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Kære alle

Velkommen til Område Grenåvej Østs udgave af BU Nyt-stafetten.

Stærkere Fællesskaber er noget, vi ofte taler om i Område Grenåvej Øst. Men allermest er det noget, 
vi gør, når vi fastholder, at vi som ledere på tværs af skole og dagtilbud er hinandens nærmeste leder-
kolleger. Det har ikke altid været nogen let øvelse. Men med en områdeledergruppe, der har modet til 
at betræde uopdyrket land, har vi luget ud i de forhindringer, der har skygget for et tæt og tillidsfuldt 
samarbejde. I områdeledergruppen har vi øvet os på at arbejde i professionelle læringsfællesskaber – 
en øvelse man også har gjort lokalt, skubbet på vej af skolernes deltagelse i projektet ”Professionelle 
Læringsfællesskaber”. 

I dag vil vi hinanden, vi er en ligeværdig gruppe med respekt for hinandens faglighed. For vi ved, at 
vi ved at være nysgerrige på hinandens praksis lærer nyt og bliver dygtigere. De styrkede relationer 
mellem dagtilbuds- og skoleledere har også åbnet for nye samarbejdskonstellationer, hvor medarbej-
dere og ledere på tværs af matrikler og fagligheder har engagerede sig i fælles projekter. Samtidig har 
det sat sig spor lokalt, hvor en nysgerrige og tillidsfuld tilgang blandt kolleger er med til at udvikle og 
udfordre fælles praksis. Kort sagt har vi alle fået øjnene op for det store potentiale, der ligger i at turde 
hinanden – også når det er svært. Derfor er jeg også rigtig glad for, at den nye organisering af Børn og 
Unge fastholder 0-18-års perspektivet. Ikke blot oplever barnet og den unge bedre sammenhæng, for 
os, som medarbejdere og ledere, er det med til at gøre os dygtigere, at vi deler vores perspektiver. 

Kendetegnende for vores udgave af BU Nyt-stafetten er derfor en insisteren på, at opgaven er fælles, 
og at vi bliver dygtigere af at samarbejde og udveksle ideer og refleksioner – at vi har en lærende til-
gang til vores arbejde.Et eksempel er i Skæring, hvor dagtilbud, skole og FU med KvasVital har fundet 
et fælles sprog på tværs af tilbud, indsatser og aldersgruppe. Sproget giver sammenhæng – ikke kun 
for børnene og deres forældre, men i høj grad også for pædagoger og lærere. Ledere og medarbejde-
re fået begreber, der sikrer, at alle ser barnet eller den unges kompetencer og behov. Faktisk taler de 
ikke længere om overgange i Skæring – i dag er det blevet til sammenhænge. 

I Skødstrup dagtilbud har de i stedet vendt blikket indad for at styrke den lokale videndeling. Selvom 
medarbejdere er en del af samme dagtilbud, så levner en travl hverdag ikke meget tid til at løfte blikket 
og orientere sig mod naboafdelingen. Med initiativet ´Byt og få nyt` får medarbejderne på skift mu-
lighed for at bytte arbejdsplads med en kollega uden for egen afdeling. Ugen afsluttes med en fælles 
refleksionsdag – erfaringen er, at bedre kendskab giver ny inspiration, afliver fordomme og styrker den 
pædagogiske praksis. At sætte deres faglighed på spil tør de også på Strandskolen, hvor I er inviteret 
med, når fagteamet i dansk på 7. årgang gennemfører en læringssamtale. Hovedingredienserne er 
nysgerrighed og tillid - og en stram styring, der fastholder refleksionen og et fagligt fokus. Gevinsten 
er nye perspektiver og ideer til at støtte elevernes læring og trivsel. 

”Det gør en forskel, når vi inviterer andre ind i vores praksis – uanset om man er lærer eller leder. Vi 
har en fælles opgave om at gøre vores børn og unge så dygtige, de kan. Den skal vi løse i fælles-
skab.” Sådan siger de pædagogiske ledere på Sødalskolen og Skødstrup Skole, som har arbejdet tæt 
sammen om trivselskonceptet MOT, der skal øge fokus på trivslen og stærkere fællesskaber blandt de 
ældste elever. Samarbejdet har øget modet til at dele – både hos de ældste elever og ledelsen.

Jeg håber, I vil lade jer inspirere af vores udgave af BU Nyt-stafetten, og at vi sammen – på tværs af 
Børn og Unge – i endnu højere grad end i dag vil dele vores erfaringer og perspektiver. Indsatsen kræ-
ver mod, og at vi tør sætte os selv og vores faglighed i spil. Det skylder vi hinanden – og ikke mindst 
børnene og de unge.

