tid/rum for videndeling omkring læring og udvikling af praksis i højere grad end tidligere fx på fællesmøder i 
medarbejdergruppen eller via medarbejder til medarbejderkurser 

 
I fase 1 havde AL-vejlederne en mere fremtrædende rolle, end de er tiltænkt i fase 2. Som led i at arbejde med læring og udvikling af praksis i PLF’erne 
indgår AL-vejledere og de faglige vejledere på alle skoler som eksperter på hhv. metode og fag. AL-/øvrige faglige vejlederes rolle er dog ikke at 
opbygge samarbejdet i PLF, men består i på sigt at vedligeholde og forbedre den kollektive kapacitet i PLF’erne bl.a. via aktionslæring. Coachen 
derimod skal bidrage til at opbygge og modne PLF’erne, og når coachingen slutter, vil dette ansvar ligge hos ledelsen.  
 
Da FF-teamet med AL-vejledning tilknyttet forsat er genstand for PLF-udviklingen (og dermed ansøgningen) i Brøndby, ønskes det her fortsat at 
udvikle AL-vejledernes metodeapparat i særskilt coaching for denne gruppe (som i fase 1). Der har været gode erfaringer med læring via AL-
coachingen i Brøndby, men der er stadig et behov for udvikling af AL-vejledernes samarbejde med hinanden og med FF-teamene lokalt (se også afsnit 
5). I Glostrup har der også været gode erfaringer med AL-coaching, men da kommunen har valgt at skifte fokus til årgangsteam og videreudvikle 
PLF’erne i denne teamkonstellation, hvor AL-vejlederne ikke er tilknyttet, vil Glostrups AL-vejledere ikke deltage i AL-coaching sammen med Brøndby 
(uddybende beskrivelse og begrundelse for skift til årgangsteam findes i afsnit 5).  
 
På næste side illustreres roller og ansvar, herunder særligt coachens, ledelsens og vejledernes opgave – på den korte og den lange bane: 
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Den korte bane - I projektperioden 
Videreudvikling af PLF  

Opbygning af kollektiv kapacitet 

 

På den lange bane - 3-5 år  
Vedvarende vedligeholdelse og opbygning af kollektiv kapacitet 

LEDELSEN – rammesætning og facilitering af 

samarbejdet i PLF, systematisk opfølgning og 

dialog pba. data, strategisk anvendelse af 

ressourcer fx vejledere – vice/afd.lederne 

udøver direkte ledelse af PLF og øverste 

skoleledere leder PLF via vice/afd.lederne 

PLF (FF-team og årgangsteam) -  

Udvikle sig til at være et PLF, 

der kollektivt løfter ansvaret for 

elevernes læring og selv er 

lærende 

COACH (KP) – bidrage til at 

opbygge den kollektive 

kapacitet på skolerne/i PLF, 

modne PLF’erne – coachens 

opgave er at gøre noget for og 

med PLF’erne, ikke at gøre 

noget ved medarbejderne 

(ledelsesopgave) 

VEJLEDERE  

AL-vejledere – ekspert på undersøgende 

metode, undersøgelse af praksis sammen med 

teamene 

Faglige vejledere – ekspert på fag/didaktik, 

vejledning ift. specifikke 

problematikker/muligheder fx fag/AKT 

Primært fagligt/didaktisk/metodisk 

Mange AL-vejledere er også faglige vejledere  

 

Vice/afd. 

ledelse  

Vejledere  Coach  

PLF 

Ledelse  

Vejledere  

PLF 

VEJLEDERE -  

På sigt vil vejlederne få en mere 

fremtrædende rolle ift. 

samarbejdet i PLF mhp. fortsat 

at vedligeholde og forbedre en 

PLF-kultur på skolen – smelter 

sammen med øvrig 

vejledningsopgave.  

Delvist 

delegere 
Støtte + 

ekspert 
LEDELSEN – Fortsat rammesætning og 

facilitering af samt systematisk 

opfølgning på samsarbejdet i PLF. 

Særligt fokus på PLF’er, der ikke 

fungerer, eller som lejlighedsvist har 

brug for særligt ledelsesfokus. 

Ansvaret for skoleudvikling kan ikke deponeres hos vejlederne, men ledelsen kan delegere visse arbejdsopgaver til fx skolens vejledere 
D

ir
ek

te
 le

d
el

se
 

Direkte ledelse 

Øverste 

skoleledere  

Roller og ansvar i opbygning og vedligeholdelse af kollektiv kapacitet 
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3.3. Strukturer og rammer for PLF samarbejde – ledernes og forvaltningens kompetenceudvikling 
I fase 1 fyldte strukturen for PLF-samarbejdet meget for skolelederne. Det var først, da strukturen for samarbejdet var på plads, at der blev der rum til 

at sætte den didaktiske refleksion på dagsordenen, hvorved en spirende kulturændring mod den ønskede deprivatisering og videndeling med 

elevernes læring i fokus kunne iagttages, dvs. en bevægelse mod det kollektive. Det står tydeligt frem, at en forankring af denne spirende 

kulturændring kræver, at PLF’ernes egen læring bliver sat på dagsordenen, så samarbejdet i PLF i højere grad bliver et lærende fællesskab, hvor viden 

og teori omsættes til praksis – og heri ligger en essentiel ledelsesmæssig opgave for at nå i mål. 

En konklusion på baggrund af evalueringen fra projektets år 3 er, at der skulle være fokus på lokale dialoger mellem ledere og PLF eller ledere, 

vejledere og PLF fx faciliterede arbejdsmøder, deltagelse i teammøder og teamudviklingssamtaler (TUS) v. ledelsen.  Ledelsen har i fase 1 primært 

fokuseret på at få strukturen for PLF-samarbejdet til at fungere og i mindre grad sat en tydelig retning for indholdet i PLF-samarbejdet. Med et 

længere tidsperspektiv er det muligt for ledelsen at komme tættere udviklingen af den didaktiske refleksion i PLF’erne. Det lokale arbejde med 

indholdet i PLF-samarbejdet skal både rammesættes og struktureres af lederne. Dette kræver ledelseskompetencer inden for formativ evaluering, 

analyse af data og dialogiske værktøjer, samt et blik på selv at være lærende i ledelsen, dvs. at ledelsen også fungerer og går foran som PLF. Disse 

kompetencer udvikles og understøttes i forløbet ”Ledelse af proces og læring” v. Mannaz på både ledelses- og forvaltningsniveau. Her er fokus især på 

indikatorerne i forhold til målopfyldelse (se afsnit 5), som lederne har defineret for deres medarbejdere, samt hvilke dialoger der er nødvendige i de 

forskellige lag i organisationen for at få den relevante viden/data, der skal bruges til at justere struktur og rammer, så de ønskede mål nås. 

Målet for lederne er, at 
”Styrke ledelse af PLF med 
henblik på at opbygge den 
kollektive kapacitet i 
organisationen” (hovedmål 2) 

Læringsmål for kompetenceudviklingen v/ 
Mannaz 
Det betyder, at følgende 
ledelseskompetencer er i fokus:  

Mannaz’ opgave ift. læringsmålene  
(kompetenceudviklingsdage, hvor alle ledere i projektet er samlet 
– dvs. tværkommunalt – samt i de læringsunderstøttende 
aktiviteter ift. ledelserne på skolerne – dvs. lokalt/skolevis) 

Spor A - Ledelsen som PLF • Anvende et fælles sprog, der tager afsæt 
i skolens værdier og vision (herunder 
fælles sprog om læring) 

• Indsamling, fastholdelse og refleksion 
over data (analytiske kompetencer) 

• Strategisk ressourceanvendelse pba. 
indsamlet data 

• Mestring af lærende samtaler i ledelsen, 
hvor ledernes egen læring er i fokus – 
med afsæt i viden fra praksis 

• Udfordre ledelserne på deres fælles sprog om skolens værdier 
og vision og bidrage med metoder til dialog herom (fx ift. at 
blive konkrete og tydelige om forventninger) 

• Bidrage med metoder til at indsamle, fastholde og reflektere 
over data, herunder udfordre ledernes analytiske 
kompetencer 

• Udfordre ledernes strategiske tænkning og planlægning med 
afsæt i data 

• Udfordre ledernes egen læring i et metarefleksivt rum, 
herunder bidrage med metoder til metarefleksion 

Spor B – Ledelse i relation til 
PLF 

• Faciliteringskompetencer – facilitering 
som ledelsesgreb 

• Understøtte og udfordre lederne i deres ledelseshandlinger 
ifm. rammesætning af PLF-samarbejdet, herunder det fælles 
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• Dialogiske kompetencer 

• Ledelse af resultater, herunder 
resultatfokuseret dialog 

• Evaluering som læringsredskab 

sprog, samt i den konkrete facilitering af møder og dialoger 
med medarbejderne 

• Understøtte og udfordre ledernes dataanvendelse ifm. 
resultatfokuserede dialoger med PLF’erne 

• Understøtte og udfordre ledernes anvendelse af evaluering i 
lærings- og forankringsøjemed 

Målet for 
forvaltningsniveauet er, at 
”Styrke sammenhængen i 
organisationen ” (hovedmål 3) 

Læringsmål for kompetenceudviklingen v/ 
Mannaz 
Det betyder, at følgende 
ledelseskompetencer er i fokus: 

Mannaz’ opgave ift. læringsmålene  
(forvaltningen deltager i kompetenceudviklingsdage sammen med 
lederne, men ikke i de læringsunderstøttende aktiviteter) 

 • Faciliteringskompetencer – facilitering 
som ledelsesgreb 

• Dialogiske kompetencer 

• Ledelse af resultater, herunder 
resultatfokuseret dialog 

• Evaluering som læringsredskab 

• Bidrage til udvikling af dialogformer ml. forvaltning og skole, 
herunder læring og ledelse af resultater 

• Bidrage med metoder til facilitering af ledermøder og udfordre 
anvendelsen af disse 

 

Forløbet ”Ledelse af proces og læring” består af:  

• Fire hele dage (to er allerede afholdt), hvor lederne ud over relevante faglige input arbejder med cases. Hver case er en facilitering af arbejdet 

med PLF på skolerne. Casene er indtil videre planlagt til at være de fælles samlende seancer (skolevis) i august og januar/februar, men kan 

evt. komme til at handle om evaluering i medarbejdergruppen.    

• 30 timers læringsunderstøttende aktiviteter til hvert ledelsesteam (8 ledelsesteams: 3 i Brøndby og 5 i Glostrup, da fællesledelsen også 

indgår). Timerne skal understøtte kompetenceudvikling i praksis i ledelsesteamene. De kan fx anvendes til coaching i ledelsesteamet, 

observation og feedback på ledelsens rammesætning og kommunikation på møder med medarbejderne (fx til august), sparring omkring 

evaluering af udvikling i PLF’erne og sparring, observation og feedback i forhold til dialoger, som lederne har med deres medarbejdere, fx TUS. 

I Brøndby påbegyndes disse aktiviteter i løbet af efteråret 19. Der er sat 10 af de 30 timer af i denne periode.    

