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1. Indledning 

I den canadiske provins Ontario har man i uddannelsessystemet sat høje mål for elevernes læring. 

I gennem de sidste 10 år er der gennemført omfattende reformer, der har øget elevernes udbytte 

af undervisningen betragteligt. Den danske folkeskolereform er inspireret af disse erfaringer og 

indeholder tre overordnede indsatsområder med tydelig inspiration fra Ontario: 

 Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Betydningen af social baggrund i forhold til resultater skal mindskes. 

 Tilliden til folkeskolen skal styrkes gennem professionel viden og praksis. 

Folkeskolereformen lægger op til en varieret og sammenhængende skoledag med bedre 

undervisning og et større læringsudbytte.  

Som en del af at arbejde med indsatsområderne fra folkeskolereformen og for at realisere den 

kommunale strategi for folkeskoleområdet har Horsens Kommune ønsket at gennemføre et 

kompetenceudviklingsforløb for kommunens ledere og pædagogiske personale.  

University College Lillebælt (UCL) har gennemført kompetenceudviklingsforløbet bestående af 

seks delelementer: et temadøgn, to viden-rejser til Ontario i Canada, undervisning på et 

diplommodul i pædagogisk ledelse, et aktionslæringsforløb i professionelle læringsfællesskaber 

samt strategi – og handleplansudvikling. 

1.1. Formål 

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er, at politikere, forvaltning og skolefolk skal have 

indsigt i Ontarios overordnede politiske strategier på skoleområdet og se, hvordan disse udmøntes 

i praksis. Det skal give inspiration til skoleudvikling og implementering af folkeskolereformen i 

Horsens Kommune med henblik på at øge læringsudbytte i undervisningen og øge trivslen for alle 

elever på Horsens Kommunes skoler. Formålet er også at udvikle kompetencer til at udarbejde mål 

for praktiske handlingsanvisninger for den enkelte skoleleder. 

Det samlede forløb kan ses som et kompetence – og organisationsudviklingsprojekt, der har fokus 

på samlet strategi – og handleplansudvikling på de enkelte folkeskoler i Horsens Kommune. Alle 

delelementer i projektet understøtter den samlede strategi – og handleplansudvikling med 

indlejring af ny ledelsesviden, udvikling af prøvehandlinger i professionelle læringsfællesskaber, 



[2/36] 

 

systematisk refleksion over prøvehandlinger samt endelig udformning af den videre vej for 

skolernes indsatser og den pædagogiske ledelse i strategi – og handleplanerne. 

Model: Det samlede forløb. 

 

 

Kompetenceudviklingsforløbet er afviklet i efteråret 2014 og foråret 2015 og følgende 

deltagergrupper og antal fordeles på de forskellige indsatser i det samlede projekt: 

Temadøgn: 126 deltagere bestående af samlede skoleledelser med læringsvejledere fra 17 

folkeskoler, dagtilbudsledere fra dagtilbud, konsulenter fra Tværgående Enhed for Læring, det 

kommunale børne – og undervisningspolitiske udvalg, direktør og chefer for både dagtilbuds – og 

skoleområdet heri PPR området, rektorer fra ungdomsuddannelser samt konsulenter fra UCL. 

Viden-rejse 1: Samlet deltagerantal: 46 Politikere fra det børne – og undervisningspolitiske udvalg, 

skoleinspektører og dagtilbudsledere, rektorer fra ungdomsuddannelser og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, chefer for dagtilbud, skoler og PPR samt direktør for området. 
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Konsulenter fra Tværgående Enhed for Læring. 

Diplommodul Pædagogisk Ledelse: Samlet deltagerantal: 32. Skoleinspektører og viceinspektører, 

enkelte pædagogiske ledere fra skoleområdet. 

Viden-rejse 2: Samlet deltagerantal: 67 Viceskoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere, 

faglige vejledere og læringsvejledere fra skoleområdet. Konsulenter fra Tværgående Enhed for 

Læring, herunder PPR.  

Aktionslæring i professionelle læringsfællesskaber: Samlet deltagerantal: 79. Viceskoleledere, 

pædagogiske ledere og afdelingsledere, faglige vejledere og læringsvejledere fra skoleområdet. 

Konsulenter fra Tværgående Enhed for Læring, herunder PPR.  

1.2. Mål 

Mål for de deltagende grupper er: 

Gruppe Læringsmål for processen 

Politikere At opnå viden fra praksis i mødet med skolevæsenet i 

Ontario, og således skabe beslutningsgrundlag for 

nuværende og fremtidige indsatser på skoleområdet. 

Forvaltningsniveau ledelse At opsamle viden til refleksion, initiere og understøtte 

implementeringsprocessen. 

Forvaltningsniveau konsulenter At formidle, udvikle og anvende nye perspektiver på 

folkeskolereform med henblik på øget læring. 

Skoleledere At opnå viden med henblik på at begrunde og 

understøtte og facilitere faglige initiativer i forhold til 

folkeskolereformen. 

Vejledere At formidle og anvende inspiration med henblik på at 

yde en målrettet indsats i folkeskolen. 

Dagtilbudsledere At opnå viden med henblik på at begrunde og 

understøtte faglige initiativer i forhold til sammenhæng 

mellem folkeskolereform og dagtilbud. 

Ungdomsuddannelser +UU At få inspiration til udvikling af samarbejdet mellem 

folkeskole og ungdomsuddannelser samt 
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vejledningstiltag. 

  

1.3. Om denne evaluering 

Denne evaluering opsamler viden om og undersøger, hvorvidt det overordnede formål med 

kompetenceudviklingsforløbet er realiseret. Som en del af dette evalueres det, hvorvidt de 

konkrete mål med at understøtte skolelederne i at udarbejde strategier er realiseret. Hvorvidt det 

langsigtede mål med at øge læringsudbytte for skolernes elever og samtidig øge trivslen i skolerne 

er realiseret, er ikke en del af denne evaluering.  

Strukturen for evalueringsrapporten er således, at hvert af de seks delelementer i det samlede 

kompetenceudviklingsforløb beskrives i hvert sit kapitel. Kapitel 2 beskriver delelementet 

temadøgn. Umiddelbart efter beskrivelsen af formål med og indhold på temadøgnet præsenteres 

deltagernes vurdering af døgnet. Dernæst beskriver kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 de øvrige delelementer 

viden-rejse, undervisning, aktionslæring i professionelle læringsfællesskaber samt de endelige 

strategi – og handleplaner. Kapitel 8 præsenterer de vurderinger, som er indhentet via en 

elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvilket, i kapitel 9, leder til en afsluttende sammenfatning 

og konklusion. Bagerst findes flere bilag med oversigt over projektet, model for strategi – og 

handleplansudvikling, program for viden-rejser samt udsagn fra de refleksionskort, som deltagerne 

i kompetenceudviklingsforløbet har givet på temadøgnet august 2014. 

Evalueringen er udarbejdet af evalueringskonsulent Bertel Dam Lind og ledelseskonsulent Peter 

Sørensen, University College Lillebælt. 

1.4. Metode 

Evalueringen er gennemført ved studier af refleksionskort fra temadøgn, problemformuleringer 

fra eksamensopgaver, logbøger, evalueringer fra vidensrejser, de endelige strategi – og 

handleplaner samt ved at indhente data fra en spørgeskemaundersøgelse om alle delelementer i 

kompetenceudviklingsforløbet. 

Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet i det elektroniske system SurveyXact, afviklet via e-mail 

og gennemført blandt alle deltagere i kompetenceudviklingsforløbet. 
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1.5. Svarprocent og validitet 

Svarfordelingen i den afsluttende spørgeskemaundersøgelse fremgår af tabel 1. 

Tabel 1. Svarfordeling fordelt på respondentgrupper  

  

 

Langt fra alle deltagere har svaret på spørgeskemaet. Den højeste svarprocent er 30 og er opnået 

fra gruppen af læringsvejledere/andre vejledere, medens grupperne af viceinspektører, 

afdelingeledere og/eller pædagogiske ledere er den gruppe, som har den mindste procentvise 

svarfrekvens på 16.  

Det svækker validiteten af spørgeskemaundersøgelsen at svarfrekvensen ikke er højere en den er, 

hvorfor man bør være varsom med at generalisere svarene til at omfatte samtlige medarbejdere. 

Ved flere spørgsmål i spørgeskemaet er der givet mulighed for, at respondenterne kan 

kommentere deres svar i åbne kommentarfelter. Et udvalg af disse kommentarer er medtaget i 

evalueringen (p.17 ff), idet de de indeholder vigtig information om både proces og virkning af det 

samlede kompetenceudviklingsforløb. 
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2. Delelement 1: Temadøgn  

Det samlede kompetenceudviklingsforløb i Horsens Kommune er indledt med et temadøgn, som 

blev afholdt fra mandag d. 25. august til tirsdag den 26. august 2014. Temadøgnet fungerede som 

forberedelse til viden-rejse og den efterfølgende undervisning på diplommodulet i pædagogisk 

ledelse. 

Formålet med temadøgnet var, at: 

● Give et overblik over international skoleudvikling set i relation til Ontario og 

den danske skolereform. 

● Give deltagerne indblik i og forståelse for den store fortælling om, hvorfor Ontario er 

lykkedes med sin skoleudvikling de seneste 10 år. 

● Give indblik i begrebet læring og læreprocesser som centrum for ledelse og skolens 

fremtidige virke. 

● Indblik i fund fra komparative analyser af skoleledelse i Ontario og en dansk kommune. 

● Påbegynde deltagernes udvikling af egne strategier for handlinger på baggrund af 

refleksioner over eksisterende ledelsesmæssige udfordringer. 

● Drøfte det politiske grundlag for fremtidig skoleledelse. 

Med dette formål var der tilrettelagt et program for dagen. Programmet bestod af en række 

oplæg fra medarbejdere i forvaltningen i Horsens Kommune, en kommunalpolitiker, en forsker fra 

Aalborg Universitet og konsulenter fra University College Lillebælt.  Udover oplæg bestod dagen af 

det første skridt i udviklingen af strategi – og handleplaner. 

Indholdspunkter fra program for temadøgn 

Velkomst og præsentation af formålet med det kommende forløb ved skolechef Kjeld Kristensen, Horsens 

Kommune. 

Evidensinformeret ledelse: hvordan realiserer vi skolereformen? Oplæg og dialog v. Lars Qvortrup, 

professor på Aalborg Universitet 

Læring som forandringsnøgle i ledelse. Oplæg og øvelse ved Merete Storgaard Jensen, Ledelseskonsulent 

på University College Lillebælt 
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Globale tendenser i uddannelsespolitikken. Skolereformprocessen i Ontario og i Danmark v. Jens 

Rasmussen, professor på Århus Universitet 

Strategiarbejdet påbegyndes: 3 prioriterede udfordringer i den pædagogiske, strategiske ledelse med mål 

om at realisere skolereformens målsætninger samt ønskede tilstande i den pædagogiske, strategiske 

ledelse. 

Politisk debat ”Og hvad med skoleledelsen?” Troels Ravn(MFS), Claus Hjortdal(Skolelederforeningen) og 

Gordon Ørskov Madsen, DLF debatterer skolereformen i et ledelsesperspektiv. Paneldebatten ledes af 

journalist Kristina Lund Jørgensen, Fyens Stiftstidende. 

 

2.1. Vurdering af temadøgn 

I forbindelse med temadøgnet udfyldte deltagerne refleksionskort med deres reaktioner på 

indholdet, deres forventninger til den forestående viden-rejse og til det kommende arbejde med 

implementering af det nye ledelsesfokus. 

Kortene angiver nogle oplevelser af intro-døgnet, som i hovedtræk handler om inspiration og 

vidensdeling, fællesskab, fælles sprog og et fokus på omsætning af projektet til det organisatoriske 

og undervisningsmæssige arbejde i hverdagen på skolerne. Udsagnene gennemsyres af lyst til at 

skabe en ny ledelses- og undervisningskultur i Horsens, som man kan se af nedenstående udpluk 

af tilkendegivelser fra dagen. 

 Udsagn 1: ”2 døgn som har været medvirkende til at stille helt skarpt på, hvad vi skal, hvorfor 

 og hvordan. Vidste en del af det alligevel men nu har vi et fælles sprog. Form og indhold på 

 disse intro-dage er gået hånd i hånd. Indlæggene har givet mening og sat tanker i gang, 

 været til inspiration og indspark til den videre proces på vores skole”. 

 Udsagn 2: ” … dette er en god forberedelse til det bedste udbytte af tur Ontario. Form og 

 indhold på disse intro-dage er gået hånd i hånd. Indlæggene har givet mening og sat tanker i 

 gang, været til inspiration og indspark til den videre proces på vores skole". 

 Udsagn 3: ”Det er vildt så meget energi det giver når man skaber synergi, ved at samarbejde 

 om en opgave, hvor alle er fagligt kompetente og motiverede. Tak for det ”team”. 

 Udsagn 4: ”Der er mange input som jeg kan tage med hjem og direkte omsatte/gøre brug af i 
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 min ledelsestænkning og praksis fremover. Jeg glæder mig til at komme til Canada og blive 

 inspireret til det videre udviklingsarbejde på skolen”. 

 Udsagn 5: ”Det er betydningsfuldt – også på dagtilbudsområdet – at arbejde med få klare 

 mål. Og at vi som ledelse i højere grad prioriterer at se vores pædagoger i deres praksis.” 

 

Af de i alt 57 kort, som blev udfyldt på dagen er der ingen negative udsagn og helt generelt er 

samtlige svar yderst positive og meget forventningsfulde. Som man kan se, er det både skoler og 

daginstitutioner, der ser muligheder og giver udtryk for, at de er blevet inspireret til Canada-turen 

og til det ledelsesmæssige og pædagogiske arbejde efter viden-rejsen. 

 

Der er dog også en række bemærkninger, som vidner om at deltagerne forholder sig afventende 

og søgende i forhold til, hvordan det reelt kommer til at gå i de respektive institutioner. 

 

 Udsagn 6: ”… fokus bliver alt afgørende for implementeringen”. 

 

 Udsagn 7: ”… skolerne har samme udfordringer. Det må give mulighed for at få sparring på 

 handledelen – så vi bliver et læringsfællesskab”. 

  

 Udsagn 8: ”Det er vigtigt at standse op og bruge god tid på den strategiske planlægning, hvor 

 personale med særlige funktioner f.eks. læringsledere deltager i implementeringsplanerne. 

 Jeg er kommet til at tænke på, hvordan vi sætter ramme om og finder denne tid. Det skal vi 

 have snakket om i vores ledelsesteam”.  