God læselyst og venlig hilsen 

Trine Verner Jensen 
Områdechef, Grenåvej Øst

TRINE VERNER JENSEN,

OMRÅDECHEF, GRENÅVEJ ØST
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GRENÅVEJ ØST
OMR ÅDE

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE 
MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FOR 
AT STYRKE DERES BARNS PERSONLIGE 
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%

76%

70%

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

75%

70%

48%

SOCIAL KAPITAL

AF MEDARBEJDERNE OPLEVER I  
MEGET HØJ GRAD ELLER I  HØJ GRAD 
EN FØLELSE AF SAMMENHOLD OG 
SAMHØRIGHED 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: 
986

863 
KVINDER

292 
KØN

MÆND

42,6 år 
GENNEMSNIT

13 år

ALDER

YNGSTE

68 år
ÆLDSTE



REFLEKSION 
ER BEDRE END GODE RÅD

NYSGERRIGHED OG TILLID ER HOVEDINGREDIENSERNE I EN SUCCESFULD LÆRINGSSAMTALE, DER MED EN STRAM 

STYRING HOLDER FAST I REFLEKSIONEN OG ET FAGLIGT FOKUS. GEVINSTEN ER NYE PERSPEKTIVER OG IDEER TIL AT 

STØTTE ELEVERNES LÆRING OG TRIVSEL. BLIV INSPIRERET, NÅR LÆRER JULIE LUND HANSEN FOR FØRSTE GANG  

DELTAGER I EN LÆRINGSSAMTALE SAMMEN MED SINE KOLLEGER PÅ STRANDSKOLEN.
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Det er tirsdag, og fagteamet i dansk på 

7. årgang har deres ugentlige møde. Læ-

rere Julie Lund Hansen, Trine Tarpø og 

Jesper Borch Holm skal i dag gennem-

føre en struktureret læringssamtale.

Det er Julie Lund Hansen, der er 

dataholder og dermed den, som har en 

case med, hun gerne vil have sparring 

på. Jesper Borch Holm styrer samtalens 

forløb og er samtidig en del af det reflek-

terende team sammen med Trine Tarpø. 

Julie har netop gennemført en læseprø-

ve i sin 7. klasse og vil gerne have hjælp 

til, hvordan hun bedst hjælper en af sine 

elever, Janus. Udgangspunktet for sam-

talen er resultaterne af læseprøven. 

Julie gennemgår læseprøven og de for-

skellige delresultater. Hvor scorer Janus 

højest, hvor halter det, og hvilke steder 

er det rigtigt svært? 

”Til sidst laver han mange fejl, selvom 

han har får al den tid, han ønsker. Han 

svarer på alle spørgsmål, men daler 

resultatmæssigt, jo længere han når. 

Han afslutter prøven som den sidste,” 

fortæller Julie.

Jesper spørger Julie, hvad hun gerne vil 

have sparring på og hjælp til.

”Jeg vil have gerne have ideer til, hvor-

dan jeg hjælper Janus med et bedre over-

blik over de fire tekster i prøven. Sam-

tidig er der noget med motivationen, 

både til prøven og i dagligdagen. Han 

har svært ved at komme i gang. Hvordan 

giver jeg ham bedre overblik og styrker 

hans læsestrategier?” spørger Julie. 

Trine og Jesper stiller et par uddybende 

spørgsmål. Trine er nysgerrig på elevens 

status og trivsel i klassen. 

”Klassen har et højt fagligt niveau. Janus 

ved godt, han ligger i bunden. Han vil 

gerne være dygtigere, end han er. Måske 

det gør ham modløs, og sværere for 

ham at komme i gang,” siger Julie

Jesper er optaget af, hvad der sker, når 

Janus bliver træt. Han studerer prøvere-

sultatet. Måske er det ikke overblikket, 

det kniber med. Det er snarere læs-

ningen og ordforståelsen, han er svag i. 

”Jeg tror, det vil være godt at øve 

ordforråd og ordforståelse. Ikke kun 

bedre stavning, men at øve ordene i en 

sammenhæng. Han har også brug for 

mere læsetræning,” siger Jesper. 

Trine og Jesper snakker videre om at for-

søge at give Janus tre tekster i stedet for 

fire. Måske også printe prøven, så han 

kan løse den i en anden rækkefølge. Han 

har brug for en succesoplevelse for at få 

mere mod og selvsikkerhed rent fagligt. 

”Når han ikke forstår ordene, er det 

klart, han bliver træt. Han ser de andre 

blive færdige, mens han selv mangler 

halvdelen. Det gør da noget ved ham. 

Måske skal han kun have en halv time 

og nå det, han kan. Og så have hjælp 

til at strukturere tiden – ti minutter 

til første opgave, syv minutter til den 

næste. For at sikre sig, han kommer 

igennem,” siger Trine.

Det gør det også svært, at Janus er 

to-sproget. Moren taler ikke særligt godt 

dansk og mener ikke, hun kan læse 

eller øve ord med ham. Trine og Jesper 

kommer med forslag til, hvordan de 

kan få moren til at støtte op om Janus´ 

læsning. Julie lytter uden at sige noget. 

Tiden er gået, og Jesper spørger, om Ju-

lie kunne bruge deres refleksion og ideer.

”Jeg tror, I har ret i, at Janus bliver træt, 

når han oplever at være presset tids-

mæssigt på de mange opgaver. Han ved 

godt, han bliver sidst færdig. Det er en 

god strategi at sætte tid på de enkelte 

opgaver og lade ham vælge den nemme 

opgave først, så han oplever succes,” 

siger Julie og fortsætter: 

”Læsetræning skal han have mere af. 