• Tre praksisdage (hvor af én er afholdt), som har til formål at følge op på læring i processen på tværs af kommuner og skoler. Et refleksivt rum 

for skoleledelserne og forvaltningerne. 

Som i medarbejdercoachingen vil der også i de læringsunderstøttende aktiviteter for ledelsen blive arbejdet ud fra en rammekontrakt om, hvilke 

oplysninger der må videregives og til hvem – særligt i forhold til forvaltningen. 
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Som udgangspunkt er forløbet tilrettelagt med nedenstående indhold. I perioden vil der højest sandsynligt ske justeringer og overlap af indholdet på 

de fire dage. 

 

I forvaltningens opfølgning på udviklingen af PLF-samarbejdet fokuseres der på facilitering af strukturerede7 dialoger på en eksemplarisk måde via 

tema- eller dialogmøder og læringssamtaler, så dialogen både understøtter ledernes læring og får eksemplificeret de metodiske greb, som lederne 

kan anvende i deres arbejde med medarbejdergrupperne. De konkrete indikatorer for hhv. ledelse og forvaltning, som indgår i opfølgningen, ses 

nedenfor. Indikatorerne er defineret af forvaltningerne på tværkommunalt niveau. 

 

Forvaltningerne i Brøndby og Glostrup Hvad kigger forvaltningen efter? (tegn på at lykkes) Hvordan følger 
forvaltningerne op? 

På baggrund af hvilke 
data? 

Hovedmål 2: Styrke ledelse af PLF med henblik på at opbygge den kollektive kapacitet i organisationen   

SPOR A: Ledelsen som PLF  

Delmål 2A.1.  
At ledelserne lokalt fungerer som et PLF, 
hvor roller, ansvar og indhold i forhold til 
PLF’erne er afstemt 

• At der er et fælles sprog om PLF-samarbejde, medarbejdernes 
læring og elevernes læring og progression i ledelsen 

• At det er tydeligt, hvordan rolle- og ansvarsfordelingen er i ledelsen 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
7 Med ”struktureret” menes her 1) dialoger med et fast tidsinterval (jf. læringssamtaler i årshjul – afsnit 3.1. og 2) dialoger med faste indholdsmæssige 
opfølgningspunkter (jf. forvaltningens opfølgningsspørgsmål til indikatorer for hovedmål 1 – afsnit 3.1.)  
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• At ledelsen arbejder ud fra et årshjul, hvor det er tydeligt, hvilke 
data der arbejdes med hvornår 

 
 
 
 

• Den løbende 
evaluering  
(se afsnit 6) 

• Specifikt i 
læringssamtaler/ 
dialoger med 
ledelsesteamene 

• Generelt på 
ledermøder og 
seminarer 

• Se årshjul for 
opfølgning 
(se afsnit 3.1) 

 
 
 
 
 

• Fastholdte 
observationer 

• Data genereret i 
læringssamtaler/ 
faciliterede dialoger 
ml. forvaltning og 
skoleledelse  

• Data fra LIS 
(resultater) 

Delmål 2A.2. 
At ledelsen har analytiske kompetencer, 
der gør dem i stand til på baggrund af 
data/viden at lægge en strategi for PLF-
samarbejdet og anvendelse af ressourcer  

At ledelsen: 

• Indsamler, fastholder og reflekterer over viden om PLF-samarbejdet 
fra dialoger med PLF, vejledere, coaches og fx statusundersøgelser 

• Analyserer resultater fra nationale og kommunale test samt 
trivselsmåling og allokerer ressourcer på baggrund af analysen 

Delmål 2A.3: 
At ledelsen har vedvarende fokus på 
arbejdet i skolens PLF’er gennem en tydelig 
organisering og opfølgning 

At ledelsen: 

• Er afstemte internt omkring retning for og indhold i PLF-
samarbejdet, herunder oversættelser ift. medarbejderne 

• Meningskoordinerer, hvordan det eksemplariske PLF-samarbejde 
ser ud (det normative) 

• Arbejder eksemplarisk ift. skolens retning for PLF-samarbejde (går 
foran i samarbejdet i ledelsen) 

Delmål 2A.4:  
At ledelsen reflekterer over egne 
ledelseshandlinger ift. PLF på baggrund af 
fastholdt viden  

At ledelsen: 

• Afprøver handlinger ift. PLF’erne og indsamler og fastholder viden 
om ledelseshandlingerne 

• I fællesskab reflekterer over virkningen af ledelseshandlingerne 

• Afprøver nye ledelseshandlinger ift. PLF’erne på baggrund af 
refleksion 

SPOR B: Ledelse i relation til PLF  

Delmål 2B.1:  
At ledelsen rammesætter PLF-samarbejdet 
ift. skolens vision og værdier 

• At visioner og værdier ift. PLF-samarbejde oversættes og aktivt 
italesættes af lederne på fællesdage, fællesmøder og PLF-møder 

• At ledelsesteamene er tydelige omkring forventninger til den 
forandrede praksis over for PLF’erne – og følger op på disse lokalt 

 
 
 
 
 
 

• Den løbende 
evaluering  
(se afsnit 6) 

• Specifikt i 
læringssamtaler/ 
dialoger med 
ledelsesteamene 

 
 
 
 
 
 
 

• Fastholdte 
observationer 

• Data genereret i 
læringssamtaler/ 
faciliterede dialoger 

Delmål 2B.2:  
At ledelsen anvender PLF-strukturen 
strategisk med henblik på 
kapacitetsopbygning og læring i 
organisationen 

At ledelsen: 

• Tydeligt rammesætter indholdet i PLF-samarbejdet på egen skole  

• Systematisk evaluerer på PLF’ernes arbejde med skolens 
indsatsområder (indhold i PLF-samarbejdet) 

• Systematisk evaluerer på PLF’ernes progression i relation til at blive 
professionelle læringsfællesskaber 

• Anvender viden om progression ift. beslutninger om, hvem der skal 
sættes i spil hvornår ift. PLF’erne (fx vejlederne) 

Delmål 2B.3: At ledelsen: 
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At ledelsen opbygger kapaciteten på egen 
skole ved at facilitere processer, der 
understøtter bevægelsen mod 
professionelle læringsfælleskaber 

• Opbygger kompetencer i spørge- og lytteteknikker i relation til PLF 

• Tilegner sig kompetencer inden for facilitering og ledelse af læring i 
PLF 

• Faciliterer refleksionsmøder med medarbejderne, hvor fokus er på 
at være lærende sammen (frem for klassisk mødeledelse) 

• Faciliterer arbejdsmøder med medarbejderne mhp. fælles 
opgaveløsning i PLF’erne 

• Generelt på 
ledermøder og 
seminarer 

• Se årshjul for 
opfølgning 
(se afsnit 3.1) 

ml. forvaltning og 
skoleledelse 

• Data fra LIS 
(resultater) 

Delmål 2B.4: 
At ledelsen anvender dialog om elevernes 
progression og læring systematisk i deres 
opfølgning på PLF-samarbejdet 

• At ledelsen faciliterer dialoger om faglighed i PLF’erne med fokus på 
det normative og anvendelse af evidens 

• At ledelsen har elevernes progression og læring som fast 
dagsordenspunkt på møder med PLF’erne 

• At ledernes facilitering af PLF-samarbejdet opleves givtigt i PLF’erne 

Forvaltningerne i Brøndby og Glostrup Hvad kigger forvaltningen efter? (tegn på at lykkes) Hvordan følger 
forvaltningerne op? 

På baggrund af hvilke 
data? 

Hovedmål 3: Styrke sammenhængen i organisationen  

Delmål 3.1: 
At forvaltningen sætter retningen for 
ledernes arbejde med og opfølgning på PLF-
samarbejdet 

• At forvaltningen tydeligt rammesætter kommunens arbejde med 
PLF (overordnet) 

• At forvaltningen tydeliggør over for lederne, hvilken forandret 
praksis der forventes af lederne, og hvordan der følges op fra 
forvaltningens side 

• At forvaltningen er eksemplarisk og selv går foran ift. at facilitere 
dialoger og arbejde som PLF 

• Den løbende 
evaluering  
(se afsnit 6) 

• Specifikt i 
læringssamtaler/ 
dialoger med 
ledelsesteamene 

• Generelt på 
ledermøder og 
seminarer 

• Se årshjul for 
opfølgning 
(se afsnit 3.1) 

• Feedback på 
udvikling af dialog 
(ved hhv. Mannaz 
og PH Absalon) 

 
 
 

• Fastholdte 
observationer 

• Data genereret i 
læringssamtaler/ 
faciliterede dialoger 
ml. forvaltning og 
skoleledelse 

• Data fra LIS 
(resultater) 

Delmål 3.2: 
At forvaltningen faciliterer læringssamtaler 
med ledelserne, mhp. understøtte en 
lærende organisation på alle niveauer, og 
følger systematisk op 

• At forvaltningen tilegner sig og træner faciliteringskompetencer i 
fastlagte møder som en del af kompetenceudviklingen 

• At forvaltningen afholder systematiske dialoger med ledelserne 
med fokus på fremdrift i projektet 

• At ledelserne opfatter rammesatte dialoger som en hjælpsom 
understøttelse af en lærende organisation 
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4. Styring af projektet og samlet tidsplan 
Som nævnt er det i fase 2 afgørende, at skolelederne tager projektet til sig og gør det til deres eget, for at projektets idéer forankres og er 

bæredygtige lokalt. Derfor er det et gennemgående valg i fase 2, at kompetenceudviklingen i PLF skal knyttes til de indsatsområder, som den enkelte 

kommune og skole prioriterer at arbejde med (jf. oversigt over koblinger mellem de to på side 10), hvorfor det i projektorganiseringen er afgørende, 

at der tages højde for netop dette. På næste side ses en oversigt over projektorganiseringen, hvor følgende er prioriteret i forankringsøjemed: 

• Der nedsættes en tværkommunal projektgruppe bestående af ledere fra alle skoler, styre- og projektgruppen, hvor beslutninger om bl.a. 

kompetenceudvikling og evaluering træffes – her vil dialog med de faglige organisationer i referencegruppen også foregå 

• Der vil fortsat være en styregruppe, hvor overordnede strategiske beslutninger træffes, og hvor leverandørerne af kompetenceudviklingen 

inviteres ind ad hoc 

• Der vil være et tæt samarbejde mellem projektets leverandører på hhv. medarbejder- og ledelsessiden mhp. videndeling, koordinering og 

justering 

• Projektlederrollen deles mellem kommunerne (hvilket der samlet set søges ½ stilling til pr. år) – projektlederne fungerer også som lokale 

projektledere ift. forankring  

• Lokalt i kommunerne og på skolerne oprettes der ikke særskilte projektfora – i stedet anvendes de fora, som i forvejen eksisterer lokalt fx 

kommunale og lokale ledermøder, personalemøder, MED-møder, fagudvalg, PLC mm. 

