
O M R Å D E 
H O R S E N S V E J
S TÆ R K E R E  F Æ L L E S S K A B E R

B U  N Y T - S TA F E T T E N



Område Horsensvej i samarbejde 
med Kommunikation, Børn og 
Unge, Aarhus Kommune
kommunikation@mbu.aarhus.dk

Thea, Nora, Victor, Alexander, Hanan
og Sebastian fra 8. klasse på 
Læssøesgades Skole

Strandbygaard Grafisk a/s Oktober 2018

UDGIVET AF: FORSIDEN: TRYK: UDGIVET: 

Kære alle

Velkommen til Område Horsensvej udgave af BU Nyt-stafetten.

På Horsensvej er arbejdet med Stærkere Fællesskaber især blevet fortolket gennem et stærkt 
fokus på læringsfællesskaber, der med børn og unges læring i centrum har været omdrejnings-
punkt for en fælles udvikling af praksis. Som en del af projektet ’Professionelle Læringsfælles-
skaber’ i Aarhus og Randers har især skolerne arbejdet systematisk med at opbygge læringsfæl-
lesskaber, mens dagtilbuddene med afsæt og inspiration fra ledelsesprogrammet LOKE også 
har taget livtag med læringsfællesskaberne som en fast del af den pædagogiske praksis. Det 
spirende arbejde med læringsfællesskaber på tværs af skoler og dagtilbud er langsomt men 
sikkert ved at rodfæste sig på Horsensvej. Med sigte på læring og trivsel for børn og unge både 
udfordrer og skubber den nye kultur til vante forestillinger hos den enkelte og fællesskabet. Det 
kræver mod og tillid, når vi på nye måder deler praksis ved bogstaveligt talt at åbne døren ind 
til den pædagogik, undervisning og det ledelsesrum, som tidligere var et anliggende mellem få 
uden observerende blikke fra kolleger eller ledere. 

Med tanke på det kommende arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber på tværs af Børn og 
Unge, har vi brugt spaltepladsen i vores udgave af BU Nyt-stafetten på at fortælle om vores 
erfaring med at udvikle læringsfællesskaber på alle niveauer.  En værdifuld læring, vi allerede 
nu har høstet, er vigtigheden af, at alle uden undtagelse tager del i et læringsfællesskab. Der 
er brug for rollemodeller. Ledere, der går forrest og tør stille deres ledelse til skue, som også 
pædagoger og lærere sætter deres praksis og viden i spil sammen med kolleger. Vi rykker først 
rigtigt, når vi alle tør dele vores professionelle tvivl og sårbarhed. 

Derfor har vi også valgt at fortælle om områdeledelsens arbejde med strukturerede lærings-
samtaler, hvor vi i fællesskab udfordrer og reflekterer over ledelsesdilemmaer. Vi har skullet 
øve os, men efter godt et års fokuseret arbejde, er lederne så småt begyndt at tage de mange 
perspektiver og refleksioner med hjem for at bruge dem i daglig praksis.

Vi fortæller også om arbejdet på Læssøesgades Skole, hvor de siden 2015 har arbejdet på at 
skabe en læringskultur med fælles praksis, fælles mål og fælles sprog blandt andet ved at lære-
re og pædagoger observerer hinandens praksis og giver feedback. Det har været en udfordring 
at åbne sindet og døren til undervisningen, men arbejdet har båret frugt med et nyt stærkt 
læringsfællesskab på tværs af afdelinger, fagligheder og kompetencer.

I Frederiksbjerg Dagtilbud arbejder de tillige med et skarpt fokus på læring. Medarbejdere og 
ledere har i samspil oversat værktøjet ’Tegn på læring’, der mest er kendt fra skoleverdenen, 
ind i en dagtilbudskontekst. Resultatet er en skærpet faglighed og en mere struktureret hverdag 
med bedre tid til faglig fordybelse. Og ikke mindst en større arbejdsglæde.    

Jeg håber, vores udgave af BU Nyt-stafetten kan inspirere til det kommende arbejde med 
Stærkere Læringsfællesskaber på tværs af Børn og Unge. Det bliver spændende, udfordrende 
og utvivlsomt også hårdt, for at ændre en kultur er som bekendt ikke noget, vi gør fra dag til 
anden. Men vi skylder børnene og de unge at anstrenge os i forsøget – vores læring er nemlig 
vejen til endnu bedre læring for alle børn og unge. 

God læselyst

Med venlig hilsen 

Lene Ravn Holst 
Områdechef, Horsensvej

LENE RAVN HOLST,

OMRÅDECHEF, HORSENSVEJ



HORSENSVEJ  
OMR ÅDE

 ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFRED-
SE MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 
FOR AT STYRKE DERES BARNS PERSON-
LIGE KOMPETENCER. 

OPLEVER I MEGET HØJ GRAD ELLER I 
HØJ GRAD, AT DE HAR EN GOD DIALOG 
MED PERSONALET/DAGPLEJEREN OM, 
HVORDAN DE KAN STYRKE DERES BARNS 
TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING.

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE 
MED SAMARBEJDET MELLEM TO TILBUD 
I  FORBINDELSE MED OVERGANGEN 
FRA DAGTILBUD TIL SKOLE. 

85%

57%

69%

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

73%

70%

49%

SOCIAL KAPITAL

AF MEDARBEJDERNE OPLEVER I  MEGET 
HØJ GRAD ELLER I  HØJ GRAD EN FØ-
LELSE AF SAMMENHOLD OG SAMHØ-
RIGHED I  DERES GRUPPE.