 

Ud fra samtlige udsagn fra kortene (se bilag 3) vurderes temadøgnet at have spillet en vigtig rolle 

for opstarten på det samlede kompetenceudviklingsforløb. Det har skabt et fælles fundament, idet 

alle deltagere har hørt de samme oplæg, som er sat i relation til udviklingstankerne og -behovet i 

Horsens Kommune.  
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3. Delelement 2: Viden-rejse 1 

Viden-rejsen er tænkt som et skridt på vejen i den inspirationsproces, der skal sikre at Horsens 

Kommune kan videreudvikle folkeskolen og implementere folkeskolereformen succesfuldt. På 

turen var effektiv skoleledelse i forhold til forbedrede elevresultater i fokus, lige såvel som den 

praksisnære tilgang til ledelsesudvikling, der er kendetegnende for Ontario var det. 

 Formålet med viden-rejse 1 er, at politikere, forvaltning, skoleinspektører og dagtilbudsledere får 

indsigt i Ontarios overordnede politiske strategier i ”the whole – system approach” (Michael Fullan 

m. fl.) som ledelses - og organisationsudviklingsmetode, samt ser disse udmøntet i praksis for at få 

inspiration til skoleudvikling og implementering af folkeskolereformen i Horsens Kommune.  

 Programmet er sammensat og målrettet ud fra denne første målgruppe. Det består blandt andet 

af et ministerielt oplæg om Ontarios reformproces, ledelsesoplæg om databaseret ledelse og den 

ledelsesstrategiske udviklingsmetode ”Professionelle Læringsfællesskaber”, skolebesøg på 

grundskoler og i highschool samt rundbordssamtale med politikere, skoleledere og faglige 

vejledere fra Ontarios system. Endvidere indeholder programmet fælles refleksion, udvikling og 

videndeling på tværs af organisationer i Horsens Kommune og med repræsentanter fra Ontarios 

skolesystem. 

 Se gerne bilag 4 med programmet for viden-rejse 1. 

4. Delelement 3: Undervisning på diplommodul i pædagogisk ledelse  

Formålet med modulet pædagogisk ledelse er, at skoleledelsen skal have øget fokus på elevernes 

læring så fagligheden for alle børn forbedres. Det skal ske gennem udvikling af undervisningen, 

varierede undervisningsformer – det pædagogiske og didaktiske indhold. Både for ledere, 

ressourcepersoner og lærere skal fokus være elevernes læringsprocesser og den professionelle 

refleksion på baggrund af data – data, som også kan fungere som dokumentation for elevernes og 

skolens resultater.  

Modulet skal være med til at gøre lederne i stand at skabe professionelle lærings– og 

refleksionskulturer, der forbedrer undervisningen og elevernes læringsresultater i et langsigtet 
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perspektiv. Deltagerne får en både teoretisk og praktisk viden om, hvorledes de kan udvikle disse 

kulturer, måle effekten af skolens og undervisningens effekt samt intervenere i praksis. 

 

Modulet skal faciliterer mulighederne for, at lederne kan imødekomme de fremtidige krav om at 

styrke det personlige lederskab og understøtte lærerne i at øge fagligheden på det pædagogisk, 

strategiske felt.  

 

Modulet er centreret om, hvordan man i en skolekultur, skaber professionel læring og refleksion, 

hvor alle er optaget af forbedringer i elevernes læringsresultater og udvikling af egen skoleledelse. 

Der er taget udgangspunkt i en række praktiske udfordringer, formuleret som spørgsmål: Hvordan 

får man sammenhæng i analyser, mål og indsats? Hvordan får man sat rammerne og skabt 

strukturer, der understøtter de ansvarlige for læreprocessen? Med henblik på at besvare disse 

spørgsmål er der udvalgt fire emneområder, hvorudfra der er tilrettelagt et undervisningsforløb: 

 Emneområde 1: Bæredygtighed i skoleledelse- med fokus på læring. 

 Emneområde 2: Viden baseret skoleledelse. Data og smarte mål i ledelsespraksis. 

 Emneområde 3: Skolen som PLC: Professional Learning Community i teori og metode.  

 Emneområde 4: Skolelederen som didaktisk coach og kvalitetsudvikler af praksis. 

 

Indhold i modulet er:  

 Skolens vilkår, rolle og opgave i samfundet – i en reformtid.  

 Skolen i moderniteten – læring, dannelse og uddannelse i ledelse. 

 Professionelle lærings – og refleksionskulturer, der understøtter forbedringer i elevernes 

læring og i undervisningen.  

 Konfronterende, monitorerende og refleksionsskabende intervention i ledelsesarbejdet 

målrettet lærere, pædagoger/lærerteams.  

 Læringsledelse og læringsmål for elevernes læring. Det langsigtede strategiske mål er, at 

lede elevers præstationer.  

 Systematisk evaluering og indsamling af dokumentation i læringsledelse og i den 

strategiske ledelse som styringsredskab, internt og eksternt.  

 Ledelses – og læringsledelsesroller og identiteter, opgaver og dilemmaer i arbejdet med 
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elevers, forældres, kollegers og medarbejderes læring og udvikling  

 Metoder til kvalitativ uddannelsesforskning.  

 

I undervisningen anvendes både dansk og international forskningsbaseret litteratur. 

Eksempler på problemformuleringer i opgaver på pædagogisk ledelse 

Som afslutning på undervisningen indenfor de fire emneområder har de studerende afleveret 

skriftlige opgaver med et omfang på maksimalt 16 sider. Af det nedenstående udvalg af 

problemformuleringer i opgaverne fremgår det, at de studerende har været meget optagede af, 

hvordan indtrykkene fra Canada og det teoretiske input fra undervisningen kan omsættes i praksis, 

hvad enten praksis er ledelsesmæssigt eller pædagogisk arbejde og hvad enten det foregår på 

skoler eller i daginstitutioner. 

 Problemformulering, eks. 1: ”Hvordan videreudvikler vi lærernes og pædagogernes 

 teamsamarbejde, således at det bliver professionelle, højtydende læringsfællesskaber med 

 fokus på elevernes læring, og hvad er ledelsens rolle i denne proces?” 

 Problemformulering, eks. 2: ”Hvordan skaber og faciliterer jeg som leder en innovativ 

 organisationskultur, et professionelt læringsfællesskab, hvor fokus er på læring og hvor 

 værdien af at undersøge og anvende nye måder at løse opgaven på for at understøtte bedre 

 læring for eleverne bliver en almindeligt brugt præmis?” 

 Problemformulering, eks. 3: ”Hvordan kan vi som ledelsesteam gennem pædagogisk ledelse, 

 og gennem valg af ledelsesstrategi og værktøjer bidrage til at øge elevernes effekt i forhold 

 til Horsens Kommunes fire fokusområder; læring, trivsel, samskabelse og personlige 

 mestring?” 

 Problemformulering, eks. 4: ”Hvordan kan ledelsen gennem pædagogisk ledelse øge 

 elevernes personlige og sociale trivsel og læringsudbytte så indsatsen er bæredygtig?” 