• Der oprettes en særlig forankringsgruppe, som samler og deler viden fra coachingen (KP) i PLF lokalt på skolerne 

De mere specifikke roller for de enkelte fora er beskrevet i forlængelse af projektorganiseringen. 

Ligeledes er den samlede tidsplan for projektet vist sidst i afsnittet. 
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Projektejere/Styregruppe (4 x årligt)

Chef, Center for Dagtilbud og Skole, Glostrup Kommune (projektejer)

Chef, Skole og SFO, Brøndby Kommune (projektejer)

Projektledere

Mannaz og Københavnsprofessionshøjskole  deltager ad hoc

Projektledere/projektgruppe (hver 14. dag)

Projektleder, Brøndby

Projektleder, Glostrup

Tværkommunal projektgruppe (3-4 x årligt):

Styregruppen

Projektledere

Tre skoleledere fra Brøndby - én fra hver skole

Fire ledere fra Glostrup Skole - én fra fællesledelsen, to afdelingsledere og én SFO-leder

Kommunale lederfora, Glostrup (hver 2. md.):

Chef, Dagtilbud og Skole (+projektleder)

Skole- og fritidsledere

Kommunale lederfora, Brøndby (hver md.):

Chef, Skole og SFO (+projektleder)

Skole- og SFO-ledere

Brøndby 

Strand 

Skole/ 

mødefora 

Brøndby-

øster Skole/ 

mødefora 

Brøndby-

vester Skole/ 

mødefora 

Fælles ledermøder på skolen (hver uge) 

 
Glostrup Skole 

 

Skovvang Nordvang 

Søndervang Vestervang 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

Lokal 

forankrings-

gruppe 

Ad hoc arbejdsgruppe 

(4 x årligt): 

KP + Mannaz 

Projektorganisering fase 2 

Referencegruppe (3-4 x 

årligt) 

Repr. fra lærerforeningen 

og BUPL i hver kommune 

 

Kommunalt/

Lokalt niveau 

Projekt/ 

tværkommunalt 

niveau 

Se opgaver og ansvar i projektorganiseringen på næste side 
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Styregruppe (4 x årligt): 

• Ledernes kompetenceudvikling 

• Strategiske beslutninger ift. fremdrift i og evaluering af projektet 

• Overordnet retning og snitflader mellem projektet og den øvrige 

organisation/samarbejdsflader 

 

Projektledere (hver 14. dag): 

• Dagsordner til styregruppe og tværkommunal projektgruppe 

• Kontakt til Fonden 

• Kontakt til KP og Mannaz 

• Koordinering af projektaktiviteter lokalt 

• Tovholder på evalueringsaktiviteter 

• Lokale ledermøder 

Tværkommunal projektgruppe (3-4 x årligt): 

• Sparring om at lede projektet lokalt på skolerne (forankring) – rammer 

(retning og indhold) og struktur 

• Sparring med styregruppen: implementering og forankring 

• Kommunikation – herunder oversættelse 

• Løbende evaluering og læring – herunder justeringer 

• Medarbejdernes kompetenceudvikling 

 

Kommunale lederfora (hver/hver 2. måned): 

• Videndeling på tværs af kommunen 

• Koordinere mening på tværs af kommunen 

• Opfølgning på projektet i praksis – lokale indikatorer for skolerne 

• Justeringer lokalt 

Lokal forankringsgruppe skolevis - for coaches (KP), konsulent (Mannaz), 

skolens lederteam og lokal projektleder (2 x årligt), evt. vejledere 

• Videndeling om arbejdet med videre udvikling af PLF 

• Koordinering af rammekontrakt i forhold til coaching/ 

læringsunderstøttende aktiviteter 

• Kobling mellem medarbejdernes og ledernes kompetenceudvikling 

• Videndeling om udviklingen i PLF’erne med forankringssigte 

 

Ad hoc arbejdsgruppemøder ml. KP/Mannaz og projektgruppen (4 x årligt) 

• Opfølgning på proces og evt. justeringer 

• Koblinger ml. KP og Mannaz 

• Koordinering af mening og fokus i projektet 

• Sparring om og deltagelse i projektets evaluering  

• Udarbejdelse af artikler om kompetenceudvikling tæt på praksis med 

fokus på ledelse af teams og arbejdet med og i PLF 

Glostrup: Fælles ledermøder (ugentligt/alle ledere på Glostrup Skole): 

• Følge projektet lokalt 

• Sparring og koordinering på tværs af skolen 

• Fælles tilgang til PLF 

• Statusundersøgelser på tværs af skolen (indikatorer) 

Lokale medarbejderfora fx personale-/afdelingsmøder, MED, etc. (løbende) 

• Følge, evaluere og justere PLF-arbejdet lokalt 

• Dialog om kobling til lokale indsatser mhp. bæredygtig forankring 

• Kvalificering af løbende evalueringer i projektet mhp. praksisændringer 

• Input til tværkommunal projektgruppe 

 

Opgaver og ansvar i projektorganiseringen 

 

Referencegruppe (3-4 gange årligt) 

• Følge projektets forankring af PLF på skolerne 

• Bidrage til kommunikation om projektet i kommunerne 
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Oversigt over aktiviteter støttet af fondsmidler og øvrige relaterede aktiviteter (skraveret)     
Årstal 2018 2019 2020 2021 2022 

Skoleår 17/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 22/23 

Kvartal Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Pædagogisk personale PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Workshop om PLF/data på hver skole  - v/ lokale ledelse + KP   *                                   

Glostrup: Coaching i PLF 5 gange årligt v/ KP                                       

Brøndby: Coaching i PLF 4 gange årligt v/ KP                                       

Opfølgende workshop på hver skole v/ lokal ledelse                                       

Ledelsens/vejledernes støtte til teamene                                       

Aktionslæringsvejledere Brøndby PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Coaching AL-vejledere                                       

Videndeling ml. AL-vejledere i Brøndby                                       

Ledere  PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Heldagsmoduler - fokus på facilitering ift. konkret case v/Mannaz *                                     

½ praksisdage - opfølgning/refleksion v/Mannaz   *                                   

Læringsunderstøttende aktiviteter v/ Mannaz (Brøndby opstart Q4 18)                                       

Forvaltning PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Heldagsmoduler - fokus på facilitering ift. konkret case v /Mannaz *                                     

½ praksisdage - opfølgning/refleksion v/ Mannaz   *                                   

Brøndby - Udvikling af dialog ml. forvaltning/skole v /Mannaz                                       

Brøndby - Læringssamtaler - opfølgning på mål pba. data 2 x årligt                                       

Brøndby - Temamøder/fordybelsesrum 4 x årligt                                       

Glostrup - Dialogmøder - opfølgning på mål pba. data 2x årligt                                       

Glostrup - Aftaleseminar (direktør, forvaltning, skoleledelse)                                       

Glostrup - Fra praksis til politisk niveau - sammenhæng i styringskæden                                       

Glostrup - Udvikling af dialoger ml. forvaltning/ledere v/ PH Absalon                                       

Evaluering  PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Løbende evaluering om læring i projektet                                        

Projektledelse PROJEKTPERIODE FORANKRING 

Ad hoc arbejdsmøder ml. projektgruppe og KP/Mannaz                                       

Forankringsgruppe ml. lokal ledelse, KP coach, Mannaz coach, PG                                       

Styre-, projekt- og referencegruppe og intern projektledelse                                       

   Mannaz aktiviteter   KP aktiviteter * er afholdt      

  Aktiviteter, der gennemføres uden finansiering fra fonden      

   Brøndby aktiviteter   Glostrup aktiviteter   Brøndby tidlig opstart m. Mannaz 

 

Samlet tidsplan for fase 2 
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5. Lokal udmøntning på skolerne og opfølgning med medarbejderne 
I de lokale udmøntninger af fase 2 på skolerne, herunder valg af teamkonstellation, er der taget afsæt i de formative evalueringer fra fase 1, hvor det 

bl.a. konkluderes, at størrelsen på PLF’erne er afgørende for kvaliteten og mening i den faglige sparring. PLF’er med 3+ medarbejdere vurderer 

samarbejdet mere positivt end mindre PLF’er. Størrelsen på PLF’erne er afhængig af størrelsen på skolen og har særligt været en udfordring i 

Glostrup, som har færre spor end skolerne i Brøndby. Glostrup har således valgt at forsætte udviklingen af PLF i årgangsteams i stedet for FF-teams, 

hvilket samtidig reducerer antallet af PLF’er pr. leder. FF-teamene består fortsat i Glostrup med AL-vejledning tilknyttet, men det vil ikke være det 

forum, som coachingen rettes imod. Valget om årgangsteams i Glostrup hænger desuden sammen med ønsket om at favne pædagogerne i 

samarbejdet, hvilket også gør sig gældende ledelsesmæssigt, hvor fritidslederne har et tæt samarbejde med lederne på skoledelen. 

Størrelsen på skolerne har betydning for, hvordan man som leder kan komme tæt på sine PLF’er. Alle skolerne har et ønske om på sigt at bruge 

vejlederne til at vedligeholde og forbedre den kollektive kapacitet i PLF. I Brøndby har man over en længere årrække opbygget en vejlederkultur, som 

sandsynliggør, at dette sker i løbet af projektperioden, hvor man i Glostrup først satser på, at dette kan realiseres om 3–5 år. 

Nedenfor ses den lokale udmøntning af strukturen for samarbejdet i PLF - herunder læring, valg og forankring: 

Skole Lokal læring fase 1 Lokale valg fase 2 (udmøntning) Forankring 3-5 år 

Glostrup 
Kommune 

• Udvikling mod øget videndeling blandt 
medarbejderne samt synliggørelse af, at det 
nødvendigt at arbejde med grundlæggende 
kompetencer i PLF-samarbejdet for at 
komme skridtet videre mod den kollektive 
tilgang 

• FF-team i fag på årgange var mere sårbare 
på mindre skoler med få spor => FF-team 
måtte ofte dække flere klassetrin og fag 
(udfordrede meningsskabelsen) 

• Tradition for meget tæt samarbejde mellem 
lærere og pædagoger (både på 
medarbejder- og ledelsesniveau) kunne ikke 
rummes i FF-teamet (med fagfagligt fokus)  

• De FF-team, der har gennemført AL-
vejledning vurderer det positivt  

• AL-vejlederne begynder at finde sine ben 

• Fokus på videreudvikling af PLF er den 
vigtigste indsats på skolen de næste 3-
5 år 

• Fokus på årgangsteam i den videre 
udvikling af PLF – omfatter 
pædagogerne (ny teamkonstellation 
fra 18/19 som erstatning for 
klasseteam – nyt for alle) 

• Årgangsteam giver større PLF’er 

• Ledelsen skal udøve direkte ledelse af 
PLF’erne – signalere vigtigheden af 
indsatsen, være tæt på 

• De nuværende FF-team samt AL-
vejledningen bevares, men er ikke 
genstand for coachingen 

• Kadence for både årgangs- og FF-team: 
ugentlige møder 

• PLF-samarbejde vil fortsat være i 
fokus efter projektperioden – og 
fortsat med ledelserne i spidsen 