Sammen med moren må jeg insiste-

re på, han læser mere. Det kræver, 

jeg finder tekster på hans niveau og 

sikrer mig, han forstår, hvad han læser. 

Eksempelvis ved at han skriver stikord 

eller genfortæller teksten.”  

Den positive forstyrrelse
Samtalen er ved at være slut; sammen 

aftaler de dato for opfølgende dialog 

om Janus. Det er tid til at evaluere. 

Det er første gang, Julie deltager i en 

PLF-samtale, og hun er begejstret.

”Det er fedt, jeg kan udlægge en case 

og så lytte på jeres perspektiver og 

teser uden at være en del af samtalen. 

Jeg får rykket blikket og får nye input på 

udfordringer, jeg har stirret mig blind 

på,” siger Julie. 
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På kort tid er de tre lærere nået rundt om 

Janus fagligt, socialt og trivselsmæssigt.

”Det er interessant, at vi med enkelte 

resultater og nogle teser ser eleven på 

nye måder. Hvad er det egentlig Janus 

bøvler med? Det er ikke sikkert vores 

teser rammer rigtigt – men vi ser ele-

ven og arbejder videre med det svære. 

I stedet for at se det som modstand,” 

siger Trine, der oplever, det er frigøren-

de ikke at kende eleven, som man gør 

med egne elever.

”Jeg kender ikke Janus´ handlemønstre, 

jeg spejler ikke hans adfærd og kommer 

ud over den historiefortælling, der kan 

knytte sig nogle elever, og som ikke er 

faglig,” siger Trine. Jesper er enig.

”Nysgerrigheden er mere ærlig; jeg spør-

ger ikke ledende, for jeg har ikke en vir-

kelighed, jeg gerne vil have svarene til at 

passe ind i,” siger Jesper og fortsætter:

”Det vigtigste ved en læringssamtale er 

nysgerrigheden og et åbent rum. Reflek-

sion er ofte bedre end gode råd. Derfor 

samler man også selv op på de andres 

refleksioner og vælger, hvad man ønsker 

at gå videre med. Andres erfaringer kan 

være inspirerende, og samtalen er en 

måde at dele viden på.”

Hypotesen, der fejler
Med fagligt fokus flytter læringssam-

talen fokus fra læreren til de opstillede 

hypoteser.

”Ved at operere med arbejdshypoteser 

flytter fokus fra læreren eller pædagogen 

– det er ikke den enkelte, der fejler, men 

hypotesen, der er forkert. Det er arbej-

det på baggrund af hypotesen, vi følger 

op på, når vi tager endnu en runde med 

de nye erfaringer in mente. Nu kender vi 

casen, så vi kan arbejde os igennem en 

ny hypotese på måske ti minutter. For vi 

er lynhurtigt nede i substansen,” siger 

Jesper og Trine tilføjer:

”Vi undgår også at sygeliggøre eleven. 

Vi justerer undervisningen i stedet for at 

fokusere på den enkelte som problemet. 

Dermed bliver det også mere nænsomt 

for børnene.”

Samtidig er der en anden forpligtigelse 

på at sætte nye tiltag i gang, når man 

har drøftet sine udfordringer og aftalt 

opfølgning sammen med sine kolleger.

”Når vi taler om eleverne, kan det ofte 

blive lidt uforpligtende. Efter vores 

samtale har jeg fået nogle nye værktøjer 

at sætte i spil, og jeg føler mig forpligtet 

på, at der skal ske noget. Det gør en 

forskel for motivationen,” siger Julie. 

Lærere Julie Lund Hansen, Trine Tarpø og Jesper Borch Holm



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

I Skødstrup Dagtilbud har ´Byt og få 

Nyt` de seneste år ladet medarbejdere 

bytte job med kolleger i andre af dag-

tilbuddets afdelinger. Fem gange årligt 

får medarbejderne på skift mulighed for 

at få inspiration og større kendskab til 

praksis hos deres kolleger. Resultatet er 

styrket fællesskabet på tværs og et øget 

fagligt fokus på egen praksis. 

”Vi har altid været gode til at besø-

ge hinanden, men vi bør langt mere 

bevidst dele vores viden på tværs af 

afdelingerne.” 

Det mener Dorthe Bomholt, der er 

pædagog i vuggestuen i DII Stations-

vangen. Hun har været afsted én gang 

på ´Byt og få nyt`.

”Jeg fik lov til at besøge en af de man-

ge dagplejere i Skødstrup Dagtilbud, 

hvilket var en øjenåbner,” fortæller 

Dorthe Bomholt og fortsætter:

”Vi har meget lidt at gøre med dagple-

jerne i det daglige, så jeg blev enormt 

positivt overrasket over, hvad de tilbyder 

børnene. Jeg har uden tvivl fået nedbrudt 

nogle fordomme og oplevet en verden, 

jeg ikke kendte i forvejen. Jeg har dyb re-

spekt for deres arbejde, at de åbner deres 

hjem og som ene voksen får en hverdag 

med børnene til at fungere.”

