
Om prOjektet
Projektet ‘professionelle læringsfællesskaber – som drivkraft for 

elevernes læring og trivsel’ er et samarbejde mellem Randers og 

Aarhus kommuner samt VIA Højskolen for Videreuddannelse & 

Kompetenceudvikling. 

Projektets målsætning er at udvikle en stærk fælles læringskul-

tur mellem lærere, pædagoger og ledere, hvor teamets arbejde 

med børnenes læring og trivsel foregår i professionelle lærings-

fællesskaber.

Arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber kan tage ud-

gangspunkt i elevarbejde, testresultater, tegn på læring, synli-

ge læringsmål, udvikling af læringsstrategier og undervisning til-

passet alle børn. Arbejdet organiseres med en systematik, hvor 

teamet bl.a. indsamler resultater på læring, planlægger og af-

prøver nye tiltag for læring og evaluerer og justerer praksis med 

henblik på at øge elevernes læring (se model).

Et team organiserer sig i forhold til en fagligt afgrænset opga-

ve, der har elevernes læring i centrum. Teamet kan organisere sig 

om en klasse, en årgang, et fag, en særlig didaktisk eller en ledel-

sesmæssig opgave. 

Igennem tre kompetenceudviklingsforløb vil alle skoler i Randers 

og 10 skoler i Aarhus arbejde med fokus på elevernes læring gen-

nem professionelle læringsfællesskaber

’

Om de tre kOmpetenceudviklingsspOr 
+ videnrejse til tOrOntO
1. Kompetenceudvikling for pædagoger

Pædagogers kompetencer bidrager til, at børnene bliver dygtige-

re, trives bedre og forberedes på fortsat uddannelse. For at pæ-

dagoger kan udfolde deres faglighed i skolesammenhænge til 

gavn for børnene, skal forskellige forudsætninger tilgodeses. Det 

handler bl.a. om kompetenceudvikling inden for de faglige om-

råder, som er væsentlige for, at pædagogfagligheden kan under-

støtte børnenes læring i skolen. 

Indhold: didaktik og dannelse, læringsteori, målstyret læring og 

trivsel, indsamling af dokumentation og klasseledelse. 

Forløbet er fordelt på 30 timer fordelt på 5 dage med hver 6 ti-

mers undervisning. Undervisningen foregår fra februar 2015 til 

efterår 2015 på VIAs Campus Randers og Campus Aarhus Nord. 

Datoer for, hvornår den enkelte skoles pædagoger skal på kur-

susdage, fastsættes og meldes ud til skoler ultimo december, 

2014. 

2. Kompetenceudvikling for ledere 

En vigtig del af ledelsesopgaven er dialogen med lærerne og pæ-

dagogerne om elevernes og medarbejdernes egen læring. Fokus 

i dialogen er feedback på praksis/undervisning, mål og resultater 

samt støtte til udvikling af undervisning, der giver eleverne mu-

lighed for at lære og til at lære mere. 

Kompetenceforløbet sætter fokus på læringscentreret skolele-

delse, forandringsledelse, didaktik og observationer af didaktiske 

handlinger. Organisationskonsulenter fra VIA giver i løbet af pro-
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jektets tre år flere gange sparring på den ledelsesmæssige del af 

arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Sparring fore-

går på egen skole. 

Undervisning foregår for ledere i Aarhus på Campus Nord, He-

deager 2, 8200 Aarhus N. Under-visning foregår for ledere i Ran-

ders på Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Ran-

ders C. 

3. Fælles fagligt forløb for lærere, pædagoger og ledere

En væsentlig del af projektet handler om at arbejde med at ska-

be sammenhæng mellem elevernes læring og tilrettelæggelse af 

ledelses- og undervisningshandlinger, som kan fremme elever-

nes læring. Det fællesfaglige forløb foregår på egen skole og va-

retages af en konsulent fra VIA. Konsulenten underviser i pro-

jektets faglige grundlag og giver team sparring på arbejdet med 

professionelle læringsfællesskaber. 

I projektets første år afholdes tre kurser på egen skole, hvor sko-

len arbejder med projektets faglige fundament: fælles mål, læ-

ringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af undervisning, eva-

luering og metoder til indsamling af dokumentation for læring 

samt introduktion til arbejde i de professionelle læringsfælles-

skaber. 

I projektets andet og tredje år afholdes årligt to til tre kurser på 

egen skole med fokus på at øve, træne og fastholde de profes-

sionelle læringsfællesskabers arbejde med elevcentreret læ-

ringsledelse. I løbet af projektets tre år får skolens professionelle 

læringsfællesskaber flere gange sparring på arbejdet med elev-

centreret læringsledelse. Sparring gives af skolens ledelse og/

eller skolens læringsvejleder i samarbejde med konsulenter fra 

VIA.  Sparring foregår på egen skole. 

Datoer for fælles fagligt forløb aftales mellem den enkelte sko-

le og den konsulent, som varetager undervisning og sparring på 

den enkelte skole. I løbet af december og i starten af januar 2015 

kontakter konsulenter fra VIA den enkelte skole for i samarbej-

de at fastlægge datoer for afholdelse af kursusgange i forår og 

sommer 2015.

Videnrejse til Toronto/Ontario

Den danske skolereform er på flere væsentlige punkter inspireret 

af det arbejde, der er foregået i Ontario. Et studiebesøg til Toron-

to vil give ledere og udvalgte medarbejdere værdifuld inspiration 

til arbejdet med professionelle læringsfællesskaber i danske sko-

ler. Alle Ontario’s skoler har organiseret arbejdet med elevernes 

læring i professionelle læringsfællesskaber. Videnrejsen er tilret-

telagt med foredrag, workshops, observation og dialog på skoler. 

datoer: Uge 13, 17 og 43, 2015. 

Endelig fastsættelse af datoer for videnrejse sker i samarbejde 

med deltagere i projektet. 

Fakta Om prOjektet
Tidsramme: 3 år: januar 2015 – december 2017

Finansiering: Bevilling på 11.390.000 kr. fra A.P. Møller Fondens 

folkeskoledonation.

Partnere: Randers Kommune, Aarhus Kommune: 

Område Horsensvej og Område Grenåvej Øst og 

VIA University College

Omfang: 

Antal elever: 17.548. Pædagoger: 614. Lærere: 1335. Ledere: 145

Folkeskoler: 34. Specialskoler: 3

styregruppe
Randers Kommune: 

•	 Torben Bugge, skolechef. E: torben.bugge@randers.dk

•	 Lone Thomsen,  leder af læringscenter Randers,  

E: lone.thomsen@randers.dk

Aarhus Kommune: 

•	 Kurt Dybdahl Kristensen, områdechef, Område Horsensvej,  

E: kuk@aarhus.dk

•	 Thorkil Andersen, områdechef, Område Grenåvej Øst,  

E: tha@aarhus.dk

•	 Dennis Møller Hansen, sektionsleder Pædagogik og Integration, 

E: demo@aarhus.dk

VIA University College: 

•	 Anne Vinther, chefkonsulent, E: av@via.dk

•	 Torben Kierkegaard, projektleder. E: toki@via.dk 

•	 Edita P. Johansen, administrativ projektkoordinator, E: edjo@via.dk

Faglige kOOrdinatOrer
Faglig koordinator for pædagog- og fællesfagligt forløb:

•	 Lisbeth Alnor, E: lial@via.dk

Faglig koordinator for ledelsesforløb:

•	 Ellen Brink Jørgensen, E: eljo@via.dk
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