• PLF-samarbejde vil blive knyttet 
endnu tættere til skolens 
indsatser i takt med 
opbygningen af PLF 

• På sigt forventes at kunne 
delegere nogle opgaver ift. at 
vedligeholde og forbedre PLF-
kulturen til skolens vejledere 
(faglige såvel som AL) – men den 
kollektive kapacitet på hele 
skolen skal bygges op, før det 
kan lade sig gøre – og det er 
fortsat ledelsens ansvar at støtte 
team, der ikke fungerer optimalt 
(personaleledelse) 
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Brøndby 
Kommune 

• Udvikling mod øget videndeling blandt 
medarbejderne samt synliggørelse af et 
forskelligartet niveau for PLF-samarbejde 
lokalt 

• Synliggørelse af, at der er et reelt ønske hos 
medarbejderne om kendskab til hinandens 
praksis 

• FF-teamene i fag på årgange har haft 
passende størrelse (pga. store skoler) og er 
begyndt at give mening, særligt efter 
tilpasning til den lokale virkelighed 

• Aktionslærings- og øvrige faglige vejledere 
smelter i højere grad sammen  

• At det relationelle har stor betydning AL-
vejledning 

• Fortsat FF-teamene, der er genstand 
for kompetenceudvikling – fortsat med 
møder hver 14. dag 

• Aktionslæringsvejledning fortsætter, 
herunder coaching af AL-teamet v/ KP 

• Direkte og indirekte ledelse af PLF, dvs. 
at ledelsen både vil være tæt på 
PLF’erne OG delegere opgaver i 
tilknytning til teamene til skolens 
vejledere (AL + faglige) – skolens 
ledelse vil dog fortsat have 
personaleansvaret ift. opbygning af 
PLF, mens vejlederne har en opgave i 
at bidrage til at vedligeholde og 
forbedre PLF-samarbejdet 

• Ledelsen er fortsat 
rammesættende, og det er 
fortsat ledelsens ansvar, at 
PLF’erne fungerer 

• På sigt dog mere indirekte 
ledelse af PLF’erne via skolens 
vejledere 

• Vejledernes funktion bliver at 
bidrage til at fastholde PLF-
udviklingen og støtte PLF’erne i 
den videre proces 

• Der arbejdes videre med 
udvikling af skolernes PLC’er og 
en forankring af skolens 
vejledere her 

 

På næste side er den konkrete organisering på de enkelte skoler illustreret. Oversigten tydeliggør omfanget af PLF’erne samt, hvem der er tæt på 

PLF’erne.  
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Glostrup Skole (1-3 spor + special pr. afd.) 

NO: 4 

ledere 

4 ledere 

Brøndbyvester Skole (6 spor + special) Brøndbyøster Skole (4 spor + special) Brøndby Strand Skole (6 spor + special) 

SØ: 4 

ledere 

VE: 3 

ledere

v

 

SK: 4 

ledere 

12 årg. 

team 

inkl. 

special 

12 årg. 

team 

inkl. 

special 

 

11 årg. 

team 

inkl. 

special 

 

12 årg. 

team 

inkl. 

special 

 

2-9 

lærere/ 

pæd. 

pr. 

team 

4-8 

lærere/ 

pæd. 

pr. 

team 

4-10 

lærere/ 

pæd. 

pr. 

team 

2-6 

lærere/ 

pæd. 

pr. 

team 

Årgangsteam i fokus i projektet 

(lærere/pædagoger) 

FF-team i fokus i projektet (lærere – i 

special inkl. pædagoger) 
FF-team i fokus i projektet (lærere – i 

special inkl. pædagoger) 

FF-team i fokus i projektet (lærere – i 

special inkl. pædagoger) 

HVORDAN – Ledelse tæt på PLF’erne (i 

daglig tale årgangsteam): 

• Ledelsen deltager i PLF-møder hver uge 

(fra nu og gn. projektperioden) 

• Målet frem til marts 2019 (opstart 

coaching): de nye PLF’er har afstemt 

værdier, roller og har fælles forståelse 

for ansvar ift. opgaveløsning (jf. delmål 

1.1. og 1.2.) – med hjælp fra ledelsen 

3-4 ledere 4 ledere 

6 aktionslæringsvejledere 

24 FF-team (møde hver 14. dag) 23 FF-team (møde hver 14. dag) 

5 aktionslæringsvejledere 

20 FF-team (møde hver 14. dag) 

4 aktionslæringsvejledere 

4-5 lærere/pæd. pr. team 4-6 lærere/pæd. pr. team 4-6 lærere pr. team 

Fællesledelsen (4 ledere) 

HVORDAN - Ledelse tæt på PLF’erne (i daglig tale FF-team/fagteam på årgange): 

 

Fælles opgave i ledelsesteamet 

• Taler sammen i hele ledelsesteamet om indsatser, ressourcer og forankring 

Den øverste leders opgave er at koordinere viden og sætte rammen (retning og indhold) for PLF-samarbejdet i forhold til skolens værdier, dvs.: 

• At lede afdelingsledernes ledelse af PLF’erne 

• At lede AL-vejledernes opgave i FF-teamene med at vedligeholde og forbedre samarbejdet i PLF 

• At sætte rammerne for, at videndeling og PLF som samarbejdskultur er til stede 

• At skabe en kultur for videndeling i medarbejdergruppen – sætte det på dagsordenen 

• At have fokus på helhedtænkningen om udvikling på skolen og at kommunikere om denne 

Viceskoleledernes opgave tæt på praksis: 

• At komme ud i FF-teamene og indsamle viden – at lytte og være nysgerrige (data) 

• At lede medarbejderne – skal tænke rammerne (retning og indhold) ind i den konkrete kontekst  
 

 

 

Ugentlige møder 

Skolernes organisering, herunder ledelse af PLF 
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Ledelserne har ifm. hovedmål 1, som omhandler medarbejdernes kompetencer som PLF, påbegyndt arbejdet med at definere de tegn på læring 

(indikatorer), som vil blive anvendt i den lokale opfølgning på målene samt i den løbende kommunikation om, hvilken forandret praksis ledelsen 

forventer af PLF’erne. For at kunne bruge indikatorerne i den løbende evaluering er det afgørende, at de er konkrete. Det kræver fokus og ikke mindst 

tid en i travl lederhverdag. Hos forvaltningerne er der en opmærksomhed på, at hvis det skal lykkes at skabe denne tid til fordybelse i ledelserne, så 

kræver det vedvarende fokus og prioritering fra forvaltningens side. Som det ser ud i skrivende stund, er lederne blevet langt mere konkrete ift. 

operationalisering af målene, end de var for et par måneder siden, men det er målet, at de tegn på læring, som fremgår af nedenstående, vil udvikle 

sig til at være endnu mere konkrete og operationelle i takt med, at lederne kommer tættere på PLF’erne. Denne proces må ikke forceres, da det netop 

er en del af ledernes kompetenceudvikling at blive tydeligere på at kommunikere den forventede forandrede praksis. Det sker i: 

• De læringsunderstøttende aktiviteter, hvor Mannaz er helt tæt på det enkelte ledelsesteam og hjælper dem videre der, hvor de er.  

• Forløbet ”Ledelse af proces og læring”, hvor det næste skridt er at arbejde med, hvilke dialoger man som ledelse skal have med 

medarbejderne i egen organisation for at komme tættere på og kunne evaluere indikatorerne.  

• De opfølgende læringssamtaler/temamøder/dialogmøder, som forvaltningen faciliterer for ledelserne (jf. årshjul i afsnit 3.1) 

I nedenstående skema ses de indikatorer, som lederne på de enkelte skoler finder væsentlige at kigge efter i forhold til de forskellige delmål, dvs. tegn 

på at de lykkes, samt hvordan der kigges efter det. Der er tilføjet spørgsmål, som det er forvaltningens opgave at følge op på i forhold til de forskellige 

indikatorer, herunder på baggrund af hvilke data opfølgningen foregår.   

5.1 Grundlag for lokal opfølgning på Hovedmål 1 – Glostrup Skole 
Glostrup Skole Hvad kigger ledelsen efter? (tegn på at lykkes) Hvordan kigger ledelsen efter det? Hvad kigger 

forvaltningen efter? 
På baggrund af 
hvilke data? 

Hovedmål 1: Styrke medarbejderne i at arbejde som professionelle læringsfællesskaber (PLF) 
Delmål 1.1: 
At de professionelle 
læringsfællesskaber 
har en fælles 
forståelse af, hvilke 
værdier og visioner 
der ligger til grund 
for skolens 
virksomhed, 
herunder PLF-
samarbejdet 

De væsentlige værdier, jf. visionen for Glostrup Skole: 
”Glostrup Skole - En lærende skole, der samler byen” med 
særligt fokus på at skabe ”Et professionelt fagligt miljø”, 
som indebærer, at ”Vi arbejder professionelt sammen om 
elevernes læring og trivsel. Vi tager ansvar og går forrest. 
Vi danner og uddanner børnene til hele livet. Vi er 
resultatorienterede og har fokus på progression. Vi er 
nysgerrige og undersøgende – vi er lærende. Vores 
kommunikation og samarbejde bygger på åbenhed, tillid 
og dialog.”  
Tegn på fælles forståelse af visionen: 

• At der er et fælles sprog i PLF’erne 

• Via deltagelse på PLF-møder, 
herunder iagttagelse af sprogbrug 
ift. værdier og vision i PLF-
samarbejdet, og hvorvidt sproget er 
ressourceorienteret 

• Via statusundersøgelser to gange 
årligt 

• I TUS- samtaler 

• Ved dialog om og fremhævelse af 
gode forløb på fællesmøder 

• Hvad gør PLF’erne, 
der viser, at de har en 
fælles forståelse af 
værdier og visioner 
ift. PLF-samarbejde? 
Hvordan ser I det? 

• Hvad skal PLF’erne 
konkret kunne 
referere til hinanden 
og tilbage til ledelsen 
omkring værdier og 

Fastholdte 
observationer, 
statusundersøgelser, 
stikprøver, TUS-
samtaler 
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• At PLF’erne udvikler sig fra JEG til VI 

• At man sparrer med hinanden 

• At der er brug for færre eksperter, idet PLF’ets 
kompetencer sættes i spil 

• At PLF’erne bliver mere selvhjulpne 

• Eksempler på, at PLF’erne har gjort hinanden dygtige 
– synergi (2+2=5) 

• Hvad PLF’erne har udarbejdet sammen 

• At det dynamiske mindset og systemisk tænkning er 
tydeligt i PLF’ernes dialoger, handlinger og relationer 

• Ved at tage stikprøver på antal 
henvendelser fra medarbejderne på 
kontoret  

vision – og i hvilke 
dialoger ser I det? 

• Er noget bedre end 
andet? 