I dag oplever Dorthe Bomholt dagple-

jerne som sine kolleger. Det samme 

gælder de efterhånden mange kolleger 

fra andre afdelinger, der har været på 

praksisbesøg i DII Stationsvangen.

”På tværs af dagtilbuddet kender vi 

hinanden bedre end tidligere. Vi ved, 

hvordan de andre er organiseret og hvad, 

de er rigtigt gode til. Det har styrket 

blikket på min egen faglighed og min 

viden om, hvor jeg kan hente nye ideer 

og inspiration,” siger Dorthe Bomholt.

Fælles refleksion er guld værd
Ideen til ´Byt og få nyt` udspringer af 

´Fællesskaber for alle`, som skoler, dag- 

og fritidstilbuddene på tværs af Børn og 

Unge deltog i fra 2011-13. Hovedtanken i 

projektet var at åbne dørene for kolleger 

på naboskolen eller det nærliggende 

dagtilbud for at dele og få inspiration fra 

andet en egen praksis. I forbindelse med 

´Fællesskaber for alle` blev der lokalt 

uddannet inklusionsvejledere til at faci-

litere og koordinere besøgene på tværs 

af matrikler. I Skødstrup Dagtilbud blev 

der uddannet to vejledere, som siden 

har drevet ´Byt og få nyt` som en lokal 

udgave af ´Fællesskaber for alle`. 

Helle Jessien er inklusionsvejleder og 

pædagog i Børnehaven Bakkehuset.

”Vi har arbejdet videre med fokus-

punkterne fra ´Fællesskaber for alle`, 

herunder børnefællesskaber og fæl-

lesskaber mellem voksne. Som støtte 

til besøgene har vi givet ideer til, hvad 

man kan iagttage og fokusere på i sine 

observationer,” siger Helle Jessien og 

fortæller, at besøg i praksis afsluttes 

med en fælles refleksionsdag. 

”At der er afsat tid til fælles refleksion 

er guld værd. Indtrykkene bundfælder 

sig, og man kommer bagom tanker og 

overvejelser i forhold til de handlinger, 

man har set. Det fungerer rigtigt godt 

og knytter indtrykkene sammen - uden 

refleksion vil ´Byt og få nyt` falde til 

jorden,” mener Helle Jessien. 

At ´Byt og få nyt` er en kombinationen 

af observationer og refleksion rammer 

nemlig lige ind i den pædagogiske 

kernefaglighed.  

”Pædagoger er praktikere, vi er optaget 

af praksis. Inspirationen skal være hånd-

gribelig og relevant ind i hverdagen – 

spørgsmål om, hvordan vi organiserer os 

og får formiddagen til at hænge sammen 

samtidig med, vi har fokus på at inklude-

re børn, som ikke er en del af fællesskab, 

optager os. Det er vores dagligdag, og 

vi lærer af at snakke med hinanden og 

reflektere,” siger Helle Jessien.
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For flere af pædagogerne i Skødstrup Dagtilbud har deltagelse i 

´Byt og få nyt` været forbundet med usikkerhed og nervøsitet. 

Få fælles budskaber skal sikre, ingen føler sig gået for nær, for 

som de siger i Skødstrup: ”Du må se indad for at se ud.”

Hav fokus på egen læring

Hav fokus på det, der fungerer

Forventningsafstemning og etik

Ingen kritik. Stil i stedet undrende spørgsmål

Vær nysgerrig – ikke dømmende

01

02

03

04

DEL DIN PRAKSIS OG LÆR NYT



GRENÅVEJ ØST
OMRÅDE

DNA

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

”I Område Grenåvej Øst er vi bevidste om, at 
vi er afhængige af hinanden for, at vores børn 
kan trives, udvikles og dannes. Derfor arbejder 
vi alle efter samme metoder. Det binder os sam-
men og sikrer, at vi arbejder ens. Vi gør meget 
ud af at besøge hinanden og observere hinan-
dens praksis. Som eksempel bruger pædagoger-
ne hinanden på tværs af dagtilbuddene. Vi øver 
os i at være refleksive og erkende, at der kan 
være flere perspektiver på samme sag. 

På tværs af området har vi også en række fælles 
indsatser, hvor vi blandt andet har de samme 
aktiviteter for alle vuggestuebørn. Derudover ta-
ler alle motorik- og sprogvejledere fra hvert dag-
tilbud sammen for at kvalificere de to indsatser. 
Område Grenåvej Øst er kendetegnet ved vores 
fælles mindset og lyst til at lære af hinanden.”

DORTHE VINTHER ANDERSEN, 
PÆDAGOGISK LEDER I DAMHUSET, 

RISSKOV DAGTILBUD

”Område Grenåvej Øst er kendetegnet ved, at vi 
prioriterer det tværgående samarbejde. I områdele-
dergruppen sparrer vi sammen og deler viden, data 
og erfaringer med hinanden, også når det gælder 
vores udviklingspunkter. Vi har et stort fokus på 
0-18 års perspektivet, og vi arbejder på at styrke 
sammenhængen mellem dagtilbud og skoler. Vi 
gør meget ud af at have fælles tilgange, så vi sikrer, 
at der er sammenhæng i vores indsatser på tværs 
af området. 