AF LEDERNE MENER I  MEGET HØJ 
GRAD ELLER I  HØJ GRAD, AT DERES 
GRUPPE OG ANDRE GRUPPER/AFDELIN-
GER ANERKENDER HINANDENS BIDRAG 
TIL AT LØSE ARBEJDSOPGAVERNE.

 AF MEDARBEJDERNE MENER, AT DER 
ER FÆLLES FORSTÅELSE MELLEM 
LEDELSEN OG MEDARBEJDERNE OM, 
HVORDAN DE SKAL UDFØRE OPGAVEN. 

ANTAL 
MEDARBEJDERE: 
1158

846 
KVINDER

312 
KØN

MÆND

41 år 
GENNEMSNIT

18 år

ALDER

YNGSTE

72 år
ÆLDSTE



LÆRING I  CENTRUM: 3 PERSPEKTIVER 
PÅ LÆRINGSFÆLLESSKABER 
SYNLIG LÆRING FOR ELEVERNE, ØGET TILLID OG NYVUNDEN FAGLIG STOLTHED. EN NY KULTUR ER SLÅET AN PÅ LÆS-

SØESGADE SKOLE, DER MED EN SYSTEMATISK TILGANG OG TYDELIGHED OM ARBEJDET MED LÆRINGSFÆLLESSKABER 

SOM ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR MEDARBEJDERE OG LEDELSE, ER LYKKES MED NYE MÅDER AT SAMARBEJDE PÅ.
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Lederperspektivet
Da Læssøesgade Skole i kølvandet på 

den nye folkeskolereform fik mulighed 

for at indgå i et projekt om at udvikle 

samarbejdet gennem læringsfællesska-

ber, var det en gylden mulighed for at 

medarbejdere og ledere sammen kunne 

blive klogere på en læringsmålstyret 

tilgang.

”Vores indgang til arbejdet med læ-

ringsfællesskaber var at bruge observa-

tioner og feedbacksamtaler som fælles 

afsæt for en ny diskurs, hvor vi i stedet 

for at se på elevernes undervisning 

fokuserede på elevernes læreprocesser, 

deres faglige progression og resultater,” 

fortæller Louise Schmidt, skoleleder på 

Læssøesgade Skole. 

”Vi satte en tydelig ramme og sagde 

højt, at det vigtigt for os, vi øver os sam-

men. Vi ville observere undervisningen 

og have feedbacksamtaler for sammen 

at forstå og blive klogere på begreberne 

om læringsmålstyret undervisning, tegn 

på læring og feedback. Hvad det betød 

for praksis, og hvordan vi bedst gjorde 

det, så eleverne kunne få mest muligt 

ud af det.” 

Med en fast struktur og tydelighed om 

roller og mål gik medarbejdere og ledel-

se i fællesskab i gang. 

”De fælles observationer og feedback-

samtaler gav et refleksionsrum, hvor vi 

kunne være anerkendende om praksis 

og udfordringer i praksis. Vi havde en 

nysgerrigt undersøgende samtale, hvor 

det var forbudt at komme med råd, 

vurderinger og vejledninger. Sammen 

undersøgte vi, hvad der virker bedst, 

hvad god praksis er,” siger Louise 

Schmidt. 

Sat ord på tavs viden 
De fleste medarbejdere var begejstrede 

over de nye tiltag, men for nogle gav det 

anledning til bekymring.

”I begyndelse var der nervøsitet blandt 

nogle medarbejder, hvilket kom bag på 

os. Da vi fik talt nærmere om det, gav 

det god mening, for som lærer eller 

pædagog vil man gerne præstere og 

vise, man er dygtig. Men hvordan gør 

man det i et rum, hvor man skal lære 

sammen? Der er facit ikke givet på for-

hånd. I en kultur med en del tavs viden, 

kan det være svært pludselig at sætte 

ord på, hvad man gør. Der er en intuitiv 

viden og et handlerepertoire, man i det 

daglige bruger, uden at det er italesat,” 

siger Louise Schmidt.

I dag viser erfaringerne, at medarbejder-

ne i høj grad har taget de nye samar-

bejdsformer til sig.

”Som medarbejder har man oplevet sig 

set og hørt i løsningen af sin kerneopga-

ve, ja faktisk støttet, fordi man sammen 

med læringsvejlederkollega og ledelse 

har talt om praksis, uden at der ledes 

efter fejl,” siger Louise Schmidt, der op-

lever et nyt fælles sprog og fundament 

omkring arbejdet i læringsfællesskaber.

”Vi har fået en højere grad af tillid mel-

lem medarbejdere og mellem ledere og 

medarbejdere, fordi vi sammen har øvet 

os på at udvikle praksis. Også den op-

levede retfærdighed er styrket, for pro-

jektet har ikke har været for de få – alle 

har øvet sig. Samtidig har vi fået en ny 

professionel stolthed ved at samarbejde 

på nye måder og finde værdien i hinan-

den, hvilket helt konkret har medført en 

deprivatisering af praksis, hvor alle har 

lyst til at åbne deres pædagogiske rum 

op for kollegerne.” 

Bedre praksis i centrum 

For Louise Schmidt er der ingen tvivl 

om, at den tydelige struktur, vedholden-

heden og den praksisnære tilgang har 

været nøglen til succes.