Delmål 1.2:  
At de professionelle 
læringsfællesskaber 
samarbejder om 
fælles opgaveløsning 
ud fra en 
grundlæggende 
forståelse og 
afstemning af roller, 
ansvar og indhold i 
PLF-samarbejdet 

Indhold: 

At alle PLF’er tilrettelægger deres arbejde i et årshjul med 

afsæt i det oplæg, som ledelsen har udarbejdet: 

• Omsætte resultater fra test til konkret undervisning 

• Omsætte læsehandleplanen til praksis dvs. konkrete 
tiltag i undervisningen 

• Planlægning af holddannelse på tværs af klasser – 
herunder fleksibel organisering af undervisning 

• Trivselsmåling 

• Forældresamarbejde 

• Udvikling af mindset 
 
Tegn på at lykkes: 

• At PLF’erne selv afstemmer rammen for deres 
samarbejde (roller, ansvar) med hjælp fra ledelsen 

• At PLF’erne arbejder med udrettedagsorden 

• At roller (mødeleder, referent m.v.) går på skift, 
herunder at alle har respekt for rollerne, idet de selv 
har prøvet den 

• At der kan identificeres en ændret mødepraksis, hvor 
møderne faciliteres på en effektiv måde 

• At spillereglerne for god mødevirksomhed kan 
identificeres 

• At man i overvejende grad bliver i det professionelle 
rum frem for det personlige 

• Via den løbende dialog om og 
oversættelse af retning og rammer 
for og indhold i PLF-samarbejdet 

• Deltagelse på PLF-møder, hvor 
ledelsen nysgerrigt identificerer, 
hvor PLF’erne er, og hvad næste 
skridt er 

• I TUS- samtaler 

• Via iagttagelse af sprogbrug ift. 
roller, ansvar og opgaveløsning 

• Ved iagttagelse af rollefordelingen 
og arbejdet med udrettedagsorden  

• Via statusundersøgelser to gange 
årligt 

• Hvad gør PLF’erne, 
når de samarbejder 
om fælles 
opgaveløsning og har 
afstemt roller og 
ansvar – er noget 
bedre end andet?  

• Hvordan får I øje på, 
om PLF’erne gør det, I 
ønsker – i hvilke 
dialoger kommer 
dette til syne – og 
hvordan? 

Fastholdte 
observationer, 
statusundersøgelser, 
årshjul for PLF’erne, 
TUS samtaler 
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Delmål 1.3:  
At de professionelle 
læringsfællesskaber 
ud fra data 
samarbejder om 
elevernes læring og 
læringsudbytte 

• At PLF’erne har en fælles forståelse/ansvar for 
elevernes læringsudbytte og tager kollektivt ansvar 
for dette 

• At der er en større gensidig udnyttelse af 
medarbejderkompetencer, herunder en øget grad af 
holddannelse og undervisningsdifferentiering i 
undervisningen, så potentialer udnyttes 

• At der kan identificeres en mere ensartet kvalitet i 
undervisningstilbud på årgangen 

• At undervisningen tilrettelægges på baggrund af 
resultater fra de kommunale test, nationale test og 
trivselsmåling og øvrige relevante data 

• At der anvendes et systemisk sprog - at børnesynet 
er inkluderende omkring hele børnegruppen og 
forældre 

• At PLF’erne arbejder med dynamisk mindset og 
systemisk tænkning  

• Via deltagelse i PLF-møder 

• Via TUS-samtaler 

• I dialog med PLF’erne om 
testresultater og anvendelse heraf 
ift. planlægning af undervisning 

• I dialog med PLF’erne om elevernes 
progression 

• Via fælles årsplaner og 
undervisningsforløb på årgangen 
(herunder holddannelse) 

• Ved iagttagelse af sprogbrug ift. 
elever og forældre (fx skriftlig 
kommunikation) 

• Ved iagttagelse af sprogbrug ift. 
elevernes læring 

• Hvordan får I øje på, 
om PLF’erne 
samarbejder om 
elevernes læring på 
baggrund af data? 

• Hvilket sprog om 
elevernes læring 
anvender PLF’erne? 
Hvordan ses det? 

• Hvad gør PLF’erne, 
når de samarbejder 
om elevernes læring – 
er noget bedre end 
andet? 

Fastholdte 
observationer 
konkrete 
testresultater, 
årsplaner, forløb, TUS-
samtaler, 
statusundersøgelser, 
skriftlig 
kommunikation 

Delmål 1.4:  
At de professionelle 
læringsfællesskaber 
arbejder med 
undersøgende 
metoder for at 
indsamle, fastholde 
og reflektere over 
viden om praksis 

• At der sker en bevægelse i PLF-samarbejdet fra det 
praktiske niveau til det reflekterende rum 

• At der finder refleksive samtaler sted i PLF-
samarbejdet – at der stilles refleksive nysgerrige 
spørgsmål 

• At det er naturligt at spørge om hjælp og være 
nysgerrige på og udfordre hinandens praksis 

• At PLF’erne anvender undersøgende metoder 

• At PLF’erne taler om hinandens pædagogiske praksis 
pba. konkrete eksempler 

• At den pædagogiske praksis kvalificeres via nysgerrigt 
undersøgende praksis/samtale 

  

• Via deltagelse i PLF-møder 

• I TUS-samtaler 

• Ved iagttagelse af sprogbrug i 
PLF’erne - hvordan og hvorfor, frem 
for drift/praktisk 

• Ved iagttagelse af, hvilke spørgsmål 
der stilles i PLF’erne 

• I dialog med PLF’erne om 
anvendelse af forskning om, hvad 
der virker – det normative 

• Ved iagttagelse af, hvordan 
PLF’erne indsamler viden om og 
reflekterer over konkret praksis 

• Hvornår arbejder 
PLF’erne  
undersøgende og 
reflekterende? 

• Hvordan får I øje på 
det?  

• Er noget bedre end 
andet? 

Fastholdte 
observationer, evidens 
og forskning, TUS-
samtaler, 
statusundersøgelser 

 

Delmål 1.5:  
At de professionelle 
læringsfællesskaber 
fremmer læring og 
kompetencer i 
fællesskabet blandt 
medlemmerne 

• At PLF’erne opsøger coaching og sparring efter behov 

• At PLF’erne spiller hinanden gode og trækker på 
hinandens kompetencer 

• At følgende kompetencer hos PLF’erne og 
medlemmerne heraf kan identificeres: evne til at 
indgå i og bidrage til PLF, deprivatisering, systemisk 
tænkning og dynamisk mindset, reflekterende 
dialoger/ metarefleksion over egen læring,  

• Via deltagelse i PLF-møder 
• I TUS-samtaler 

• Ved iagttagelse af sprogbrug (fx VI, 
systemisk) og refleksionsniveau hos 
PLF’erne 

• Hvilke konkrete 
kompetencer er der 
tale om hos jer? Hvad 
skal PLF’erne kunne? 

• Hvordan foregår 
lærende dialoger? 
Hvad kan I iagttage? 

Fastholdte 
observationer, TUS 
samtaler, 
statusundersøgelser 
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fastholdelse og analyse af viden, anvendelse af 
resultater og evidens. 

• Ved iagttagelse af synergieffekter – 
hvor løfter PLF’erne mere end 
enkeltpersoner? 

• Er noget bedre end 
andet? 

 

5.2 Grundlag for lokal opfølgning på Hovedmål 1 – Brøndby Strand Skole 
Brønd Strand Skole Hvad kigger ledelsen efter? (tegn på at lykkes) Hvordan kigger ledelsen efter 

det? 
Hvad kigger forvaltningen 
efter? 

På baggrund af 
hvilke data? 

Hovedmål 1: Styrke medarbejderne i at arbejde som professionelle læringsfællesskaber (PLF) 
Delmål 1.1: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
har en fælles forståelse 
af, hvilke værdier og 
visioner der ligger til 
grund for skolens 
virksomhed, herunder 
PLF-samarbejdet 
 

Vision: At alle elever bliver så dygtige som muligt 
Værdier: Samarbejdet i PLF er kendetegnet ved 
videndeling, besøg i hinandens praksis og fælles 
refleksioner over praksis (elevernes læring og 
progression). Det betyder: 

• Teamets fælles forståelse af værdier og visioner ift. 
teamsamarbejde kommer til udtryk ved, at der er 
plads til alle i teamet, og at teamet har skabt en god 
rammesætning af FF-møderne 

• At et fælles sprog om læring og didaktik kan iagttages 
i FF-teamets samtaler og andre fora 

• At FF-teamene arbejder med en dagsorden som er 
meningsgivende for alle i teamet, dvs. at der både er 
plads til refleksion og konkret planlægning.  

• At FF-teamene efterspørger besøg fra vejledere/ 
ledelsen – både med mhp. at dele eksemplarisk 
praksis, udvikle praksis og få hjælp til problemløsning.  

• At FF-teamene oplever og taler om værdien i at se og 
evaluere hinandens undervisning. 

• I de daglige dialoger/på møder 
med medarbejderne, iagttages 
det, hvordan medarbejderne 
taler om arbejdet i PLF, 
elevernes læring og 
progression og udvikling af 
egen praksis  

• På møder mellem øverste 
skoleleder og AL-vejledere 
(hvor fokus er på, hvad der 
kommer ud af AL-forløb) På 
teamsamtaler (TUS) og MUS-
samtaler 

•  Besøg i FF-team (ledelse og 
vejledere)   

 
 
 

• Skal teamet have samme 
værdier som resten af 
skolen, eller kan der være 
lidt forskel? 

• Hvad kan I observere i 
forhold til jeres 
indikatorer på delmål 1? 

• Hvordan kan I se, at FF-
teamene sætter 
elevernes læring og 
progression og egen 
læring på dagsordenen til 
deres møder? 

 

Fastholdt data i 
forbindelse med 
ledere og vejlederes 
besøg i FF-teamene  
 
Fastholdt data ved 
MUS og Teamsamtaler 
 
Dagsordener fra 
diverse mødefora mhp 
at forfølge om  der 
sker en øget 
videndeling og 
udvikling i 
organisationen 

Delmål 1.2: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
samarbejder om fælles 
opgaveløsning ud fra 
en grundlæggende 
forståelse og 
afstemning af roller, 
ansvar og indhold i 
PLF-samarbejdet 

Indhold: 
Den fællesopgaveløsning i FF-teamene er fortsat fælles 
forberedelse af undervisningen – både før, under og efter. 
Det vil sige, at arbejdet i FF-teams også rummer 
evaluering, besøg i hinandens undervisning, fokus på og 
data om elevernes progression og trivsel. 
 

• At alle FF-teamets kompetencer sættes i spil 

• At medlemmerne af FF-teamet stiller hinanden 
nysgerrige spørgsmål 

• I de daglige dialoger/på møder 
med medarbejderne, iagttages 
det, hvordan medarbejderne 
taler om arbejdet i PLF, 
elevernes læring og 
progression og udvikling af 
egen praksis  

• På møder mellem øverste 
skoleleder og AL-vejledere 

• Hvordan agerer teamene, 
når det er tydeligt, at der 
har forstået og afstemt 
roller, ansvar og indhold i 
teamet? Hvordan ser ud, 
når det virker? 