5. Delelement 4: Viden-rejse 2 

 Formålet med viden-rejse 2 er at få indsigt i Ontarios overordnede politiske strategier i ”the 

whole – system approach” som ledelses- og organisationsudviklingsmetodeser samt at se dette 

udmøntet i praksis for at få inspiration til skoleudvikling og implementering af folkeskolereformen 



[12/36] 

 

i Horsens Kommune. . Viden-rejsen er henvendt til viceskoleledere, afdelingsledere, pædagogiske 

ledere og faglige/læringsvejledere, ungdomsskoleledelsen, samt konsulenter fra Tværgående 

Enhed og PPR.  

 Programmet er målrettet denne første målgruppe. Det består blandt andet af et ministerielt 

oplæg om Ontarios reformproces, professionsrettet oplæg om brugen af data i 

forandringsprocesser, samt udviklingsmetode ”Professionelle Læringsfællesskaber” (PLF), 

skolebesøg på grundskoler og et videnskabeligt oplæg om Ontarios Litteracy indsats. Endvidere var 

der rundbordssamtale med skoleledelsesrepræsentanter og faglige vejleder fra Ontarios 

skolesystem, besøg på skole med et specialpædagogisk fokus, samt en skole med ungerettede, 

drop-out fokuserede undervisningsindsatser. Programmet indeholdt yderligere fælles refleksion, 

udvikling og videndeling på tværs af organisationer i Horsens Kommune, samt repræsentanter fra 

Ontarios skolesystem. 

 Se gerne bilag 5 med programmet for viden-rejse 2. 

6. Delelement 5: Aktionslæringsforløb som PLF - eftermiddage 

Efter at alle medarbejdere har været i Ontario, skal strategierne på de enkelte skoler og i den 

samlede forvaltning færdiggøres decentralt. Dette arbejde skal faciliteres gennem arbejde i PLF – 

grupper med aktionslæring som arbejdsmetode centreret om en central PLF cyklusmodel 

indhentet i undervisningen i Ontario. Formålet med eftermiddagene er grundlæggende, at 

grupperne arbejder som eksemplariske, Professionelle Læringsfællesskaber 

Forløbet tager indholdsmæssigt sigte på at forandre praksis med indsatser, der varetager 

pædagogisk ledelse og/eller pædagogisk vejledning samt pædagogisk kvalitetsudvikling af den 

samlede organisation. Inspirationen og det teoretiske afsæt er blandt andet den internationale 

uddannelsesforskning.  

Arbejdet i grupperne er faciliteret med udgangspunkt i den eksisterende ledelsespraksis i Horsens 

Kommune og de enkelte skolers udkast til strategier: 

 

De fire PLF - eftermiddage indeholder teori og metode til: 

● Professionelle Læringsfællesskaber i en dansk, skolekulturel kontekst. 
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● Reflekterende processer i de professionelle læringsfællesskaber med 

forvaltningsrepræsentanter som tovholdere. 

● Lederen og vejlederen som leder af kollaborative læringskulturer, der skaber forbedringer i 

undervisningspraksis gennem professionelle læringsfællesskaber. 

● Data- analyse i skolens professionelle læringsfællesskaber. 

 

Aktionslæring er tilrettelagt således, at der mellem hver af de fire aktionslæringsdage iværksættes 

aktioner som prøvehandlinger.  

6.1. Logbøger 

Der blev ført logbøger over arbejdet med prøvehandlingerne. Prøvehandlingerne skulle 

understøtte det endelige arbejde med at udarbejde strategi- og handleplaner. I logbøgerne kan 

man se, at der er arbejdet meget systematisk med udviklingsprojekter på de enkelte skoler, og at 

der gennem en fast mødeplan også er blevet sat delmål og konkrete handlingsplaner/-anvisninger 

op for de enkelte, fælleskommunale indsatsområder:  

Mere og stærkere fællesskab. 

Styrket ledelse. 

Synlig og målstyret læring. 

Professionelle læringsfællesskaber.   

Styrket udskoling.  

 

Følgende viser et mindre uddrag af de prøvehandlinger, der har været foretaget som aktionslæring 

på de enkelte skoler: 

• Udvikling af observationsskema til klasserumsledelse. 

• Kortlægning af læringsledelse på skolen. 

• Kortlægning af PLC og teamkultur. 

• Afdækning af, hvor meget der tales om elevernes læring i teamsamarbejdet. 

• Afholdelse af PLC møder med – og uden læringsvejleder. 
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• Strategi for implementering af PLF år 1,2 og 3 samt hvilke data.  

• PLC møder om nationale testeresultater med dataanalyse i fagteams. 

• Walkthroughs med fokus på måstyret undervisning. 

• Udvikling af refleksionsramme/samtale efter walkthroughs. 

• Afprøve og udvikling af PLF struktur og skabeloner til møder. 

• Læringsvejledere laver skriftligt ramme plus introducerer PLF for alle medarbejdere 

• Character-walls: en skoles værdier afprøves som årshjul for skoleværdier a al Ontario. 

• Personalemøder om hvad PLF er. 

• Data-afdækning af lærernes bevidsthed om elevernes læring. 

• Dataopsamling på TUS møder for at vurdere, hvor langt skolen er med den målstyrede 

undervisning. 
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7.  Delelement 6: Strategi – og handleplaner for skolerne 

Med udgangspunkt i en fælles strategi – og handleplansskabelon, skal skoleledelserne udarbejde 

konkrete, decentrale strategi – og handleplaner. Den fælles skabelon er udviklet i Tværgående 

Enhed for Læring med konsulentbistand fra UCL, og den henter inspiration i en grundlæggende 

forandringsmodel fra Undervisningsministeriet, et centralt ledelsesfokus fra undervisningen i 

Ontario (The Why) samt de fem fælleskommunale indsatsområder.  

Strategi – og handleplanerne skal pege fremad i et to- årigt perspektiv og synliggøre, hvorledes 

skolens målretter sin indsats både på det pædagogiske, undervisningsmæssige og det 

ledelsesmæssige felt.  Strategi – og handleplanerne tager udgangspunkt i det centrale fokus 

den enkelte skoleleder har haft i lederens pædagogisk ledelses – diplomopgave samt i de 

prøvehandlinger, der har været foretaget i forbindelse med aktionslæringsforløbet i de 

professionelle læringsfællesskaber.  

Fund i strategi – og handleplaner 

Der er indleveret 12 decentrale strategi – og handleplaner fra det samlede skolevæsen. 

Strategierne forholder sig uddybende og reflekteret til formålet for skolereformen og skolens 

funktion gennem afsnittene ”Why?”, ”How?” og ”What?”.  

Skolerne har taget udgangspunkt i den enkelte skoles udviklingsudfordringer. Overordnet ses der 

en tendens til et overvejende fokus på behovet for læringsprogression og øget 

uddannelsesparathed hos eleverne gennem udvikling af den målstyrede læring. Yderligere 

italesættes behov for nedsættelse af elevfravær, højere faglige resultater samt etablering af 

fleksibilitet i skolens didaktiske og pædagogiske organisering.  