”Det har været enormt vigtigt med 

en fast struktur og systematik. Fra 

begyndelsen har vi planlagt helt ned i 

detaljen og koblet strukturen til faglige 

kriterier og opfølgende møder. Samtidig 

har vi sat rammer, som direkte referere 

til medarbejdernes kerneopgave. Det, 

vi gør, skal give mening i en grad, så 

det kan anvendes dagen efter eller i den 

kommende uge. Vi har været meget be-

vidste om ikke at dekoble praksis, men 

at se praksis som afsæt for den fælles 

refleksion,” fortæller Louise Schmidt og 

fortsætter: 

”Vi bibeholder stadig systematikken. 

Man kan udvikle på driften, men man 

drifter også udviklingen, og det er der, 

vi er i dag.  Hvis vi som ledelse tidligere 

havde givet slip, så tror jeg ikke, vi havde 

nået de samme resultater. Det kræver sy-

stematik og vedholdenhed - og dermed 

også valg og fravalg. Vores valg har væ-

ret at ramme alt ind efter udviklingen af 

læringsfællesskaber og holde fast i det.” 



Elevperspektivet 
For eleverne på Læssøesgades Skole er læringsmål og tegn på 

læring en fast del af skoledagen. 

Siden 5. klasse har Thea Soelberg Nielsen og Nora Henning-

sen Buchhave arbejdet med læringsmål. I dag går pigerne i 

8. klasse, og de kan knapt nok huske, hvordan det var at lære 

uden synlige mål for undervisningen. Ligesom pigerne er 

digitalt indfødte, er arbejdet med læringsmål det også, og på 

platformen MinUddannelse kan eleverne både holde styr på 

mål og de tegn på læring, de skal følge for at nå det.

”Læringsmålene hjælper os til at blive klogere på, hvad vi 

skal gøre for at blive dygtigere – altså, hvad vi selv kan gøre 

for at opnå det, vi skal i undervisningen. Tegnene viser, hvor 

tæt vi er på at nå målet og gør det tydeligt for os, hvad vi skal 

gøre, og at vi ikke kan lære alting på én gang,” fortæller Thea 

Soelberg Nielsen.

Eleverne arbejder med mål i alle fag, men ifølge eleverne 

hjælper det særligt i fag som dansk, hvor læringen ikke altid 

er lige så synlig, som den er i eksempelvis matematiktimerne. 

Selvom eleverne skal holde styr på mange mål, har de ifølge 

Nora Henningsen Buchhave gjort det lettere at lære. 

”Målene har gjort læring nemmere, fordi vi altid er bevidste 

om, hvad vi skal. Samtidig får vi bevis for, at vi har lært en 

masse, selvom det måske ikke altid er tydeligt i alle timer. Det 

giver mere lyst til at lære,” fortæller hun. 

S I D E         5



Inge Pedersen, skoleleder, Mårslet Skole, og Charlotte Siewartz Nielsen, lærer, Mårslet Skole

Medarbejder-
perspektivet 
Bedre læring og trivsel for eleverne er 

målet, når lærere og pædagoger på Læs-

søesgades Skole observerer hinandens 

praksis og giver feedback. Men læring 

er ikke kun målet – det er også måden, 

de arbejder sammen på. Det kræver et 

åbent sind og en åben dør, fortæller tre 

medarbejdere. 

Tre gange om året inviterer lærere og 

pædagoger på Læssøesgades Skole en 

kollega til at observere deres undervis-

ning. Observationerne er afsæt for en 

efterfølgende feedbacksamtale, hvor 

også lederen deltager. Fokusset for 

observationerne er forskelligt fra gang til 

gang, men det tager altid udgangspunkt 

i elevernes læring og trivsel. Kort fortalt 

er det sådan, Læssøesgades Skole har 

skabt læringsfælleskaber. Men fortællin-

gen om Læssøesgades Skoles arbejde 

med læringsfællesskaber er ikke kort. 

Den har sin begyndelse i 2015 - og det 

sidste punktum er langt fra sat endnu. 

Arbejdet med at skabe en ny kultur, som 

er drevet af målet om bedre læring, har 

ingen start- og slutdato. Det er en kon-

stant proces, fortæller Anne Brøns Kruse, 

der er læringsvejleder på skolen og en 

del af PLF-implementeringsgruppen. 

  

”Vi arbejder på at skabe en læringskultur 

med fælles praksis, fælles sprog og fæl-

les retning. Det kræver, at vi sætter klare 

mål. Vi måler ikke for målets skyld, men 

fordi det hjælper børnene med at blive 

så dygtige, de kan. Lærere og pædagoger 

har altid haft mål for undervisningen. 

Det nye er, at eleverne skal kende dem,” 

fortæller Anne Brøns Kruse. 

En ny kultur 
Forestil dig en almindelig undervisnings-

situation. Hvis du ser et klasseværelse 

med én voksen og en lukket dør for dig, 

er du ikke helt galt på den. Ifølge Anne 

Brøns Kruse og hendes kolleger er det 

ofte den gængse kultur på en skole, at 

undervisning er en privat sag. Det er den 

kultur, de på Læssøesgades Skole er i 

gang med at ændre. Det er ikke din pri-

vate time, dine elever og dit ansvar alene:  

”Når vi observerer hinanden og giver 

feedback, sker der en deprivatisering af 

vores praksis. Det handler om at dele, 

vise og være åben – og at dele ansvaret 

for god læring, selvom vi oftest er alene 

med eleverne,” fortæller Anne Brøns 

Kruse. 