• Hvordan får I øje på, om 
teamene gør det, I ønsker 
– i hvilke dialoger 

Fastholdt data i 
forbindelse med 
ledere og vejlederes 
besøg i FF-teamene  
 
Fastholdt data ved 
MUS og Teamsamtaler 
 
Dagsordener fra 
diverse mødefora mhp 
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• At FF-teamene arbejder sammen om opkvalificering 
af hinanden og bruger hinandens kompetencer fx via 
aktionslæringsforløb og refleksion over, hvad der 
virker bedre end noget andet i forskellige kontekster  

(hvor fokus er på, hvad der 
kommer ud af AL-forløb) 

• På teamsamtaler (TUS) og 
MUS-samtaler 

• Besøg i FF-team (ledelse og 
vejledere) 

 

kommer dette til syne – 
og hvordan? 

• Hvordan kan I se at alle 
FF-teamets kompetencer 
sættes i spil? 

at forfølge, om der 
sker en øget 
videndeling og 
udvikling i 
organisationen 

Delmål 1.3: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber ud 
fra data samarbejder 
om elevernes trivsel, 
læring og 
læringsudbytte 

• At FF-teamet har udviklet et fælles sprog om 
elevernes progression. Dvs. at en større grad af 
samtale om feedback og læringseffekt kan iagttages 

• At FF-teamene har et fælles sprog om elevernes 
læring på baggrund af data fx bruges og udvikles et 
fælles sprog ved læsekonferencer  

• At AL-vejlederne og faglige vejledere i samarbejde 
med FF-teamene bliver skarpere på, hvilke data der 
skal bruges og hvordan. 

 

• I de daglige dialoger/på møder 
med medarbejderne, iagttages 
det, hvordan medarbejderne 
taler om arbejdet i PLF, 
elevernes læring og 
progression og udvikling af 
egen praksis  

• På læsekonferencer (analyse af 
resultater) mhp. Turbodansk-
forløb 

• På møder mellem øverste 
skoleleder og AL-vejledere 
(hvor fokus er på, hvad der 
kommer ud af AL-forløb) 

• På teamsamtaler (TUS) og 
MUS-samtaler 

• Besøg i FF-team (ledelse og 
vejledere) 

 
 
 

• Hvilket sprog om 
elevernes læring 
anvender teamene? 
Hvordan ses det, at de 
anvender dette sprog? 

• Hvad gør teamene, når 
de samarbejder om 
elevernes læring – hvad 
er godt/er noget bedre 
end andet? 

• Hvad ligger der i 
elevernes læring - hvilke 
typer dialoger i teamet 
indebærer det at tale om 
elevernes læring? 

• Hvordan får I øje på, om 
teamene samarbejder om 
elevernes læring på 
baggrund af data? 

 

Nationale tests 
behandles i 
Beregneren, således at 
der kan arbejdes med 
elevernes progression. 
Det betyder også, at 
der gennemføres test 
hvert år (dvs. også de 
frivillige nationale 
tests). 
 
Kommunale læsetest 
(på sigt også 
matematiktest) 

Delmål 1.4: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
arbejder med 
undersøgende 
metoder for at 
indsamle, fastholde og 
reflektere over viden 
om praksis 
 

• At FF-teamene øver sig i aktionslæringsmetoden 
sammen med AL-vejlederne på skolen mhp. at 
udvikle praksis og opbygge den kollektive kapacitet 

• At en kulturændring: fra privatpraktiserende praksis 
til en deprivatisering af praksis kan iagttages. Dvs. at 
der er transfer fra samarbejdet som PLF i FF-teamet 
til andre teamkonstellationer på skolen.  

• At medarbejderne stiller nysgerrige spørgsmål til 
hinanden (empatisk nysgerrighed)  

• I de daglige dialoger/på møder 
med medarbejderne, iagttages 
det, hvordan medarbejderne 
taler om arbejdet i PLF, 
elevernes læring og 
progression og udvikling af 
egen praksis  

• På møder mellem øverste 
skoleleder og AL-vejledere 

• Hvordan kan I se, at 
teamene selv kan trække 
på et repertoire af gode 
og effektive metoder til 
videndeling og refleksion 
– hvordan ser det ud, når 
de gør det – hvornår er 
det godt? 

• Hvad gør teamet, når de 
arbejder undersøgende –

Fastholdt data i 
forbindelse med AL-
vejlederes besøg i FF-
teamene 
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• At medarbejderne efterspørger 
vikardækning/mulighed for holddannelse for at 
kunne observere/dele hinandens praksis 

(hvor fokus er på, hvad der 
kommer ud af AL-forløb) 

• På teamsamtaler (TUS) og 
MUS-samtaler 

• Besøg i FF-team(ledelse og 
vejledere) 

 

hvad er godt/er noget 
bedre end andet? 

• Hvordan ved I, om de gør 
det, I ønsker de skal 
gøre? Hvordan kigger I 
efter det? 

 

Delmål 1.5: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
fremmer læring og 
kompetencer i 
fællesskabet blandt 
medlemmerne 
 

• At en større grad af åbne døre både mentalt og fysisk 
kan iagttages. Dvs. at vi på personale-, spor- og 
teammøder ser mere videndeling om og mere 
deprivatisering af praksis samt kan observere 
empatisk nysgerrighed i medarbejderkulturen.  

• At medarbejderne har mod til at invitere indenfor og 
deltage i refleksioner over egen og hinandens praksis.  

 

• I de daglige dialoger/på møder 
med medarbejderne, iagttages 
det, hvordan medarbejderne 
taler om arbejdet i PLF, 
elevernes læring og 
progression og udvikling af 
egen praksis  

• På møder mellem øverste 
skoleleder og AL-vejledere 
(hvor fokus er på, hvad der 
kommer ud af AL-forløb) 

• På teamsamtaler (TUS) og 
MUS-samtaler 

• Besøg i FF-team 
 

• Hvilke konkrete 
kompetencer er der tale 
om hos jer? Hvad skal FF-
teamene kunne? 

• Hvad menes der med FF-
teamets læring? Hvad 
skal de lære, hvordan skal 
deres dialoger foregå for 
at være lærende? 

• Hvad skal teamene selv 
kunne løfte? 

• Hvem interesserer sig for, 
om teamet er lærende? 

 

Fastholdt data i 
forbindelse med 
ledere og vejlederes 
besøg i FF-teamene  
 
Fastholdt data ved 
MUS og Teamsamtaler 
 
Dagsordener fra 
diverse mødefora 
mhp. at forfølge om, 
der sker en øget 
videndeling og 
udvikling i 
organisationen 

 

5.3 Grundlag for lokal opfølgning på Hovedmål 1 – Brøndbyvester Skole 
Brøndbyvester Skole Hvad kigger ledelsen efter? (tegn på at lykkes) Hvordan kigger ledelsen efter 

det? 
Hvad kigger 
forvaltningen efter? 

På baggrund af hvilke 
data? 

Hovedmål 1: Styrke medarbejderne i at arbejde som professionelle læringsfællesskaber (PLF) 
Delmål 1.1: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
har en fælles forståelse 
af, hvilke værdier og 
visioner der ligger til 
grund for skolens 
virksomhed, herunder 
PLF-samarbejdet 

Visionen for samarbejdet i PLF:  
Det enkelte PLF’s fælles opgave er at gøre eleverne endnu 
dygtigere  
Værdi: Medarbejderne er ikke alene med opgaven - alle 
byder ind i samarbejdet, og man kan ikke vælge at stå 
alene med opgaven. 
 
Tegn på at lykkes: 

• I ledernes daglige dialoger med 
medarbejderne om arbejdet i 
PLF  

• Via dialoger med vejledere i 
PLRC regi (Pædagogisk 
Lærings- og Ressource Center) 

• På MUS med alle 
medarbejdere.  

• Hvad skal lærerne 
konkret kunne referere 
til hinanden og tilbage 
til ledelsen omkring 
værdier og vision – og i 
hvilke dialoger skal de 
gøre det? 

• Hvordan arbejdes der 
med FF-teamenes 

Data fastholdt ved 
vejledernes besøg i FF-
teamene/ hos den 
enkelte medarbejder. 
 
Data fastholdt ved MUS 
og TUS 
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 • At alle FF-teams har udarbejdet et værdisæt for 
arbejdet i deres PLF i overensstemmelse med skolens 
værdier og visioner for samarbejdet i PLF.  

• At alle medarbejdere får besøg af en vejleder i sin 
undervisning mhp. fagligudvikling og deprivatisering 
via ”tilpasse forstyrrelser”. 

• At lærerne vedkender sig sine kompetencer og beder 
om hjælp i teamet, hvis de ønsker en optimeret 
kompetence - kollektiv kapacitets opbygning. 

• At lærerne er nysgerrige på hinandens praksis og tør 
stille hinanden spørgsmål. 

• At medarbejderne efterspørger sparring og dialoger 
om praksis herunder også fælles forberedelse i FF-
teamet. 

• På TUS med alle årgangsteams 
(heri indgår både FF-teams for 
dansk og matematik på 
årgangen).  

 

værdisæt? Er noget 
bedre end noget 
andet?  

FF-teamenes individuelle 
værdisæt 

Delmål 1.2: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
samarbejder om fælles 
opgaveløsning ud fra 
en grundlæggende 
forståelse og 
afstemning af roller, 
ansvar og indhold i 
PLF-samarbejdet 

Indhold: 
Den fælles opgaveløsning i FF-teamet er faglig udvikling 
og elevernes progression herunder forberedelse, 
gennemførsel og evaluering af undervisning. Et særligt 
fokusområde er undervisningsdifferentiering (Jf. James 
Nottinghams: Hvor skal vi hen? Hvor langt er vi nået? 
Hvad er næste skridt?) 
 
Tegn på at lykkes: 

• At FF- teamene forholder sig refleksivt til deres 
samarbejde i PLF, dvs. stiller refleksive spørgsmål 

• At FF-teamet forholder sig til, hvad der virker. Ikke alt 
er lige godt, men det kan være forskelligt, hvad der 
virker godt afhængig af konteksten. 

• At der udarbejdes fælles årsplaner og elevplaner i 
Meebook 

• At der kan iagttages, en højere grad af videndeling 
imellem medarbejderne, som opbygger den 
kollektive kapacitet på skolen 

 

• Via opfølgning på refleksive 
spørgsmål udarbejdet af PLRC i 
MUS og TUS samtaler 

• Via opfølgning på ”Fælles 
opstart på FF-møder”, som 
afholdes minimum 2 gange 
årligt. 

• Spørgsmålene kunne se 
således ud: 
o Hvilke forløb har I haft?  
o Hvordan er 

rollefordelingen i 
processen? 

o Hvilke udfordringer har I 
stået med?  

o Hvilke dialoger kan teamet 
have med ledelsen?  
 

• Hvad gør teamene, når 
de samarbejder om 
fælles opgaveløsning – 
hvornår er det godt/er 
noget bedre end 
andet?  

