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Kompetenceudviklingsforløb for vejledere 

Baggrund og formål 

I dette efterår har skoleledelsen deltaget i et UCC lederudviklingsforløb om at lede med fokus 

på elevernes læring – benævnt læringscenteret ledelse. Undervisningen tog udgangspunkt i 

Professor Vivian Robinsons forskning om elevcentreret ledelse.  

Vivian Robinson har udviklet en evidensbaserede model om elevcentreret skoleledelse, som 

giver et bud på, hvordan ledelse og organisation kan udvikles for at kvalificere elevernes 

læringsudbytte. Vejlederne udgør en central funktion i arbejdet med elevcenteret ledelse.  

Derfor er formålet både at videreudvikle vejledernes kompetencer inden for dette perspektiv - 

og at udvikle en fælles forståelse sammen med ledelsen, så vejledere og ledelse kan trække i 

den samme retning for at optimere elevernes læring. På sigt er intensionen at kollegerne 

inddrages. 

Anvendelsen af viden og datamateriale (bredt forstået) spiller en central rolle i arbejdet med at 

udvikle høj kvalitet i undervisningen med effekt på elevernes læring. Viden og datamateriale 

bliver anvendt til at udforske komplekse problemstiller i lærernes/pædagogers praksis, som 

ikke kan løses med hurtige løsninger som tips og tricks.  

Figuren herunder vil være omdrejningspunktet for kompetenceudviklingsforløbet – hvor vi vil 

arbejde med 2-3 af de 5 dimensioner: Sætte mål og forventninger, strategisk 

ressourceanvendelse, sikre kvalitet i undervisningen, lede medarbejdernes læring og udvikling 

og sikre et trygt miljø. 
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Læringsmål 

- Får viden om og tager stilling til hvad datamateriale er – og hvordan vejlederne kan 

anvende datamateriale kvalificerende i forhold til elevernes læring og udvikling 

- Kan analysere data og resultater i udvikling af lærerne/pædagogernes 

læringsaktiviteter og anvende dem efterfølgende 

- Får indsigt i egen funktion i forhold til at understøtter høj kvalitet i 

undervisningen/læringsaktiviteter i samarbejde med ledelsen og kolleger1 

(læringskonsulenter, udskolingspædagogik, vejledernes rolle og opfølgning) 

 

Den videre proces og kommunikation 

 

Dato og tidspunkt 

 

 

Læringsmål Indhold 

10/2 kl. 12.20-15.35 

 

  

10/3 kl. 12.20-15.35 

 

  

5/4 kl. 8.10-11.40 

 

  

 

 

Budget 

Da vi har fået et nyt elektronisk system modtager i kontrakt i januar. 

 

Venlig hilsen 

Anita Monnerup 

                                                           
1 Undervisning defineres som alle skolens læringsaktiviteter herunder fagopdelt undervisning, understøttende 

undervisning, faglig fordybelse mv. 
 