For nogle er det en udfordring at åbne 

sindet og døren til deres pædagogik og 

undervisning. Det, der normalt ligger 

gemt i en mappe på computeren eller 

på rutinen, bliver pludseligt offentligt for 

kolleger og ledere. Det er det tydelige 

afsæt i læring, som har gjort det lettere 

at åbne op, mener Stine Højbjerg, der er 

ny lærer på skolen.

 

”Det er gavnligt, at observationerne og 

feedbacken tager sine tydelige afsæt i 

læring. På den måde er det ikke person-

lige holdninger eller vurderinger af dine 

kompetencer som underviser, der er 

fokus på. Det handler udelukkende om 

elevernes læring, og vores fælles vej til at 

gøre den bedre,” siger Stine Højbjerg og 

fortsætter: 

”Det handler om positioneringer, og der 

er vi hjulpet godt på vej af den tydelige 

ramme. Vi taler om det, der er blevet 

observeret – og kun det. For nogle er det 

en udfordring at invitere andre ind i sin 

praksis. Derfor er det en proces og en 

øvebane. Vi skal have lov at øve os, for 

det er forskelligt, hvor hurtigt vi finder 

vores plads i en ny kultur. Selvom det 

er sårbart, oplever jeg, at det løfter min 

undervisning”.  

Fælles om læring 
”Hvad skal vi lære?” Sådan spørger de 

hele tiden hinanden på Læssøesgades 

Skole. Det er en del af den nye kultur, at 

både lærere, pædagoger og ikke mindst 

elever bliver tvunget til at tænke over 

formålet med deres læring. Det, der før 

var en mavefornemmelse, skal nu kunne 

formuleres med ord. 

”Vi lærer fra os – og det er vi dygtige til. 

Men god læring er ikke nødvendigvis 

det samme for mig, som det er for dig. 

Derfor er det vigtigt, at vi får sat ord på, 

hvad vi er fælles om, så vi går i samme 

retning,” fortæller indskolingspædagog 

Lars Mulvad, der ser perspektiver i at øge 

samarbejdet mellem lærere og pæda-

goger for at skabe et endnu stærkere 

fællesskab mellem skolens fagligheder. 

Det kunne blandt andet ske ved, at 

pædagoger observerer og giver feedback 

til lærere – og omvendt. 

”Det vil give mening at observere tvær-

fagligt. Jeg tror, pædagoger observerer 

andre ting end lærere – og omvendt. Det 

ville skabe endnu større forståelse for 

vores forskellige fagligheder og en større 

mulighed for at bringe vores kompeten-

cer i spil på tværs. Grundet vores arbejde 

med læringsfællesskaber taler vi allerede 

et fælles sprog – derfor skal vi huske at 

tale med hinanden,” siger Lars Mulvad. 

Anne Brøns Kruse smiler, mens Lars 

Mulvad reflekterer over perspektiverne i 

det tværfaglige samarbejde. 

”Det gør mig glad at høre Lars sige 

sådan. Det er netop det, vi kan med 

den nye kultur. Vi har skabt et stærkt 

læringsfællesskab på tværs af afdelinger, 

fagligheder og kompetencer. Vi er en 

mangfoldig skole, og vi har i mange år 

arbejdet på at få skabt en sammenhæng 

mellem vores forskellige enheder. Den 

sammenhæng har vi nu, fordi vi har læ-

ring som fælles fokus,” konstaterer hun.  

God læring er ikke nødvendigvis det 
samme for mig, som for dig. Der-
for er det vigtigt, at vi får sat ord 

på, hvad vi er fælles om, så vi går i 
samme retning,” fortæller indsko-

lingspædagog Lars Mulvad, der ser 
perspektiver i at øge samarbejdet 

mellem lærere og pædagoger for at 
skabe et endnu stærkere fællesskab 

mellem skolens fagligheder. 

 – Lars Mulvad



HORSENSVEJ
OMRÅDE

DNA

ER DET OVERHOVEDET MULIGT AT SÆTTE ORD PÅ, HVAD DER UDGØR HORSENSVEJS DNA? 
HVORDAN HAR STÆRKERE FÆLLESSKABER BIDRAGET TIL AT STYRKE SAMMENHÆNGSKRAF-
TEN I  OMRÅDET? DET GIVER TO REPRÆSENTANTER FRA OMRÅDET DERES BUD PÅ.

”Jeg er som ny leder i området blevet budt indenfor 
i samarbejdet med åbne arme af både medarbejdere 
og lederkollegaer. Det skyldes, at vi i Område Hor-
sensvej har en fælles forståelse for, at vi er sammen 
om at udvikle os og løse opgaver. Samtidig er der en 
generel opfattelse af, at vi ser muligheder frem for 
begrænsninger. Vi har stor gavn af vores lederspar-
ring, for vi tager det tværgående samarbejde seriøst. 

Område Horsensvej er kendetegnet ved ordene tillid, 
udvikling og fællesskab. Vi er meget opsat på at 
mødes for at snakke om, hvad der rører sig, og hvor-
dan vi kan tage hånd om de børn, vi har til fælles. 
Vi har blandt andet fokus på, hvordan vi kan udvikle 
sproget i vores dagtilbud i området. Det giver os et 
stærkt fællesskab, der sikrer, at vi har øje for 0-6 års 
perspektivet. Vi er bevidste om, at alle vores indsat-
ser skal hænge sammen. 