• Hvordan agerer 
teamene, når det er 
tydeligt, at der har 
forstået og afstemt 
roller, ansvar og 
indhold i teamet? 
Hvordan ser ud, når det 
virker? 

• Hvordan får I øje på, 
om teamene gør det, I 
ønsker – i hvilke 
dialoger kommer dette 
til syne – og hvordan? 

Data fastholdt ved 
”Fælles FF” fx referater 
 
Årsplaner og elevplaneri 
Meebook 
 
Data om elevernes 
læring og trivsel: 
Nationale test behandlet 
i Beregneren. 
De nationale 
trivselsmålinger 
 
Data fastholdt ved MUS 
 
TUS: FF-teamenes 
besvarelser af refleksive 
spørgsmål 
 
FF-teamenes individuelle 
værdisæt 

Delmål 1.3: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber ud 

• At medarbejderne har et øget fokus på elevernes 
progression på baggrund af validt data. 

• Via opfølgning på lokal 
køreplan for de nationale test 
(både de obligatoriske og 

• Hvilke data er det, 
teamene skal anvende 
(hvad skal teamene 

Køreplan over 
gennemførsel af 
nationale tests (hvert år) 
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fra data samarbejder 
om elevernes trivsel, 
læring og 
læringsudbytte 
 
 

• At medarbejderne går på besøg i hinandens praksis 
mhp. at blive klogere på, hvad der virker. 

• At FF-teamene er optaget af at evaluere den 
gennemførte undervisning.  

 

frivillige test) via Beregneren 
på klassekonferencer og i FF-
team   

 

forstå ved data)? Og 
hvorfor? 

• Hvilket sprog om 
elevernes læring 
anvender teamene? 
Hvordan ses dette? 

• Hvad gør teamene, når 
de samarbejder om 
elevernes læring –er 
noget bedre end 
andet? 

• Hvad ligger der i 
elevernes læring - 
hvilke typer dialoger i 
teamet indebærer det 
at tale om elevernes 
læring? 

• Hvordan får I øje på, 
om teamene 
samarbejder om 
elevernes læring på 
baggrund af data? 

 
Data om elevernes 
læring og trivsel: 

• Nationale test 
behandlet i 
Beregneren. 

• De nationale 
trivselsmålinger 

 
Data fastholdt ved 
observationer v. 
vejleder. 
 
Data fastholdt ved MUS 
og TUS 
 
FF-teamenes individuelle 
værdisæt 

Delmål 1.4: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
arbejder med 
undersøgende 
metoder for at 
indsamle, fastholde og 
reflektere over viden 
om praksis 
 

Medarbejderne reflekterer i fællesskab over:  

• udvikling af egen praksis 

• faglig udvikling på årgangen og på tværs af årgange 

• elevernes progression  
på baggrund af data og ”tilpasse forstyrrelser” mhp. at 
skabe en rød tråd for faget fra 0. – 9 klassetrin. 
 
Tegn på at lykkes: 

• At medarbejderne går på besøg i hinandens praksis 
mhp at udvikle egen praksis i fællesskabet 

• At vejlederlederne besøger alle medarbejdere mhp 
faglig udvikling (på sigt også klasseledelse)   

 
 

• Via vejledernes (PLRC) 
facilitering af refleksion over 
den didaktiske tilgang i 
undervisningen for 
medarbejderne (bl.a. i FF-
team).  

• I ”Læringslaboratorier”, hvor 
man specifikt arbejder med 
udvikling og evaluering af 
skolens profillinjer sammen 
med de involverede 
medarbejdere bl.a. mhp. den 
relevante sammensætning af 
PLF’er på profillinjen. 

• Opfølgning på 
metodeanvendelse (refleksive 

• Hvordan kan I se, at 
teamene selv kan 
trække på et repertoire 
af gode og effektive 
metoder til videndeling 
og refleksion – hvordan 
ser det ud, når de gør 
det – hvornår er det 
godt? 

• Hvad gør teamet, når 
de arbejder 
undersøgende –hvad er 
godt/er noget bedre 
end andet? 
 

Fastholdt data fra 
vejledernes besøg i 
teamene/hos den 
enkelte medarbejder 
 
Teamets besvarelser af 
de refleksive spørgsmål 
v. fx MUS og TUS 
 
FF-teamenes individuelle 
værdisæt 
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spørgsmål) på MUS og TUS 
samtaler 

• Løbende opfølgning på møder 
ml. PLRC og ledelsen 

 

Delmål 1.5: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
fremmer læring og 
kompetencer i 
fællesskabet blandt 
medlemmerne 
 

• At medarbejdergruppen og ledelsen italesætter 
løbende de små sikre succeser (”SSS”). 

• At alle FF-teams får besøg af en vejleder 

• At alle FF-teams er åbne for ’tilpasse forstyrrelser’, og 
reflekterer over, hvorfor man har én specifik didaktisk 
tilgang til undervisningen frem for en anden. 

• At teamene kan understøtte og hjælpe hinanden, 
uden at der er en vejleder til stede. 

• PLRC og ledelsen afholder 
løbende møder mhp. på 
opdatering og valg af 
indsatsområder på skole og 
team/klasseplan.  

• På TUS med alle årgangsteams 
(heri indgår både FF-teams for 
dansk og matematik på 
årgangen).  

• På MUS med alle 
medarbejdere. Disse afholdes 
af skolens afdelingsledere. 

 

• Hvad menes der med 
teamets læring? Hvad 
skal de lære, hvordan 
skal deres dialoger 
foregå for at være 
lærende? 

• Hvordan vurderes det 
hvad der kommer ud af 
vejledningen?  

• Hvordan får I øje på om 
teamene selv kan 
understøtte og hjælpe 
hinanden uden at der 
er vejleder til stede? 

Fastholdt data fra 
vejledernes besøg i FF-
teamene/hos den 
enkelte medarbejder 
 
Data fastholdt ved MUS 
og TUS 
 
FF-teamenes individuelle 
værdisæt 

 

5.4 Grundlag for lokal opfølgning på Hovedmål 1 – Brøndbyøster Skole 
Brøndbyøster Skole Hvad kigger ledelsen efter? (tegn på at lykkes) Hvordan kigger ledelsen efter det? Hvad kigger 

forvaltningen efter? 
På baggrund af hvilke 
data? 

Hovedmål 1: Styrke medarbejderne i at arbejde som professionelle læringsfællesskaber (PLF) 
Delmål 1.1: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
har en fælles 
forståelse af, hvilke 
værdier og visioner 
der ligger til grund 
for skolens 
virksomhed, 
herunder PLF-
samarbejdet 
 

Tegn på at lykkes: 

• At medarbejderne taler om Brøndbyøster DNA og 
aktivt bruger værdierne: 

• Fællesskab: alle skal føle sig om del af 
fællesskabet 

• Mangfoldighed: her er plads til alle 

• Faglighed: Pt. Især fokus på læringsmål og fælles 
forberedelse, men også på en faglig tilgang til 
”trivsel” (narrativer – fx i skole-hjem-
samarbejdet og de timeløse fag) 

• Bevægelse: vi er en organisation med fokus på 
både fysisk og mental bevægelse 

• I den daglige dialog med og blandt 
medarbejderne kigger ledelsen efter 
italesættelse af de 4 værdier omsat 
til praksis 

• Ledelsen deltager i hele eller dele af 
mødeaktiviteter på skolen med 
henblik på at få øje på faglige 
udvikling og videndeling om 
elevernes læring: 

o FF-teams 
o Afdelingsmøder 
o Årgangsteams 

• Skal teamet have 
samme værdier som 
resten af skolen, 
eller kan der være 
lidt forskel? 

• Hvor ser I værdierne 
omsat til praksis? 

• Er noget bedre end 
noget andet? 
Hvordan italesættes 
dette? 

Data fastholdt ved 
mødeaktiviteter: 

• Dagsordener/referat
er fra møder i PLF: 
er videndeling og 
elevernes læring på 
dagsordenen og er 
der en udvikling i 
hvordan/hvor meget 
den italesættes? 

• Dagsordener fra 
Info-biks (månedlige 
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• At medarbejderne omtaler værdien i at samarbejde, i 
fællesskabet, hvor alle har et ansvar i at arbejder hen 
i mod at skabe “Verdens bedste folkeskole for 
Brøndbyøster Skole”. 

 
 

o Fagteams 
 

møder for hele 
skolen med fast 
videndelings mellem 
medarbejderne): Er 
der en udvikling i 
hvor mange der 
videndeler – spreder 
det sig som ringe i 
vandet? 

Delmål 1.2: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
samarbejder om 
fælles opgaveløsning 
ud fra en 
grundlæggende 
forståelse og 
afstemning af roller, 
ansvar og indhold i 
PLF-samarbejdet 
 

Indhold: 

• I FF-teamene arbejdes der med skolens værdier (jf. 
1.1) 

 
Tegn på at lykkes: 

• At der er er en mødekultur, hvor alle (eller de fleste) 
arbejder kollaborativt 

• At mødeaktivitet drejer sig om kerneopgaven - både 
den planlagte og den som medarbejderne selv tager 
initiativ til.  

• At medarbejderne søger hinanden og hinandens 
kompetencer fx i forhold til co-teaching eller 
holddannelse 

• At der kan iagttages afsmittende effekter/overførsel 
af arbejdet i PLF til fx årgangsteams,  

• Fagteams ses som et tegn på en succesfuld 
kulturændring 

 

• Ledelsen deltager i hele eller dele af 
mødeaktiviteter på skolen med 
henblik på at få øje på faglig 
udvikling og videndeling om 
elevernes læring: 

o FF-teams 
o Afdelingsmøder 
o Årgangsteams 
o Fagteams 

• Ledelsens deltagelse på FF-
teammøder  

• Via medarbejdernes deling af 
undervisningsforløb og årsplaner i 
Meebook, der vendes lejlighedsvist 
med afdelingslederne på FF-møder 

• Hvilke opgaver er 
fælles? Hvordan ved 

• Hvornår er det 
godt/er noget bedre 
end andet?  

• Hvordan får I øje på, 
om teamene gør 
det, I ønsker – i 
hvilke dialoger 
kommer dette til 
syne? 

Undervisningsforløb og 
årsplaner i Meebook 
 
Elevernes progression 
via beregneren, 
nationale tests og 
kommunale læsetests i 
læsekonferencer på 
årgangene 
 
Elevernes progression 
via beregneren, 
nationale tests og 
kommunale 
matematiktests i 
matematikkonferencer 
på årgangene 
 
Data fastholdt ved co-
teaching forløb (v. 
vejleder eller kollega) 
 

Delmål 1.3: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
ud fra data 
samarbejder om 
elevernes trivsel, 

• At medarbejderne deler praksis med fokus på 
elevernes læring fx i FF-teamet, årgangsteams og 
Fagteams 

• At medarbejderne udvikler praksis med fokus på 
elevernes progression ved læse- og matematik 
konferencer 

• At Co–teaching anvendes:  

• Via ledelsens deltagelse i hele eller 
dele af mødeaktiviteter på skolen: 

o FF-teams 
o afdelingsmøder 
o Årgangsteams 
o Fagteams 

• Hvilke data er det, 
teamene skal 
anvende (hvad skal 
teamene forstå ved 
data)? Og hvorfor? 