Metoderne til at gøre dette er i overvejende grad fordelt på indsatser, der kan placeres indenfor 

etablering af professionelle læringsfællesskaber og anvendelsen af databaseret refleksion på 

alle niveauer i skolens organisation. Endvidere er der et stort fokus på at få både de faglige 

vejledere og læringsvejlederne endnu tættere på praksis. Dette gøres gennem omorganisering 

og fornyelse af de eksisterende strukturelle betingelser (mødefora, teamorganisering, 

tidsfordeling, kontraktsliggørelse) samt ved at knytte vejlederne tættere til ledelsesteamets 

arbejde. Generel anvendes udtrykket ”lead – learner” i høj grad som en betegnelse for den 

rollevaretagelse, der ønskes i skoleledelsen samt hos vejledere. 
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Handleplaner 

Alle handleplaner er fyldestgørende og grundigt udarbejdede i forhold til de tre fælleskommunale 

indsatsområder ”Styrket ledelse”, ”Målstyret Læring” og ”Professionelle Læringsfællesskaber”. 

Det fælleskommunale indsatsområde ”Mere og stærkere fællesskab” har færre skoler 

beskrevet, hvilket også er tilfældet med ”Styrket udskoling”. Indsatsområdet med ”Styrket 

udskoling er naturligt ikke beskrevet for de skoler, der ikke har en udskoling. 

Tids- og implementeringsplaner 

Fem af skolerne har konkretiseret strategi – og handleplanerne i en tidsplan, der synliggør 

indsatserne frem til og med 4. kvartal 2015 

Tre af skolerne har konkretiseret strategi – og handleplanerne i en tidsplan, der synliggør 

indsatserne frem til og med 3. kvartal 2015. 

De resterende skoler har ikke udarbejdet konkrete tidsplaner for indsatserne. 

7.1. Vurdering af de endelige strategi– og handleplaner for skolerne 

Strategi- og handleplanerne har på en synlig måde, udfoldet de overordnede mål for skoleområdet 

i Horsens kommune gennem konkretisering af både ledelsesmæssige, pædagogiske og didaktiske 

indsatser. De viser, hvilke tematiseringer, der i særlig grad har opmærksomhed i det 

ledelsesmæssige arbejde samt at de fire fælleskommunale indsatsområder er under 

implementering i det samlede skolevæsen.  

De varierede og multible indsatser for den målstyrede undervisningspraksis og elevernes 

læringsprogression gennem brug af data, etablering af professionelle læringsfællesskaber og 

vejledernes aktive, kollaborative arbejde i den professionelle kultur understøtter Horsens 

Kommunes indsats for, at realisere skolereformens målsætning gennem en systematisk og 

professionel indsats. 

Strategi – og handleplanerne viser også, at der er et mindre fokus på implementering af 

indsatsområdet ”Mere og stærkere fællesskab” samt at strategiernes implementerings indsatser 

er tids – og handlingsfastsat delvist frem til 4 kvartal 2015. 
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8. Kvantitativ vurdering af delelementer 

I det følgende kapitel præsenteres svar fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Der er 

både medtaget de svar, der er givet på spørgsmål med lukkede svarmuligheder, og der er 

medtaget et udvalg af de kommentarer, som er givet på spørgsmål, hvor der var mulighed for at 

kommentere svarene. 

I spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne blevet bedt om at vurdere en række udsagn ved 

hjælp af en skala fra 5 til 0, hvor 5 er det bedste (meget tilfreds / meget enig / i meget høj grad / 

altid) og 0 er det dårligste (meget utilfreds / meget uenig / slet ikke / aldrig). Som vejledning er der 

givet et eksempel:  

5: Meget tilfreds; 4: Tilfreds; 3: Overvejende tilfreds; 2: Overvejende utilfreds; 1: Utilfreds; 0: 

Meget utilfreds 

Tabel 2. Svar fra spørgeskemaundersøgelse om det generelle udbytte af kompetenceudviklingsforløbet. 

         

 

Som det ses vurderer 67 % af deltagerne vidensrejsen som inspirationskilde til fremtidige 

ledelseshandlinger med det højst mulige antal point (5 ud af 5). 26 % har tildelt vidensrejsen det 
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næsthøjeste antal point.  

 

Svarfordelingen til spørgsmålene vedrørende det faglige indhold på det udleverede materiale, 

deltagernes udbytte af undervisningen, modulets ledelsesteoretiske og metodiske relevans, 

omsætning af diplomodulet i praksis samt kvaliteten af det professionelle læringsforløb ligger 

ganske tæt på hinanden. Mellem 6 og 16 % af respondenterne vurderer disse delelementer med 

det højst mulige antal point. På samme måde vurderer mellem 2 og 15 % disse delelementer med 

det laveste eller det næstlaveste antal point. Det må derfor konkluderes, at der generelt er stor 

tilfredshed med udbyttet af disse elementer. Mest tydligt er det for de to spørgsmål, som handler 

om vidensrejsen. Ingen respondenter har tildelt elementet vidensrejse med nogle af de laveste 

point 2, 1 eller 0.   

 

Efter disse spørgsmål er der stillet en række spørgsmål til arbejdet med aktionslæring med henblik 

på at få et billede af antallet af aktioner og effekten af arbejdet med aktioner/prøvehandlinger. 

 

Tabel 3. Antal aktioner/prøvehandlinger 

Spørgsmål stillet til respondenter: Hvor mange aktioner/prøvehandlinger er foretaget i forløbet?  

  

 

Det fremgår af tabellen, at 42 respondenter (hvilket svarer til 70%) har gennemført mellem 1 og 3 

aktioner. Kun 2 respondenter har gennemført 8 aktioner eller derover. 

 

Tabel 4. Effekten af arbejdet med aktioner/prøvehandlinger. 
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75 % af respondenterne vurderer effekten af aktioner/prøvehandlinger som en metode til at 

afprøve nye arbejdsmåder i skolen med en af de tre højeste (grønne) vurderinger. Henholdsvis 28 

og 42 % tildeler aktioner/prøvehandlingerne 4 eller 3 point medens kun 5 % tildeler 

aktionerne/prøvehandlingerne det højst tænkelige antal point. Kun 25 % af vejlederne vurderer 

arbejdet med prøvehandlinger som havende meget stor effekt i forhold til at de kan udøve deres 

vejledningspraksis på en ny og bedre måde. Mest kristisk er respondenterne for arbejdet med 

logbøger. 57 % af respondenterne tildeler arbejdet med logbøger et 2-tal, 1-tal eller et 0.  

 

Tabel 5. Vurdering af forløbets samlede effekt på praksisudøvelse, undervisernes engagement, sammenhæng mellem 

kommunale indsatser og skoleindsatser samt fælles retning mellem forvaltning og skole. 

 

 

Omsætning og effekt af det samlede forløb vurderes højt. 92 % af respondenterne svarer 5,4 eller 
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3 på dette spørgsmål. Kun 8 % vurderer omsætning og effekt med 2 point, som er det lavest 

angivne antalt point til dette spørgsmål. Det samme gør sig generelt gældende for de tre andre 

spørgsmål i dette batteri. Dog bør spørgsmål nummer to om undervisernes faglige kompetencer 

og engagement læses i nær sammenhæng med de uddybende kommentarer til undervisningen (p. 

17 ff.).  

 

Selvom det på baggrund af ovenstående svar kan konstateres at respondenterne generelt har 

fundet forløbet effektivt, så bør der rettes opmærksomhed på et tilsyneladende behov for fortsat 

understøttelse (se tabel 6 herunder). 

 

Tabel 6. Behov for fortsat understøttelse.  

Spørgsmål stillet til respondenter: Mangler I understøttelse til den videre indsats?  

 

 

 

Omtrent halvdelen af de adspurgte respondenter vurderer, at de har behov for at blive 

understøtet i det videre arbejde.  Direkte adspurgt om hvilken form for understøttelse 

respondenterne kan have brug for svares der som det fremgår af tabel 7.  