Jeg er glad for, at vi med Stærkere Fællesskaber har 
sat en ramme for vores samarbejde, som alle er 
enige om. Det er vigtigt, at alle arbejder mod samme 
mål, for at vi lykkes.” 

LOTTE SØNDERGAARD, 
SKOLELEDER, 

RUNDHØJSKOLEN

”Det særlige ved Område Horsensvej er vores samar-
bejde på tværs af ledelsen. Lederne i området er delt op 
i sparringsgrupper, hvor vi arbejder med én strategi ad 
gangen – for eksempel hvordan vi kan understøtte Børn 
og Unges fokus på rettidig indsats. Her er vi forpligtede 
til at fortælle om et eksempel fra praksis, hvor vi har 
arbejdet med den konkrete strategi. Vores samarbejde 
er kendetegnet ved, at vi udfordrer hinanden. 

Vi bruger hinanden til at blive skarpere på, hvordan 
vi reelt kan lykkes med Børne- og Ungepolitikken ude 
i skolerne og dagtilbuddene. Vi har blandt andet haft 
særligt fokus på, hvordan vi kan inddrage medarbejder-
ne, så det lykkes. Vores møder er gerne konstruktive, så 
vi går derfra med ny viden. Som rollemodeller skal vi 
turde sætte vores ledelse til skue – og det kræver tillid.

Stærkere Fællesskaber har givet os inspiration til vores 
måde at samarbejde i lederteamet på. Det minder os 
om, at vi er fælles om at lykkes med tingene.”

MARTIN HUNDRUP, 
DAGTILBUDSLEDER, 

LANGENÆS DAGTILBUD 



’TEGN PÅ LÆRING’  STYRKER 
FAGLIGHEDEN OG FÆLLESSKABET
LÆRING ER BLEVET EN FAST DEL AF DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS I FREDERIKSBJERG DAGTILBUD. 
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”Kan vi skabe en fælles praksis, hvor børnenes læring bliver 

tydeligere?” Sådan spurgte de for to år siden hinanden i Fre-

deriksbjerg Dagtilbud. I et stort dagtilbud, der arbejdede med 

læreplanstemaer på lige så mange forskellige måder, som 

dagtilbuddet er afdelinger, var der et stort ønske om en mere 

fælles praksis – og ikke mindst muligheden for at tydeliggøre 

børnenes læring for både medarbejdere og forældre.  

Svaret har vist sig at være et rungende ja. Inspireret af 

professionelle læringsfællesskaber arbejder dagtilbuddet i 

dag med faste forløb med fokus på ét læreplanstema i tre 

måneder ad gangen. Arbejdet tager afsæt i data omkring 

børnenes læring gennem værktøjet ’Tegn på læring’, der 

ellers er mest kendt fra skoleverdenen. Forløbene startes og 

sluttes med faste planlægnings- og evalueringsuger, hvor 

pædagogerne sammen sætter læringsmål for forløbet, der 

til slut evalueres. 

”Børn lærer hver dag. Når vi sætter fokus på mål og pro-

gression, gør det os mere opmærksomme på læring og gør 

den mere konkret i form af data. Vi arbejder mere målrettet 

og sætter oftere ord på, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad 

vi forventer af børnene,” siger Linda Granlie, der er pæda-

gogisk leder i Børnehuset Jægergårdsgade. Hun fortæller, at 

afdelingerne også bruger samme systematik i udformningen 

af handleplaner for hvert enkelt barn. På den måde øver både 

medarbejdere og ledere sig hele tiden i at tænke i mål og 

evalueringer.  

Fokus på fagligheden 
Ifølge Sidsel Martinsen og Maria Andersen, der er pædagoger 

i henholdsvis Børnehuset Ole Rømer og Børnehuset Jæger-

gårdsgade, har den nye måde at arbejde på gjort hverdagen 

mere struktureret. 

”Børnene nyder den struktur, som vores fokus på hvert enkelt 

læreplanstema har på hverdagen. De ved, hvad de skal lave 

og i hvilke grupper. Det skaber ro og giver plads til, at alt det, 

vi lærer børnene, får lov at bundfælde sig,” fortæller Maria 

Andersen og tilføjer, at aktiviteterne fra hvert læreplanstema 

på den måde også er blevet en del af hendes pædagogiske 

værktøjskasse, fordi der nu er plads til, at aktiviteterne bliver 

en integrereret del af den daglige praksis. 

Det er altså ikke kun børnene, der har gavn af den nye 

læringskultur, de sammen er ved at skabe i Frederiksbjerg 

Dagtilbud. Også pædagogerne oplever, at der er bedre plads 

til faglig fordybelse, og at de i højere grad får mulighed for at 

bruge deres pædagogiske kompetencer til fulde. 

”Det skærper vores faglighed, at vi får lov at dykke rigtigt ned 

i hvert tema i stedet for, at alle er i spil samtidig. Når vi sætter 

mål, bliver vi samtidig skarpere på, hvad vi kigger efter og ser 

flere nuancer – både hos børnegruppen og hvert enkelt barn. 

Det frigiver en masse energi, at vi har en fælles praksis, fordi 

det er lettere at tale sammen, lade sig inspirere og dele viden. 