• Hvordan får I øje på, 
om teamene 

Elevernes progression 
via beregneren, 
nationale tests og 
kommunale læsetests i 
læsekonferencer på 
årgangene  
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læring og 
læringsudbytte 
 
 

o Fx Vejlederne underviser sammen med 
lærerne. Giver feedback på lærerens 
undervisning og fungerer selv som 
eksemplarisk underviser med læreren i 
observatørrolle på vejlederens undervisning 

o Fx Observere til hinandens forældremøder 

• At der arbejdes med Job – swap: I indskolingen bytter 
lærerne forløb og klasser med hinanden. Hensigten er 
at kende til og bruge hinandens kompetencer. 

 
 
 

• Via ledelsen løbende dialog med 
skolens vejlederteam (PLC) 

• Via TUS:– hvor PLF’erne i deres 
udvikling? 

 

samarbejder om 
elevernes læring på 
baggrund af data? 

• Hvad gør teamene, 
når de samarbejder 
om elevernes læring 
–/er noget bedre 
end andet? 

• Hvilke typer af 
dialoger i teamet 
indebærer det at 
tale om elevernes 
læring? 

 

Elevernes progression 
via beregneren, 
nationale tests og 
kommunale 
matematiktests i 
matematikkonferencer 
på årgangene 
 
Fastholdtdata i 
forbindelse med co-
teaching eller andre 
vejlednings-
observationer 
 

Delmål 1.4: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
arbejder med 
undersøgende 
metoder for at 
indsamle, fastholde 
og reflektere over 
viden om praksis 
 

På BØ er døren for vejlederne ind i PLF’erne åbnet i løbet 
af fase1. Målet er nu at åbne døren for hinanden i 
medarbejdergruppen. 
 
Tegn på at lykkes: 

• At vejlederkorpset tilbyder sig FF-teamene på en 
naturlig og uformel måde. 

• At vejlederne videndeler indbyrdes på tværs af 
fagene, så vi sikrer udviklingen af vejlederrollen. 

• At sproglige indikatorer kan iagttages på møderne, 
som viser vejledernes grundlæggende forståelse for, 
hvordan man udvikler de professionelle 
læringsfællesskaber jf. skolens visioner. 

• At FF-teamene naturligt søger vejledernes støtte til at 
undersøge egen praksis 

• At FF-teamene beder om 
vikardækning/holddannelsestimer for at besøge 
hinandens praksis og bruge hinandens kompetencer 

• Via ledelsens deltagelse i hele eller 
dele af mødeaktiviteter på skolen: 

o FF-teams 
o afdelingsmøder 
o Årgangsteams 
o Fagteams 

• Via videndeling v. medarbejderne 
på ”Info-biks” 

• Via ledelsen løbende dialog med 
skolens vejlederteam (PLC) og 
medarbejderne 

 

• Hvilke metoder 
anvender teamene? 
Hvem definerer 
metoderne? 

• Hvordan kan I se, at 
teamene selv kan 
trække på metoder 
til videndeling og 
refleksion –– 
hvornår er det godt? 

• Hvordan ved I om 
vejlederne når rundt 
til alle de teams der 
har brug for de? 

• Hvilke dialoger skal 
ledelsen have med 
vejlederne for at 
sikre en udvikling af 
vejlederrollen på 
tværs af fag? 

• Hvordan ved I, om 
de gør det, I ønsker 
de skal gøre? 

Fastholdt data fra 
vejledernes besøg i 
PLF’erne 
 
Data fastholdt ved 
mødeaktiviteter: 
 
• Dagsordener/referat

er fra møder i PLF: 
er videndeling og 
elevernes læring på 
dagsordenen og er 
der en udvikling i 
hvordan/hvor meget 
den italesættes? 

• Dagsordener fra 
Info-biks (månedlige 
møder for hele 
skolen med fast 
videndelings mellem 
medarbejderne): Er 
der en udvikling i 
hvor mange der 
videndeler – spreder 
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Hvordan kigger I 
efter det? 

det sig som ringe i 
vandet? 

Delmål 1.5: At de 
professionelle 
læringsfællesskaber 
fremmer læring og 
kompetencer i 
fællesskabet blandt 
medlemmerne 

• At medarbejderne italesætter deres teamsamarbejde 
som et læringsfællesskab, der faktisk giver mening 

• At medarbejdernes praksis er deprivatiseret - styrken 
er i samarbejdet. Fx besøg i hinandens praksis – både 
i undervisning og skole-hjem-samarbejdet 

• Iagttagelse af, at FF-teamene efterspørger de samme 
kurser eller uddannelse, fx når vejlederteamet (PLC) 
ønsker at deltage i den samme konference om co-
teaching med henblik på at opbygge den kollektive 
kapacitet på skolen 

• I dialoger på TUS og MUS 

• I dialoger i diverse mødefora 

• I løbende daglige dialoger med 
medarbejderne om ønsker/ideer til 
ændringer eller udvikling i 
organisationen  

• Hvilke konkrete 
kompetencer er der 
tale om hos jer? 
Hvad skal teamene 
kunne? 

• Hvad menes der 
med teamets 
læring? Hvad skal de 
lære, hvordan skal 
deres dialoger 
foregå for at være 
lærende? 

• Hvad skal teamene 
selv kunne løfte? 

• Hvem interesserer 
sig for, om teamet 
er lærende? 

Fastholdt data fra 
MUS og TUS 
 
Efterspørgsel på 
efteruddannelse med 
henblik på opbygning af 
kollektiv kapacitet på 
skolen 
 
Efterspørgsel på 
muligheden for at bruge 
hinandens kompetencer 
internt 
Fx lærer- lærer kurser, 
holddannelse, job-swap, 
co-teaching 
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6. Evaluering 
På baggrund af erfaringen med evaluering i fase 1 konkluderes det, at det, der har givet mest læring og værdi i organisationerne, har været de 

kvalitative evalueringer, som er blevet gennemført af EVA og projektgruppen (fokusgruppeinterviews). Derfor planlægges evalueringen i fase 2 som 

kvalitative evalueringer. Kommunernes tilgang til evaluering er inspireret af Developmental Evaluation (D.E.), hvor formålet er at skabe løbende 

læring, udvikling og nytænkning i forbindelse med komplekse evalueringsgenstande8. I det komplekse ligger bl.a. andet det, at de forskellige 

elementer i projektet påvirker hinanden gensidigt og samtidigt, og at det, der virker et sted, ikke nødvendigvis virker et andet sted. Idet at D.E. er en 

emergerende evalueringsmetode, er den relevant i forhold til fase 2, da der i projektets organisering og formål ligger et grundlæggende 

læringsmæssigt aspekt – på dette grundlag finder der løbende dialog sted og træffes beslutninger om justeringer i forhold til projektets fremdrift. Her 

er det en styrke, at kommunerne har en overskuelig størrelse, hvilket gør det muligt for forvaltningen at være tæt på projektets aktiviteter og 

udvikling. Dermed træffes beslutninger i en tæt dialog mellem projektlederne, styregruppen og skolelederne fx i den tværkommunale projektgruppe 

(se projektorganiseringen s. 25-26). 

Det betyder, at evalueringen gennemføres i følgende tre fora: 

• Medarbejdergrupperne (skolevis) 

• Ledergrupperne (skolevis/kommunalt/tværkommunalt) 

• Samarbejdspartnerne (KP og Mannaz) 

Fokus for evalueringen i disse fora vil være læring i projektet.  

Der er opmærksomhed på, at der ikke er lagt op til en kvantitativ evaluering, og at man kan argumentere for, at evalueringen ikke lever op til en 

objektiv standard. Derfor er kommunerne åbner over for en dialog med Fonden om inddragelse af en ekstern evaluator, som kan spille sammen med 

den kvalitative evaluering fra en tredje parts vinkel. 

På næste side ses en oversigt over evalueringens tre fora samt form og indhold i overskrifter. 

  

                                                           
8 http://danskevalueringsselskab.dk/wp-content/uploads/2018/03/Morten-Greve-DE-som-vidensbaseret-forretningsudvikling-Session-1D.pdf 

http://danskevalueringsselskab.dk/wp-content/uploads/2018/03/Morten-Greve-DE-som-vidensbaseret-forretningsudvikling-Session-1D.pdf
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Fokus for evalueringen (3 x i projektperiode): 

Hvilken læring kommer der ud af projektets aktiviteter? 

 

Medarbejderne 

Fokus for evaluering:  

• Hvilken læring bliver synlig i den 

praksisnære 

kompetenceudvikling? 

• Opfølgning på indikatorer for 

PLF’erne (hovedmål 1) med fokus 

på læring 

Form: 

• Faciliterede 

fokusgruppeinterviews  v. 

skoleledere og projektleder 

(skolevis) 

Deltagere:  

• Lokal ledelse, udvalgte/alle 

medarbejdere på skolen, lokal 

projektleder 

 

 

Samarbejdspartnere (KP og 

Mannaz) 

Fokus for evaluering: 

• Hvilken læring bliver overordnet 

synlig i den praksisnære 

kompetenceudvikling?  

• Hvilke kulturer bliver synlige i 

PLF’erne? 

• Opfølgning på indikatorer for 

hovedmål 1+2 med fokus på 

læring 

Form:  

• Faciliteret fællesmøde á 3 timers 

varighed 

Deltagere:  

• Styre- og projektgruppe, Alle 

coaches fra hhv. Mannaz og KP 

 

 

 

Lederne 

Fokus for evaluering:  

• Hvilken læring bliver synlig i den 

praksisnære 

kompetenceudvikling? 

• Opfølgning på indikatorer for 

ledelserne (hovedmål 2) med 

fokus på læring 

Form:  

• Læringssamtaler/dialoger ml. 

skole og forvaltning 

(skolevis/kommunevis/tværkom

munalt) 

Deltagere:  

• Ledelser og forvaltninger 
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7. Økonomi og budget 
 
Samlet set søger Brøndby og Glostrup Kommune om 7.301.927 kr. til videreudvikling af PLF og opbygning af en bæredygtig kollektiv kapacitet. De 
ansøgte fondsmidler dækker over følgende: 
 

• Kompetenceudvikling for alle medarbejdere/PLF’er på alle skoler samt AL-vejlederne i Brøndby - se samlet budgetbilag: budget fra 
Københavns Professionshøjskole, KP 

• Kompetenceudvikling for ledelserne på alle skoler samt i forvaltningerne - se samlet budgetbilag: budget fra Mannaz 

• ½ projektlederstilling fordelt på to projektledere (én fra hver kommune) over tre skoleår (18/19, 19/20 og 20/21) - se samlet budgetbilag s. 1 
 
I det samlede budget for projektet fremgår også vores medfinansiering som udgør 7.324.241 kr.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