 

Tabel 7. Form for understøttelse. 

Spørgsmål til respondenter: Hvilken form for understøttelse mangler I?  
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Tabel 8. Det samlede indtryk af kometenceudviklingsforløb i Horsens Kommune. 

Spørgsmål stillet til respondenter: Hvad har særligt været kilde til positiv læring i det samlede forløb?  

 

 

Kommentarer til svar med åbne kommentarbokse: 

  

 ”At det hele hænger sammen og vi alle er fælles om at opleve og se det samme  

 Det netværk som vi skabte på rejsen, giver grobund for ny læring og refleksion ”. 

  

 ”Jeg er daginstitutionsleder og skal finde min rolle i forløbet. det har været meget  

 inspirerende at deltage i rejsen sammen med skoleledere og politikere. Givtigt i  

 forhold til samarbejde med skole og fælles tilgang”. 
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 ”Vær obs. på at hvis der er daginst. ledere med på rejser, vil de gerne se daginst.”  

 

 ”Det har været udfordrende at give forløbet det tid og fordybelse som det havde brug for. 

 Det har også været udfordrende at komme hjem med hjernen loaded af gode og spændende 

 tiltag - mens mine kollegaer har haft nok i at hoved ’hovedet oven vande’. Det har været 

 meget kontrast fyldt. Men det er et vilkår .” 

 

Specifikke kommentarer fra forvaltningsniveauet: 

 

 ”Vores rolle som forvaltningskonsulenter var uklar i aktionslæringsforløbet. Vi blev meget 

 passive ved kun at have en funktion "på dagen". Var ikke knyttet stærkt sammen med 

 skolerne, og blev mest ’interviewere’.  

 

 ”Konsulenter skal indgå mere aktivt i forløbet, enten ved som konsulentgruppe SELV at 

 arbejde med prøvehandlinger, og arbejde i PLF som. Konsulentgruppe. Alternativt at man i 

 perioden knyttes stærkere sammen med en skole, hvor man min et par gange er med 

 ’derude’ og understøtter prøvehandlingerne i praksis”.  

 

Specifikke kommentarer til undervisningen: 

 

 ”Alt for stor forskel på undervisernes formåen og måde at strukturere og præsentere 

 relevant stof på.  

   

 ”Underviserne var meget forskellige i niveau og kvalitet. X var slet ikke på niveau og 

 undervisningen var ikke brugbar. Y var derimod skarp på den ledelsesmæssige opgave og gav 

 både viden, værktøjer og forståelse, som er brugbar ledelsesarbejdet og de udfordringer, vi 

 arbejder med pt”.  

 

Kommentarer til aktionslæringsforløbet: 

   

 ”For kort tid mellem kursusgange i aktionslæringsforløb- en udfordring at nå at arbejde i 

 dybden med prøvehandlinger”. 
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Kommentarer til hvilken form for understøttelse, der er behov for:  

 

 ”Sparringspartnere ’over seas’. Jeg tænker at konsulenterne er dygtige til teori. Jeg vil gerne 

 sparre med nogle som har erfaring og fingeren på praksis- og forsknings pulsen”.  

 

 ”Ligesom anbefalinger til PLF generelt, så tænker jeg at der skal være krav om at sætte et 

 minimum af tid af til samarbejde på de enkelte skoler i PLF-grupperne. I en travl hverdag kan 

 det være svært at prioritere. Jeg ville gerne på et literatcy- forløb i Ontario. Tænker at det 

 ville give mening”. 

 

 ”Rum/ tid til at få tingene implementeret i dagligdagen. Man kan ikke forvente at kolleger 

 deltager med samme engagement og forståelse efter kun gennemgang af materiale/emner 

 nogle gange”. 

 

 ”Jeg har nogle observationer og interviews med team på 1. årgang på Egebjergskolen. De kan 

 se en bemærkelsesværdi ændring i elevernes læring og forholde måde til læring. Jeg 

 brænder for elevernes læring, og jeg tænker at praksis-fortællinger er FANTASTISKE!! Glæder 

 mig til at fremlægge dem for mine kollegaer på et personalemøde. Er blevet mere nysgerrig 

 på begrebet/ arbejdet med/indsatsområdet Literacy. Det ville jeg gerne vide endnu mere 

 om”. 

 

 ”Kan se at alle skoler arbejder med de nye forenklede mål i alle fag. De mål skal omsættes til 

 læringsmål, og derefter skal de formuleres så elever i indskolingen kan forstå hvad deres mål 

 er. Dette arbejde må det være muligt at konsulenter går i gang med, så ikke alle skoler/alle 

 fagudvalg skal starte fra "nul" ud fra vejledninger m.m”. 

 

 ”Personligt har det været et fantastisk forløb og det har sat mange personlige 

 prøvehandlingerne i værk. Som skole Tror jeg at vi kunne have fået mere ud af det, hvis vi I 

 vores gruppe havde haft mulighed for at arbejde mere stringent med prøvehandlingerne. 

 Det var svært at finde samlet tid til dette”.  
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9. Sammenfatning og konklusion  

Skoler og daginstitutioner i Horsens Kommune synes at være kommet godt i gang med 

skoleudviklingen og implementeringen af folkeskolereformen. Det vurderes, at de opstillede mål 

for de medvirkende personalegrupper i Horsens Kommune (se p. 2) er opfyldte og at deltagerne 

samlet set vurderer effekten af forløbet yderst positivt (se p. 14-15). Målene var overordnet 

beskrevet som det at opnå, opsamle og formidle viden med henblik på at personalegrupperne 

kunne blive inspireret til at initiere, understøtte og implementere folkeskolereformen.  Immanent 

denne generelle målsætning ligger der, at hensigten er at øge læringsudbytte i undervisningen og 

at øge trivslen for alle elever på Horsens Kommunes skoler. Hvorvidt dette 

kompetenceudviklingsforløb resulterer i dette, kan ikke vurderes inden for rammerne af denne 

evaluering eller tidsramme, idet det kræver evaluering over længere tid. 

De enkelte elementer temadøgn, viden rejser, diplomundervisning, aktionslæring i professionelle 

læringsfællesskaber samt strategi – og handleplansudviklingen har hver især og på hver deres 

måde - med større eller i mellemstor grad af effekt - bidraget til udviklingen i kommunen.  

Temadøgnet er generelt vurderet meget positivt, idet det har skabt et fælles fundament for 

deltagerne. Via temadøgnet har deltagerne fået en fælles forståelse af, hvad der blev iværksat, 

hvad målet var og hvordan der ville blive arbejdet undervejs i processen. 

Elementet viden-rejse 1 og 2 vurderes yderst positivt og fremhæves som en god, inspirerende og 

lærerig oplevelse for stort set alle deltagere. Introduktionen og selve rejsen til Ontario fremhæves 

som noget, der har bidraget til både individuel kompetenceudvikling og som noget, der har 

bidraget til en oplevelse af at være fælles om en udvikling af både det ledelsesmæssige og det 

undervisningsmæssige.  