Stærkere Fællesskaber minder os om, at vi er sam-
men om at udvikle områdets børn. Det er vigtigt, 
for vi ledere kan ikke klare opgaven alene. Derfor 
gør vi meget ud af, at det ikke kun er lederne, men 
også medarbejderne, der mødes på tværs. Det er 
afgørende for, at vi kan kvalificere vores indsatser 
yderligere.”

ELSE KJÆR, 
DAGTILBUDSLEDER, 

SKØDSTRUP DAGTILBUD 



FRA OVERGANGE TIL 
SAMMENHÆNGE
KVAS-VITAL HAR GIVET LEDERE OG MEDARBEJDERE I OMRÅDE GRENÅVEJ ØST ET FÆLLES SPROG PÅ TVÆRS 

AF DAGTILBUD, SKOLER OG KLUBBER. DET HAR VÆRET EN LANG PROCES, DER HAR KRÆVET VEDHOLDEN-

HED OG FORTOLKNING – MEN DET GØR EN FORSKEL, LYDER ERFARINGERNE FRA OMRÅDET.  
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”De siger det samme, som I gør!”

Sådan sagde en forælder i Skæring Dagtilbud til dagtilbuds-

leder Keld Birkø en morgen. Aftenen før havde hun været til 

informationsmøde på Skæring Skole, fordi datteren skulle 

starte i skole efter sommerferien. Morens udmelding er 

resultatet af et tværgående arbejde med KvaS-Vital i Skæring 

lokaldistrikt. 

”Vi har længe ledt efter et fælles sprog, vi kunne tale fra 0-18 

år. Vi vidste godt, vi talte om barnet på én måde i institutio-

nerne og på en anden måde på skolerne. Det fælles sprog har 

vi fundet i arbejdet med KvaS-Vital,” siger Keld Birkø.  

Men det er ikke kun i Skæring, de har arbejdet med KvaS-Vi-

tal. På tværs af Område Grenåvej Øst har dagtilbud, skoler og 

klubber i samarbejde brugt professor Jan Tønnesvangs meto-

der til at skabe et fælles sprog på tværs af tilbud, indsatser og 

aldersgrupper. Det giver nemlig sammenhæng – ikke kun for 

børnene og deres forældre, men i høj grad også for medarbej-

dere og ledere. 

”Det er et sprog, vi taler i alle aspekter af vores arbejde i dag-

tilbuddet - for det er ikke en model kun til børn og unge. Det 

er en model til mennesket, og derfor er det også KvaS-Vital, 

vi bruger, når vi taler om arbejdsmiljø og medarbejdernes 

trivsel. Uanset hvilke samtaler vi har, om børnene eller med 

hinanden, er sproget og ordene de samme,” understreger 

Kathrine Press Sørensen, der er pædagogisk leder i Strandens 

Dagtilbud i Risskov.  

Fra teori til praksis  
Det nye sprog er ikke kommet over natten. Det er fem år 

siden, at fritidslederen introducerede områdeledergruppen 

Børnehaveklasseleder Judith Gorski



    S I D E     9

til klubbernes arbejde med kvalificeret selvbestemmelse. 

Her var erfaringerne så gode, at gruppen så potentiale i at 

udbrede metoderne og sproget til områdets dagtilbud og 

skoler. Ifølge Keld Birkø er der flere grunde til, at der har 

været langt fra beslutningen om at bruge KvaS-Vital til, at 

det i dag lever i praksis. 

”Det har været et stort arbejde at få afmystificeret begreberne, 

så de giver mening i hverdagen for pædagogerne på stuerne. 

På papiret kan det virke vældig kompliceret og teoretisk, men 

da vi begyndte at tage fælles beslutninger om at bruge det 

konkret og i praksis – eksempelvis til trivselsmøder - fik det 

liv,” siger Keld Birkø. 

I dag gennemsyrer KvaS-Vital alle indsatser i Skæring Dagtil-

bud – og hos kollegerne i blandt andet Risskov. Det har ikke 

altid vært lige nemt – hverken for ledelsen eller medarbejdere 

– men Kathrine Press Sørensen understreger vigtigheden af, 

at hun og lederkollegerne i området har været vedholdende 

og gået forrest i troen på, at KvaS-Vital kunne gøre en forskel. 

Også, når det har været svært. 

”Det har krævet rigtigt meget fortolkning lokalt, for KvaS-Vital 

er ikke et nemt sprog at lære. Den vigtigste oversættelse i 

min afdeling har været, at der ikke er noget, der er rigtigt eller 

forkert. Det må ikke blive modellerne før mennesket. Det vig-

tigste er, at vi kommer rundt om alle kompetencer og behov,” 

siger Kathrine Press Sørensen. 