Det giver en større arbejdsglæde, at vi får lov at fordybe os og 
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Dagtilbudsleder: 

Ny kultur kræver tid 
I dag er læring, mål og data en integreret del af 

hverdagen i Frederiksbjerg Dagtilbud – men det 

er ikke en kulturændring, der er kommet fra den 

ene dag til den anden. Dagtilbudsleder Ingers 

Barslund giver her et indblik i processen med at 

skabe et fælles sprog og en fælles praksis på tværs 

af hele dagtilbuddet: 

Sommer 2016: ”I forbindelse med LOKE beslutter 

vi, at hele dagtilbuddet skal opnå en større ensar-

tethed - herunder mere systematik i arbejdet med 

de pædagogiske læreplaner. En fælles praksis skal 

sikre gode rammer for medarbejdernes forbere-

delse og samtidig skabe et bedre udgangspunkt 

for at dokumentere børnenes udvikling og læring.”  

Efteråret 2016: ”Den første afdeling går i gang 

med at arbejde med ’Tegn På Læring’. Her gør 

vi os de første erfaringer, som senere skal danne 

afsæt for de øvrige afdelingers arbejde med 

værktøjet.” 

Februar 2017: ”På et fælles personalemøde bliver 

hele dagtilbuddet introduceret for ’Tegn på Læ-

ring’. Blandt andet deler en pædagog fra afdelin-

gen, der er i gang med at implementere værktøjet, 

sine erfaringer. Herfra går resten af dagtilbuddet i 

gang med at øve sig på at gøre det samme.” 

Maj 2017: ”Fire pædagogiske ledere og jeg er på 

vidensrejse i den canadiske by Ontario, der er 

langt i arbejdet med professionelle læringsfæl-

lesskaber og læring i et 0-18 års perspektiv. Vores 

årlige forårskursus samme måned er med afsæt 

i ’Tegn på Læring’ og tager udgangspunkt i forbe-

redelsen til et fælles sprog. Vi arbejder med læ-

ringsbegrebet, pædagogen som leder af læring og 

datainformeret forbedringsarbejde. Målet er, at vi 

opnår viden om forståelsen og ledelsen af læring, 

og at medarbejderne får erfaring med at arbejde 

systematisk med udvikling af læringsmiljøer.” 

August 2017: ”Læring, mål og data er ikke længere 

noget, vi øver os i. Fra 1. august arbejder hele dag-

tilbuddet samtidigt med de samme læreplanste-

maer med afsæt i ’Tegn På Læring’, og en fælles 

praksis begynder at tage form.” 

Fremtiden: ”Selvom vi stadig øver os, har vi med 

afsæt i ’Tegn På Læring’ allerede taget et stort 

skridt i arbejdet med Stærkere Læringsfællesska-

ber, der for alvor går i gang i 2019.” 

bruge flere aspekter af vores faglighed,” siger Maria Andersen 

og Sidsel Martinsen. 

Hvad er læring? 
Egentlig var Sidsel Martinsen skeptisk, da hun sammen med 

sine kolleger fik præsenteret, at læring, mål og data nu skulle 

være en fast del af dagtilbuddets pædagogiske praksis. Hun 

var bekymret for, om læringen blev på de voksnes præmisser 

og ikke med udgangspunkt i børnenes virkelighed. I takt med 

at hun og kollegerne har fået en ny forståelse af læringsbegre-

bet, erkender hun, at hendes bekymringer er blevet gjort til 

skamme. Louise Lund Rasmussen, der er pædagogisk leder i 

Børnehuset Ole Rømer, genkender Sidsels Martinsens skep-

sis. Alligevel insisterer hun på, at læring og pædagogik går 

hånd i hånd – men det kræver, at ledere som hende er gode 

til at forklare, hvorfor vi måler.  

”Jo sværere det er at målsætte, desto vigtigere er det at måle. 

Men de ting, som er vigtige at måle på i forhold til børns 

læring, er ofte svære at måle på. Det gælder blandt andet de 

personlige kompetencer og den sociale udvikling. Risikoen 

er, at man sætter mål, som er nemme at måle på, men som 

nedprioriterer pædagogikken – og det må ikke ske. Derfor er 

det vigtigt, at vi bliver gode til at sætte mål og måle på den 

rigtige måde,” siger Louise Lund Rasmussen. 

En ting er, hvorfor læring og læringsmål giver mening. Noget 

andet er hvordan. Sidsel Martinsen forklarer, at hun også har 

fået en ny forståelse for data, og hvordan det kan bidrage til 

den pædagogiske praksis.  

”Vi arbejder med mange forskellige typer af data – ikke kun 

den hårde, kvantitative slags. Det bidrager til at gøre vores 

praksis mere valid. Vi baserer ikke vores pædagogik på 

holdninger, for vi kan se, at nogle indsatser virker bedre end 

andre. Det giver os et fælles fokus,” siger Sidsel Martinsen. 

Tæt på praksis 
Også Linda Granlie understreger vigtigheden af lederens rolle 

som oversætter og fortolker, så medarbejderne ikke slår sig 

på de nye begreber, der er en del af dagtilbuddets nye måde 

at arbejde på. Det kræver, at hun og hendes lederkolleger er 

tæt på praksis. Den praksisnære ledelse er med til at skabe 

sammenhæng, understreger hun: 

”Min ledelse har fået et skarpere fokus på børnenes læring 

og udvikling. Det gør det nemmere at sætte en fælles retning 

og sikre den røde tråd i et 0-6-årsperspektiv, selvom vi er et 

mangfoldigt dagtilbud med mange afdelinger,” fortæller Linda 

Granlie. Men den røde tråd tråder ikke sig selv. 