Elementet diplomundervisning og PLF – gruppernes arbejde med prøvehandlinger vurderes på 

flere niveauer. Indholdet i undervisning og udbytte af undervisningen vurderes positivt (p.13) men 

adspurgt, hvad der særligt har været kilde til positiv læring i det samlede forløb, vurderer kun 8 % 

af deltagerne, at diplommodulet har været kilde til positiv læring (p.17). Dette skal måske ses i 

lyset af at der i forbindelse med undervisningen har været en utilfredshed med den ene af 

underviserne. Kommentarerne (p. 18 ff.) giver udtryk for utilfredshed med både indhold, 
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formidlingsevne knytte til den ene underviser.  

De skriftlige opgaver, som afsluttede diplommodulerne samt arbejdet med logbøger giver indtryk 

af et personale, der både teoretisk og praktisk har bevæget sig langt, og flere giver udtryk for, at 

det også kan ses i det daglige arbejde med eleverne. Logbøgerne dokumenterer således en 

varieret, decentral handlingsaktivitet med fokus på at implementere indsatser til understøttelse af 

reformprocessen.  

Der er samlet set udviklet 12 decentrale strategi – og handleplaner, der rammesætter skolernes 

udvikling i et flerårigt perspektiv for at realisere reformens målsætninger. Strategi – og 

handleplansarbejdet vurderes som værende billede på en systematisk og professionel udvikling og 

implementering af Horsens Kommunes fælles indsatsområder samt implementering af 

ledelsesstrategiske elementer hentet i Ontario og i den internationale ledelsesteori, med positiv 

betydning for elevernes læringsprogression. 

På forvaltningsniveauet er der med inspiration i projektet blevet etableret fem, fælleskommunale 

udviklingsspor, der ses som det organisatoriske fundament for Horsens Kommunes ”whole system 

approach” og den fælles udvikling mod de stærkere resultater i det samlede skolevæsen. De fem 

udviklingsspor er politisk besluttede og som følger: 

1. Mere og stærkere fællesskab. 

2. Styrket skoleledelse. 

3. Professionelle læringsfællesskaber.  

4. Synlig læring og målstyret undervisning. 

5. Styrket udskoling.  

Tværgående Enhed for Læring har med inspiration i læringsmaterialet fra de enkelte delelementer 

i forløbet sammenfattet inspirations – og styringsdokumenter med titlen ”Faglig Standard” til 

arbejdet med systematiske datarefleksionsprocesser i kommunens professionelle 

læringsfællesskaber. Materialet er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 

Tværgående Enhed for Læring har ligeledes med inspiration i oplæg og handleplansmodeller fra 

konsulenterne i UCL udviklet en strategi – og handleplansmodel, der indarbejder kommunens 

fælles indsatsområder og fungerer som et bilag til skolernes kvalitetsaftale. 
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Opsummerende synes kompetenceudviklingsforløbet at have medvirket til at initiere og 

understøtte udviklings – og skolereformsarbejdet i den samlede kommune. Koblingen af 

teoretiske, videnskabelige oplæg og konkrete, praktiske øvelser samt strategiarbejdet, synes at 

være lykkedes.  

Deltagerne giver bl.a. udtryk for, at de har deltaget i et projekt, som har givet dem redskaber til 

det daglige arbejde med skole- og daginstitutionsledelse. Men mange deltagere giver også udtryk 

for, at det er vigtigt, at denne proces fortsættes af forvaltningen, så fællesskabet fastholdes og 

målene nås.  
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Bilag1: Frise af det samlede forløb 
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Bilag 2: Proces for strategi – og handleplansudvikling 
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• 1. Diplom 
undervisning 

Strategiudvikling 
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Strategiudvikling 

• Vidensrejse uge 
48 

Strategi. Endelig 
fællesgørelse 

• AL eftermiddag 

Afprøvning 
• AL eftermiddag 

Afprøvning 
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Bilag 3: Tilbagemeldinger fra refleksionskort, Temadøgn i Horsens (25.-26.08.2014) 
 

”Jeg er kommet til at tænke på, at…”:  

 

   Tema  Kommentarer (Jeg er kommet til at tænke på, at …) 

   

 ”All we do is for the children” 

 2 døgn som har været medvirkende til at stille helt skarpt på, hvad vi skal, hvorfor og 
hvordan. Vidste en del af det alligevel men nu har vi et fællessprog. 

 Glæder mig til at komme i gang med dette som læringsvejleder  

 Det har også været fedt at netværke og blive inspireret med nye vinkler. Nu skal vi i 
gang med at arbejde.  

 Professionelt 
 

   

 Vi på de her 2 dage er blevet beriget med så meget spændende inspiration og ”fede” 
input, som kan hjælpe os godt på vej til arbejdet med den nye skolereform. Og derfor 
har vi pligt til at få gang i arbejdet på vores skole. 

 Vildt spændende med vidensrejser, glæder mig så meget. 
 

   

 … dette er en god forberedelse til det bedste udbytte af tur Ontario. 

 Form og indhold på disse intro-dage er gået hånd i hånd. Indlæggene har givet 
mening og sat tanker i gang, været til inspiration og indspark til den videre proces på 
vores skole. 
 

   
 Vi er kommet et godt stykke på vejen fra undervisning til læring inde i vores 

lederhoveder. Den store udfordring er nu at få lærerne gjort lige så begejstrede!! 
 

   

 … det er utroligt givende, at forskellige niveauer/positioner (politikere, ledere, 
vejledere, konsulenter) hører de samme inspirerende oplæg og inspirerer/deler viden 
med hinanden. 
 

   
 … det er glædeligt og tilfredsstillende at opleve hvordan medarbejdere, ledere, 

inspektører & konsulenter alle arbejder & tænker målrettet & energisk med at 
opfylde de mål der er formuleret. Fravær af barrierer giver mig øget arbejdsglæde. 
 

   

 Medarbejderne her i Horsens Kommune har et godt fælles afsæt til det videre 
arbejde, idet vi langt hen af vejen har mange fælles fokuspunkter el. 
udviklingspunkter. FX ønsker rigtig mange skoler at arbejde målrettet med målstyret 
læring. 
 

   

 … vi alle, uanset skole, står med meget ens udfordringer. Derfor bliver videndeling 
endnu mere centralt, så vi ikke allesammen opfinder den dybe tallerken hver gang. 
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 … hvor vigtigt det er at lærerne (lærergruppen) inddrages/informeres/oplever de 
meningsfulde og bærerdygtige muligheder der er i arbejdet med læring. 
 

   

 Det er fedt at få fokus på synlige mål og læring for hele skolens personale. 

 Er spændt på at se/måle effekten. 

 Læringsvejlederne rigtig kan komme i spil 

 Fedt at arbejde sammen med ledelsen på denne måde. 

 Det er vigtigt at huske på/have fokus på den enkelte elev. 

 Turen til Canada bliver super spændende. 
 

   

 … der er en stor vilje og interesse for skoleudvikling og nye veje i både dagtilbud og 
skole.  
 

   

 Det er vildt så meget energi det giver når man skaber synergi, ved at samarbejde om 
en opgave, hvor alle er fagligt kompetente og motiverede. Tak for det ”team”.  
 

   

 Jeg er kommet til at tænke på, at jeg er inspireret til at agere i praksis ud fra de 
målsætninger reformen ligger op til! 

 … inspireret at, det visuelle udtryk, der er tegnet  fantastisk – det vil inspirere 
længe – når de bliver tilgængelige på skolerne 
 

   

 … jeg glæder mig til at komme videre med arbejdet på egen skole. 
 