Et nyt syn på mennesket 
Og det gør en forskel. I den lange proces har KvaS-Vital udvik-

let sig fra at blive opfattet som en metode til at blive forstået 

som et menneskesyn for ledere og medarbejdere i blandt 

andet Skæring. Det er et fundament, der sikrer, at alle ser 

barnets kompetencer og behov, mener Anne Schwartz, der er 

skoleleder på Skæring Skole. 

”Det har været vigtigt at tale om, at KvaS-Vital ikke er endnu en 

ny tilgang eller metode, som medarbejderne skal forholde sig 

til. Det er en fælles platform, vi stiller os på – og den gælder 

til alle tider. Fra den platform ser vi det hele menneske, der 

har behov og kompetencer. På skolerne er vi dygtige til at tale 

om, hvordan børnene trives, og om de lærer noget. Men vi får 

sjældent dvælet ved de andre kompetencer. Det gør en forskel 

for mig, medarbejderne – og eleverne,” siger Anne Schwartz. 

Netop derfor er det vigtigt, at KvaS-Vital er sproget, vi taler i 

hele Børn og Unge, mener de tre ledere – og det gælder alle 

samtaler lige fra MUS-samtaler blandt de professionelle til 

forældremøder. Sproget understøtter det forestående arbejde 

med Stærkere Læringsfællesskaber, som har fokus på tværgå-

ende samarbejde og sammenhænge.     

”KvaS-Vital understreger, at vi er fælles om opgaven. Vi har 

ikke længere overgange – vi har sammenhænge. Og det er 

fordi, vi taler det samme sprog,” slår Keld Birkø fast. 

Hvad er KvaS-Vital? 
KvaS-Vital handler om betydningen af at have noget for og 

at mestre de ting, man gør. Metoden tager udgangspunkt 

i to centrale modeller. Den ene er KvaS-modellen, der har 

fokus på fire centrale kompetencer: refleksivitet, teknikalitet, 

socialitet og sensivitet. Den anden er Vitaliseringsmodellen, 

der har fokus på fire centrale behov: at høre til, at mestre 

sine opgaver, at være på vej og at være den, man er.  

Modellerne er udviklet af Jan Tønnesvang, der er professor 

ved Aarhus Universitet. Målet er at se det hele menneske, og 

derfor er modellerne ikke kun et værktøj til at tale om børn 

og unges udvikling og trivsel. Det er de samme modeller, 

der blandt andet danner grundlag for Børn og Unges nye 

MUS og LUS materiale og andre værktøjer til også at tale 

om medarbejdere og lederes udvikling og trivsel.

Jeg har brugt KvaS-Vital til at gøre min egen praksis 
synlig for mig selv og mine kolleger – og opstille mål for 
hver af de fire aspekter af modellerne, så jeg bliver be-
vidst om, at jeg kommer hele vejen rundt om børnenes 
kompetencer i min undervisning. 

Helt konkret placerede jeg alle aspekter af min egen 
undervisning i KvaS-modellen. Pludselig kunne jeg se, 
hvordan jeg hele tiden arbejder med aspekterne fra 
KvaS-Vital allerede. Samtidig blev det synligt, hvor jeg 
skal sætte ind og udvikle mig. Hvis alt min undervisning 
placerer sig i feltet om teknikalitet, er jeg jo ikke i mål. 
Det handler om at få alle kompetencer og behov i spil. 

KvaS-Vital er ikke en metode. Det er derimod et blik på, 
hvordan vi ser og udvikler hele mennesker. Det handler 
ikke om at lære en masse nyt – men om at få et sprog 
for det, vi allerede gør, og som ellers kan være svært at 
sætte ord på. 

Mine kolleger og jeg er blevet bevidste om vores fag-
lighed, og hvor dygtige vi er. Vi bliver bevidste om de 
værktøjer, vi har – og stolte, fordi vi får øje på dem igen. 

Judith Gorski, 

Børnehaveklasseleder på Skæring Skole  

Medarbejderperspektivet  



For seks år siden var Skødstrup Skole 

den første i Aarhus – ja, faktisk i hele 

Jylland – der kunne kalde sig MOT-sko-

le. Viceskoleleder Anette Røge går i 

spidsen for at bruge det norske koncept 

i sin egen skoles praksis. Målet er sætte 

øget fokus på trivsel og stærkere fælles-

skaber blandt skolens ældste elever. 

”MOT taler ind i arbejdet med Stærke-

re Fællesskaber på børneniveau, fordi 

det tager udgangspunkt i alle børn. Vi 

har mange tiltag for den enkelte, der 

har det svært – men det her handler 

om fællesskabet. Vi tror, teenagere 

er selvcentrerede, men de har også 

fokus på fællesskab og stor empati for 

hinanden. De følelser vækker MOT. 

Det er et værktøj til det forebyggende 

trivselsarbejde. De unge får et fælles 

sprog og fundament, de kan stå på, 

når de oplever udfordringer i livet.  

Det gavner også fagligheden,” siger 

Anette Røge.   

Mod til at dele 
Siden har elleve andre aarhusianske 

skoler tilsluttet sig konceptet. En af 

dem er naboerne fra Sølystskolen, der 

de sidste to år har arbejdet på at gøre 

konceptet til en del af deres praksis. 

