
 

 

 

 

 

Nu er den fælles indsats ”Alle skal med” lagt for land. De første 

aktiviteter er afholdt, herunder skolekursus 1, vidensdage, 

læringslabs mv. 

Dette skriv vil opridse planen for vores samarbejde her i 

foråret, hvor corona selvfølgelig er en spiller, som vi skal 

forholde os til.  

Skolekursus del 2 for alle medarbejdere og ledelse:  

Vi har i undervisergruppen sammen med områdelederne 

og projektledelsen i ”Alle skal med” evalueret opstarten 

og skolekursus 1 på tværs af alle skoler ud fra jeres 

tilbagemeldinger og samtaler med områdeleder Kaj 

Grove. Sammen har vi lagt rammerne for del 2 af 

skolekurset.  

Som sidst udarbejder vi VIA-

undervisere i samarbejde med 

projektledelsen  og områdelederne 

et kursusmateriale, som vi tager 

udgangspunkt i og tilpasser til jeres 

skoles behov og kontekst. Materialet er færdigt d. 4. 

februar, hvorefter jeg sender det til jer, så vi derefter 

sammen til sparring kan videreudvikle materialet, indhold 

og processer, så det også taler sammen med jeres 

fokusering på læringslab. Vi tager højde for, at kurset skal 

kunne fungere også i det tilfælde, at det skal afvikles 

online.  

Sparring for ledelsesteamet -  eller for ledelse sammen 

med ressourcepersoner:  

For hele skoleåret 20/21 er der afsat 7,5 

timer til sparring/planlægning af 

skolekursus (3 klip á 2½ time), hvoraf vi i 

efteråret anvendte en del af denne pulje.   

Planlægning af skolekursus er det 

vigtigste indhold for sparring her i 

foråret. I sammenhæng hermed kan 

sparring også handle om at understøtte jer som ledelse 

og ressourcepersoner i jeres udviklingsarbejde, hvor vi 

giver sparring på jeres planer, processer og erfaringer 

med udgangspunkt i jeres handleplan fra 

læringslaboratoriet.   

1. sparring 

2. sparring 

3. sparring 

2. kursusgang: 

3 t. i uge 8-12 

(evt. uge 12-26) 

Skolekursus del 2 – foreløbig 

skitse: 

1. Hvad står vi på?  (Pointer fra 

skolekursus 1)  

2. Gode læringsmiljøer for alle – 

hvorfor er det så svært? 

(Narrativer/klasseledelsesforståelser, 

differentieringsdilemmaer)  

3. Hvilke handlemuligheder kan 

hjælpe os? (fx narrativer, 

differentierede undervisningsformer og 

klasseledelse, mellemformer)   

4. Hvor kan/vil vi zoome ind? (Dét vi 

som skole/team fokuserer 

på/videreudvikling af arbejdet fra 

skolekursus 1)  

5. Hvad gør vi? (Udviklingsarbejde i 

teams med udvikling af konkret 

tiltag/forløb eller udvikling af en 

”mellemform”.  

 

:  

 

 

Skolekurset har til formål at skabe 

fælles sprog og være afsæt for jeres 

videre pædagogiske ledelse af 

udviklingen af gode læringsmiljøer 

igennem arbejdet i PLF, og kurset skal 

dermed bidrage til, at I 

• opnår viden om 

inklusionsprocesser og 

inkluderende pædagogik, 

diversitet, deltagelse og 

styrkelse af fællesskaber 

• kan samarbejde om at 

analysere problemstillinger 

vedrørende forholdet mellem 

inklusions- og 

eksklusionsmekanismer i 

undervisningen 

• kan samarbejde om at udvikle 

inkluderende undervisning 

præget af diversitet og 

deltagelse i faglige 

fællesskaber 

:  

 

 

Overblik over vores samarbejde i skoleåret 20/21  
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