   

 Der er mange input som jeg kan tage med hjem og direkte omsatte/gøre brug af i 
min ledelsestænkning og praksis fremover. 
 

   

 … kvaliteten ved 
o Være sammen med ledere & vejledere, hvor vi i fællesskab har til opgave at 

organisere skoleudvikling gennem målrettet indsatsteori. 
o At få overblik over ”vores” vidensrejse & hvordan vi målrettet kan arbejde 

med det praksis for at tilgodese vores skolereform. 
 

   

 Det er betydningsfuldt – også på dagtilbudsområdet – at arbejde med få klare mål. 

 Og at vi som ledelse i højere grad prioriterer at se vores pædagoger i deres praksis. 

 Tydelighed og klare prioriteringer. 
 

   

 … fokus bliver alt afgørende for implementeringen 
 

   

 … skolerne har samme udfordringer. Det må give mulighed for at få sparring på 
handledelen – så vi bliver et læringsfællesskab. 
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 Det er vigtigt at standse op og bruge god tid på den strategiske planlægning, hvor 
personale med særlige funktioner f.eks. læringsledere deltager i 
implementeringsplanerne. Jeg er kommet til at tænke på, hvordan vi sætter ramme 
om og finder denne tid. Det skal vi have snakket om i vores ledelsesteam. 
 

   
 Jeg er kommet til at tænke på værdien i nærværende ledelse – hvilke opgaver må 

vente?  Jeg plejer  jeg ved: Hvordan faciliterer jeg det bedst? 

 

   

 Skolereformen er en mundfuld og tæt samarbejde på tværs i organisationer er vigtig 
for at vi lykkedes med opgaven. Jeg bliver interesseret i hvordan man som 
medarbejdere/leder skaber overskud i organisationen. 
 

   

 Det er vigtigt at vi samarbejde om vores børns læring 0 -18 år.  … at vi har fælles 
forståelse for læringsbegrebet, børnesynet. 
 

   

 … det er vigtigt at definere. Hvad der er det allervigtigste? Så vi ikke ”drukner” i 
opgaver. 
 

   

 … meget af det gør vi i forvejen. Det er en bevidstgørelse om at gøre målene klare, og 
kommunikere dem ud. Det er vigtigt at det sker step by step. 
 

   

 Vi skal turde holde fast og ikke ændre på mål og indhold i de næste 5-7 år. 
 

   

 … vores kultur, struktur i samfundet og familie struktur sammen med vores syn på 
forskellighed, måske kan have stor betydning på hvor godt skolen lykkes. 
 

   

 … vi har mange muligheder for at influere på elevernes læring ved at bruge alle 
niveauer på skolen og de mangler vi har kommunalt for at indhente processparring. 
 

   

 … det er eleverne og deres læring, det handler om. 
 

   

 Jeg glæder mig til at komme til Canada og blive inspireret til det videre 
udviklingsarbejde på skolen. 
 

   

 … vi skal huske at det er en styrke at lære og forandre langsomt – ikke føle sig presset 
til at forcere. 
 

   

 Processen kræves kompetent ledelse  hvordan understøtte(r) dem … 

 Mere fokus på udfordringer ved Ontarios tilgang 
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 Det er stor forskel på, hvor de enkelte skoler er i forhold til udviklingsprocessen. 
 

   

 Forandringsprocesser er mangfoldige, komplekse og landvarige, der kræver fælles 
mål og beslutning om at ville gå hele vejen, på trods af den modstand, der må opstå 
undervejs. 
 

   

 … hverdagen er kompleks og utrolig spændende! 

 … at eleven skal være i centrum for handlingerne for fremtiden 

 … helheden omkring læringsprocesser skal afprøves, evalueres og revideres, 
begrundes med forskning og evidens. 
 

   

 … hvor befordrende det er at få tid og mulighed for at gå i dybden med en plan for 
hvordan vi kan iværksætte vores arbejde på skolen for at fremme elevernes læring og 
lærernes arbejde med målsætning. 
 

   
- … læringsmålskonsulent ville være guld vær. 
- Hvordan arbejder man med læringsmål, synlige mål  konkret i klassen (Måltræ, 

trappestigestænkning, osv.) 
 

   

 … det er vigtigt, at være godt forberedt. 
 

   

 … alle gerne vil gøre det godt, men at vi i en overgangsfase har brug for ”support” og 
tid. 
 

   

 ... vedvarende arbejde 

 … bevidst på et solidt konsensusgrundlag som afgørende betydning for at for alle 
øvrige tiltag på linie med målene!! 
 

   

 … vi vil have god gavn af at tænke i pipeline i forhold til opgaver og opgavefordeling. 

 Det vil være sundt for alle niveauer at tale med hinanden om hvordan vi spiller 
hinanden gode. 
 

   

 ”Vi skal som ledere fortælle og skabe en ny historie og kultur” 
 

   

 Målsætning og høje forventninger er vigtige ledelsesredskaber – men kun sammen 
med nærved ledelse. 
 

   

 … det er vigtigt at dagsinstitutionsledere oplever sig som målgruppen v. Ontario 
rejsen. 

 Hvordan kan man bruge den nye viden i samarbejdet med skolen? 

 Og i læreplans arbejdet? 



[33/36] 

 

 

   

 … voksne også har brug for afveksling i løbet af dagen, for at kunne fastholde 
koncentration i løbet af dagen. 
 

   

 ”Det er en fælles opgave at finde mål, evaluere og lave rammer for læringsudvikling” 
 

   

 … hvordan skaber vi balancen mellem ledelse (med stort L) og deltagelse i fag-faglig 
ledelse – dilemmaet med at balancere mellem fokus på ledelse og sparre med dem 
der har fingrene i materialet – lederens afgrænsning – men fordybelse. 
 

   

 … man ikke blot skal stille høje forventninger til elever – det skal man også til 
skoleledere!  

 Man må gerne forvente at alle der deltager på et par dage som disse ved hvad 
reformen indeholder, ved noget basalt om ”Ontario”, at artiklerne er læst.  

 Med andre ord, vi vil gerne til kernen, og ikke have gentaget de samme pointer gang 
på gang. 

   … det er vigtigt at holde for øje, om det jeg laver har værdi for elevernes læring og at 
det er supervigtigt at anerkende de små gode ting i hverdagen. 
 

   

 … jeg, som læringsvejleder, har en stor opgave ift., facilitering af læring hos mine 
kollegaer. 
 

   

 … jeg er nysgerrig på hvorledes skole-hjem-samarbejdet foregår i Canada. 
 

   

 … organisering af opgaver på alle niveauer er en vigtig handling for at kunne nå de 
ønskede tilstande. 
 

   

 … hvor stor og spændende en udfordring det reelt er at indgå i et nyt ledelses 
paradigme skift! 
 

   

  … fokus giver det vi får at se, snakket om, … 

 … mere fokus på læring for den enkelte som det centrale i alt vi gør på ledelsesniveau 
og lærerniveau. 
 

   … Lørdagens? Lærdagens ? Program: 

 God start m/ Qvortrop (afsæt, ambition) 

 Meretes var interessant, men hun ville for meget på for kort tid. 

 Børges også meget interessent – han havde også for meget på agenda ift. tiden. 

 Gen.: behov for bedre koordinering mellem de 3 oplæg! 
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Bilag 4 Program for vidensrejse 1
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Bilag 5 Program for vidensrejse 2 

 