Ifølge Dorte Busk Bro, der er vicesko-

leleder på Sølystskolen, er det i høj 

grad Anettes Røges fortjeneste, at hun 

og kollegerne fik øjnene for MOT. Det 

gode ledersamarbejde, de sammen har 

opbygget med udgangspunkt i professi-

onelle læringsfællesskaber og netværk 

for de pædagogiske ledere på tværs af 

skolerne, har gjort det til hverdag at 

dele erfaringer med hinanden. 

”På tværs af området er vi godt i gang 

med at opbygge en kultur, hvor vi har 

kendskab til hinandens virkelighed. Det 

kræver gode relationer og tillid – og det 

er der mellem vores skoler. Det skyl-

des, at vi prioriterer at mødes og dele 

erfaringer,” siger Dorte Busk Bro. 

Som navnet antyder, handler MOT om 

mod. Eleverne er modige, når de deler 

tanker og holdninger med hinanden, 

de fire gange om året, der står MOT 

på skoleskemaet. Det samme mod har 

Dorte Busk Bro, Anette Røge og de 

andre lederkolleger haft i tilblivelsen af 

den nye samarbejdskultur, der blandt 

andet har betydet, at de gode erfarin-

ger med MOT har bredt sig. 

”Vores ledelsessamarbejde giver nye 

perspektiver og skaber sammenhæng, 

men det kommer ikke af sig selv. 

Det kræver, at vi løfter blikket og har 

overskud til at tænke hinanden ind i 

vores praksis. Det har de netværk, vi 

har fået i arbejdet med professionelle 

læringsfællesskaber, lagt grundstenene 

til. Nu skal vi huske på ikke kun at dele 

solstrålehistorierne, men også det, der 

er svært,” fortsætter Dorte Busk Bro. 

Nye øjne på praksis 
På begge skoler har både elever og læ-

rere taget godt imod MOT. I en tid, hvor 

data og mål er ord, der bliver sagt mere 

og mere på kontorerne og i lærervæ-

relserne, efterspørger lærerne ligeledes 

fokus på de ikke-kognitive kompetencer. 

Det betyder dog ikke, at det er uden 

udfordringer at få MOT til leve i praksis. 

”Det er udvalgte lærere, der bliver 

såkaldte coaches og dermed kan under-

vise eleverne i MOT – men vi skal have 

værktøjerne og sproget fra MOT til at 

leve blandt alle lærere og ledere for, at 

det rigtigt rykker,” fortæller Anette Røge.   

Også her er det erfaringer fra arbejdet 

med professionelle læringsfællesska-

ber, der har været en del af løsningen. 

På Skødstrup Skole inviterer de udvalg-

te coaches nu klassens egne lærere til 

at være en del af forløbene. Efter hvert 

forløb er der en opfølgende samtale 

mellem coach og lærer, hvor der både 

bliver evalueret og delt viden.   

”Det gør en forskel, når vi inviterer an-

dre ind i vores praksis – og det er uan-

set, om man er lærer eller leder. Vi har 

en fælles opgave om at gøre vores børn 

og unge så dygtige, de kan. Den skal vi 

løse i fællesskab,” kan Dorte Busk Bro 

og Anette Røge sammen konstatere. 

MOT henvender sig til 7.–9. klasse i 

folkeskolen. Det er et helhedskoncept 

for, hvordan en skole kan arbejde med 

trivsel i udskolingen. Konceptet uddan-

ner lokale lærere til coaches, som bru-

ger øvelser, gode fortællinger, dialog 

og rollespil til at gøre de unge bevidste 

om værdien i at træffe egne valg, tage 

vare på hinanden og vise mod.  

Hvad er MOT? 

SAMARBEJDE OG VIDENDELING ER IKKE FREMMEDORD FOR LEDERNE I OMRÅDE GRENÅVEJ ØST. DERFOR 

VAR DET NATURLIGT FOR SKØDSTRUP SKOLE AT DELE SINE GODE ERFARINGER MED TRIVSELSKONCEPTET 

MOT MED NABOSKOLEN. DET ER EN NY SAMARBEJDSKULTUR, DER ER I STØBESKEEN PÅ TVÆRS AF OMRÅ-

DET – MEN DET KRÆVER TILLID OG MOD. 

MOD TIL SAMARBEJDE
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Der er ingen forkerte svar, når vi bliver undervist i MOT. 
Hvis man er udfordret fagligt, har man måske ikke lyst til 
at række hånden op normalt. Men når det handler om 
dig selv, kan man ikke svare forkert, for vi har alle for-
skellige holdninger – og det er okay. Vi taler om uddan-
nelsesparathed i år, og her hjælper MOT, for parathed 
handler ikke kun om karakterer. Det handler også om, 
at vi kan begå os socialt og har selvtillid.”   

Anne Jepsen, 14 år

For mig er MOT en hjælp til at forstå mine venner bedre og 
gøre andre glade. Man tænker ikke over, at det er læring, 
men bagefter kan man godt mærke, at man har fået noget 
med sig. Da vi var på kursus i Viborg for at uddanne os til 
UngeMOTivatorer sammen med 75 andre unge brugte jeg 
værktøjerne fra MOT til at huske at være åben og glad. 
Mit bedste råd til andre, der skal i gang med MOT, er 
at være åben og tage det seriøst. Det er læring, der tager 

udgangspunkt i dig selv, så du skal selv på banen for at få 
noget ud af det.”