”Det tager tid at skabe en ny kultur, hvor vi arbejder målrettet 

med læring. I en travl hverdag er det ikke tid, vi har mest af – 

men vi tror på, at hvis vi skal løse kerneopgaven bedst muligt, 

kræver det en høj faglighed. Faglig fordybelse er også en del 

af kerneopgaven. På den måde kommer den tid, vi investerer, 

tidobbelt igen,” understreger Louise Lund Rasmussen. 
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OMRÅDELEDERGRUPPEN PÅ HORSENSVEJ HAR DET SIDSTE ÅR ARBEJDET FOKUSERET MED STRUKTUREREDE 

LÆRINGSSAMTALER, HVOR DE I FÆLLESSKAB UDFORDRER OG REFLEKTERER OVER LEDELSESDILEMMAER. 

ERFARINGERNE VISER, AT PRAKSIS FOR ALVOR RYKKER SIG, NÅR MAN DELER SIN TVIVL OG SÅRBARHED.

Da Lene Ravn Holst tiltrådte som ny områdechef på Hor-

sensvej, kom hun med et ønske om at skabe et læringsfæl-

lesskab mellem sine ledere.

”Vi skal ikke kun bruge vores møder til at drifte. Lederne 

skal også opleve sig berigede og klogere på ledelse. Derfor 

begyndte vi at arbejde med strukturerede læringssamtaler 

for at skabe et rum, hvor man bliver klogere på sin egen le-

delse og sine strategier og valg som leder. Kompleksiteten af 

det, vi oplever som ledere, kan vi ikke løse enkeltvis. Derfor 

skal vi tættere på hinandens praksis og dele udfordringer og 

dilemmaer,” siger Lene Ravn Holst.

Kraftfuldt og lærende ledelsesrum 
Ditte Hagn-Meincke blev i april ny skoleleder på Holme Sko-

le og dermed en del af områdeledergruppen på Horsensvej. 

Son ny leder oplevede hun de strukturerede læringssamtaler 

som en genvej til fællesskabet.

”På Horsensvej mødte jeg et kraftfuldt og lærende ledel-

sesrum med et godt flow. Det kan koste noget at koble sig 

på et eksisterende fællesskab og finde sin plads, men her 

stod stolen allerede fremme,” fortæller Ditte Hagn-Meincke, 

der med det samme købte præmissen om et tillidsfuldt og 

samtidig professionelt rum. 

Som ny kollega var rammen for læringssamtalerne nem at 

koble sig på. Mest af alt krævede det mod af alle i rummet

at stille sin professionelle tvivl til skue har alle skullet øve 

sig på. 

”I begyndelsen var dilemmaerne mindre ’farlige’ end de, vi i 

dag har med til fælles refleksion. Lederne tør mere og mere, 

og jeg ser flere tegn på, at vi er et læringsfællesskab, hvor 

vi reelt lytter og kobler os på hinandens udfordringer,” siger 

Lene Ravn Holst. 

De første gange gruppen arbejdede med læringssamtaler-

ne, blev lederne handlingsorienterede og lyttede med eget 

perspektiv for øje. Sprogbrugen og refleksionen blev knyt-

tet til handling – ok, jeg hører, hvad du siger, jeg tænker 

A og B - eller det vil jeg aldrig gøre, det kræver noget helt 

andet.  

”I dag lytter lederne dybere ind i den andens perspektiv og 

lader sig udfordre på eget indre styrebillede og på funda-

mentet for ens ledelse. Ved at lade sig udfordre og tvivle ta-

ger alle ny viden med hjem, og dermed også muligheden for 

at handle anderledes end tidligere,” siger Lene Ravn Holst. 

 

Tilliden er ikke bare tilstede de få timer om måneden, hvor 

lederne mødes. Den er blevet en del af hverdagen lokalt, 

hvor lederne kan opleve at stå alene med sine dilemmaer. 

”Jeg har i det daglige fået et fællesskab, hvor jeg lynhurtigt 

kan få sparring. Når jeg tvivler i forhold til konkrete beslutnin-

ger, er jeg helt automatisk begyndt at medtænke andre per-

spektiver og ringer ofte til en ven. Læringssamtalerne mikser 

sig på den måde med daglig praksis. Det er rykket ud af det 

specifikke rum og har bredt sig, hvilket er udviklende og med 

til at give bedre beslutninger,” siger Ditte Hagn-Meincke. 

Det tværprofessionelle blik 
Med ledelse som det fælles tredje har områdeledergruppen 

oplevet, at det fagfaglige er rykket i baggrunden. 

”Ledelsesdilemmaerne er de samme upåagtet arbejdsplads 

og profession. Der er nogle strukturelle forskelle, men 

essensen i opgaven som leder af ledere er den samme,” 

mener Lene Ravn Holst. 

Det tydelige fokus på ledelse har været med til at udvikle 

forståelse mellem dagtilbudsledere og skoleledere. 

”Uanset hvor gamle børn, vi leder, så har vi et tværprofes-

sionelt projekt i forhold til ledelse. Det tværfaglige rykker 

i baggrunden. Det er ledelse, som er på dagsordenen, og 

hvordan man flytter, udvikler og udfordrer sin ledergrup-

pe lokalt. Om noget, så er forskellene i vores dagligdag 

en inspiration. Jeg ville ikke et sekund betænke mig på at 

kontakte en dagtilbudsleder, hvis jeg sidder med et ledelses-

dilemma, som kalder på det,” siger Ditte Hagn-Meincke, der 

oplever at hendes ledelsespraksis har rykket sig. 