 

Laura Bøje Olsen, 14 år  

Vi taler åbent om mange personlige ting, når vi har MOT. 
Det er ikke akavet, for vi er fælles om det. Det hjælper på 
stemningen i klassen, at vi er åbne og ærlige. Jeg er ble-
vet mere opmærksom på, hvordan mine klassekamme-
rater har det, og hvem de er, fordi jeg får indblik i deres 
holdninger til ting, vi normalt ikke taler om. Jeg har lært 
at være modig, og at jeg kan mere, end jeg tror.” 

Chantal Brugmann Nielsen, 13 år 

Det siger eleverne
Laura, Anne og Chantal fra 8. klasse på Sølystskolen er alle tre nyuddannede 

UngeMOTivatorer. Det betyder, at de nu har papir på, at de kan undervise 

skolens 6. klasser i MOT. I deres egne klasser er de sammen med en lærer selv 

godt i gang med MOT-forløb om blandt andet drømme. Men hvorfor virker 

MOT? Og hvad har forløbene lært dem? 



OMRÅDE GRENÅVEJ ØST

SET MED ANDRE ØJNE
”Jeg oplever, man i Område Grenåvej er 

dedikerede til opgaven. I områdeleder-

gruppen er der stor lyst til at debattere, 

dele og drøfte emner og udfordringer. For 

at samarbejder på tværs skal lykkes, er det 

vigtigt, at vi tør dele med hinanden. Jeg er 

som ny i ledersamarbejdet i området kun 

blevet mødt af åbne og imødekommende 

kolleger. Selvom de gør tingene på en an-

den måde, end jeg er vant til, har de stor 

interesse for nye idéer og andre måder at 

gøre tingene på. 

På tværs af området er de rigtig gode til at 

tænke hele vejen rundt og til at skabe ind-

satser, der giver mening for børn og unge. 

På lederniveau er de gode til at sikre, at vi 

kommunikerer det samme, og der er fo-

kus på at skabe sammenhæng i alt, hvad 

de gør. Kort sagt er Område Grenåvej Øst 

særligt kendetegnet ved deres syn på, at vi 

er fælles om opgaven om at gøre børn og 

unge så dygtige, vi kan.” 

DIANA STEFFENSEN, DAGTILBUDSLE-
DER I KOLT-HASSELAGER DAGTILBUD 

”Som ny i ledersamarbejdet er jeg kun ble-

vet mødt med nysgerrighed og interesse. 

Lederne her har en ekstrem høj faglighed, 

og deres måde at arbejde på indbyder til 

dialog. Områdechef Trine Verner har en 

meget direkte og relevant tilgang til opga-

ven, hvilket smitter af på os andre. 

Område Grenåvej Østs måde at arbejde 

på er ikke så forskellig fra mit gamle områ-

de på Skanderborgvej. Der er en fælles 

ånd at spore. Det beviser, at arbejdet med 

Stærkere Fællesskaber har slået rødder 

på tværs af organisationen – og det er 

fedt at mærke, at vi er på samme spor. 

Det er afgørende for Børn og Unge, at vi 

har en fælles stemme, når vi arbejder og 

samarbejder. Alle børn og deres forældre 

skal opleve en sammenhæng på tværs af 

byen – og her er vi godt på vej.” 

IVAN BØRSTING, SKOLELEDER PÅ 
HØJVANGSKOLEN

”Område Grenåvej Øst har et stærkt 

0-18 års perspektiv, og de har et godt 

samarbejde på tværs. De har igennem en 

årrække arbejdet med Jan Tønnesvangs 

teori om Kvalificeret Selvbestemmelse   , 

hvorigennem både dagtilbud, skoler og 

fritidsområdet har styrket og forankret 

helhedssynet på barnet og den unge.

Skolerne har gennem arbejdet med Pro-

fessionelle Læringsfællesskaber opbygget 

et stærkt fokus på brug af data, obser-

vationer og feedback til at styrke deres 

praksis. Som eksempel har Skødstrup 

Skole haft en særlig opmærksomhed 

omkring deres læringsfokusvejledere, og 

de har derfor kørt et sparringsforløb med 

Pædagogisk Afdeling for at udvikle deres 

rolle og funktion i praksis. Det har været 

et spændende forløb, hvor medarbejderne 

har haft stor lyst til at udvikle sig. 

Arbejdet i skolen har inspireret flere 

dagtilbud til selv at udvikle og etablere 

læringsfællesskaber. Deres arbejde med 

Professionelle Læringsfællesskaber er 

både nytænkende og inspirerende i et 

forvaltningsperspektiv, og vi ser frem til 

fortsat at samarbejde og drage nytte at de-

res viden og erfaring indenfor området.” 

CLAUS PICARD, SPECIALKONSULENT,
LÆRING OG UDVIKLING