”Det praksisnære og det selvaktiverende er udviklende, inspi-

rerende og gør noget ved den enkeltes praksis. Jeg oplever at 

stå i situationer, hvor en tanke på samtalernes struktur i sig 

selv kan aktivere de mange perspektiver, jeg ved, der er.”

KLOGERE PÅ EGEN LEDELSE 



S I D E         11

En organisation af læringsfællesskaber 
Det kommende arbejde med skabe stærkere læringsfæl-

lesskaber på tværs af hele Børn og Unge glæder Lene Ravn 

Holst. 

”Skal vi lykkes, må vi insistere på læringsfællesskaber på alle 

niveauer i organisationen fra direktør til medarbejdere. Det 

er nødvendigt med rollemodeller, der stiller deres ledelse til 

skue. Det kommer til at klinge hult, hvis det kun er en god 

ide på papiret og ikke noget alle ledere udlever,” mener Lene 

Ravn Holst.

Hvorfor læringssamtaler?
Læringssamtaler giver fælles læring og medvirker til, at gruppen kommer tættere 

på hinandens praksis gennem fælles refleksion. Samtalen er struktureret og veksler 

mellem at fokuspersonen og det reflekterende team er i fokus. Gode læringssamta-

ler kræver et fortroligt rum, hvor alle udviser både åbenhed og sårbarhed. 

FORSKELLIGE ROLLER I LÆRINGSSAMTALEN 

Fokusperson

• Beslutter hvad hun/han vil dele

• Er i læring, forvalter eget læringsrum

• Tager den feedback med sig, som er relevant for vedkommende 

Reflekterende team

Støtter og udfordrer

Taler med hinanden, kobler sig på hinandens tanker, taler ikke med fokuspersonen

1. runde: Er i refleksion, i tanker om, i undren, i et nysgerrigt mindset 

(ingen løsninger og eksempler fra egen praksis)

2. runde: Samme, men med mulighed for at pege på løsninger og handlemuligheder

Supervisor

Fokus på proces og roller

For Ditte Hagn-Meincke er der ingen tvivl om, at læringsfæl-

lesskaberne er et af grebene til at udvikle praksis.   

”Ledelsesmæssigt bør vi alle arbejde med læringsfællesska-

ber. Det samme gælder for medarbejderne. Vi har på Holme 

Skole arbejdet med læringssamtaler ud fra data i forhold til 

elevtrivselsundersøgelsen. Det gav god mening at tage fat 

på disse i en struktureret ramme, hvor flere perspektiver og 

mulige dilemmaer belyses. Det kommer vi uden tvivl til at 

gøre mere af i fremtiden.”



”Område Horsensvej er kendetegnet ved deres store lyst til 

at samarbejde. De er engagerede og har fokus på, hvordan vi 

kan skabe løsninger på tværs. Lederne er gode til at arbejde 

sammen og inddrage medarbejderne fra start. Der er en 

generel tro på, at vi i fællesskab kan udvikle den pædagogiske 

praksis.    

Vores samarbejde med Område Horsensvej handler om, at 

vi skal udvikle robusthed og vedholdenhed hos børnene. Lige 

nu deltager tre dagtilbud, og samarbejdet er på alle måder 

givende. Set udefra har både ledere og medarbejdere taget 

projektet til sig og arbejder målrettet på at få viden, refleksion 

og øvelse til at gå hånd i hånd. 

Vi har stor succes med vores samarbejde, og det skyldes, at 

alle satser 100 procent. Vi arbejder grundigt sammen, for der 

er en fælles forståelse for, at det er nødvendigt at prioritere. 

Det kræver, at alle er indstillet på at gå all in – og det er en 

generel opfattelse i Område Horsensvej.”

LIS FENGER, KONSULENT OG PROJEKTLEDER, 
SUNDHED OG TRIVSEL 

”Ledergruppen i Område Horsensvej består af mange nye 

ansigter. Både nye som rutinerede ledere er dygtige til at se 

muligheder i samarbejdet om de sårbare børn og unge og 

bruger aktivt PPR til at udvikle den specialpædagogiske del af 

deres praksis. Vi bliver inviteret til at være en del af udviklin-

gen – ikke kun når vi skal, men når det giver mening.   

Den inviterende tilgang betyder, at vi har gang i mange 

forskellige projekter i hele området. Blandt andet har vi et 

samarbejde med lærere i modtageklasserne på Læssøesgades 

Skole og Tranbjergskolen, hvor fokus er på at skabe mere sy-

stematik i arbejdet med denne særlige gruppe børn og unge. 

På Tranbjergskolen samarbejder vi ligeledes om en god ind- 

og udskoling for alle, hvor vi har skabt et sparringsforum for 

lærere, så vi sammen kan sikre, at så mange børn som muligt 

kan gå i en almindelig klasse.    

Vores mange forskellige indsatser afspejler områdets mang-

foldighed. Område Horsensvej rummer alt fra udsatte bolig-

områder til villakvarterer – og alt derimellem. I vores arbejde 

møder vi derfor alle typer af udfordringer. Det kræver både 

opfindsomhed og fællesskab – og ledere og medarbejdere i 

Område Horsensvej har øje for begge dele. De forstår, at vi 

løser udfordringer bedre sammen end hver for sig.” 

HANS MØRK, LEDER, 
PPR SYD 

OMRÅDE HORSENSVEJ

SET MED ANDRE ØJNE


