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Microsoft Teams  

 

 

  



Temaet for dagen er ledelse af udviklingsarbejde og er indholdsmæssigt tilrettelagt i 

forlængelse af seminardagene i december og marts. Vi har denne gang allieret os med Micki 

Sonne Kaa Sunesen, som forestår oplæg og facilitering af dialoger. I kan læse mere om Micki 

her: https://nordic-learning.com/ 

 

Til dagen er der nogle ting, som I gerne må forberede jer på, så vi hurtigt kan komme i gang 

med det faglige indhold på dagen. Der er især tre ting:  

 

1. Da dagen handler om udviklingsarbejde, skal I have besluttet jer for, hvilket 

udviklingsarbejde vil I arbejde med? Det må meget gerne være noget, som I skal til at i 

gang med, altså noget, som I netop nu står overfor at skulle igangsætte på jeres egen 

skole. På den måde kan vi på dagen bygge bro mellem de teoretiske oplæg og jeres 

ledelsespraksis.  

For nogle af jer kan indsatserne i forlængelse af kvalitets- og udviklingsaftalerne være 

relevante, for andre kan det være indsatserne fra læringslaboratorierne og for andre 

igen vil det være andre pædagogiske indsatser fra jeres skoleplan, som I planlægger 

med ift. kommende skoleår 

 

2. I må gerne hver især overveje, hvorfor netop dette udviklingsarbejde i det hele taget er 

vigtigt for jer, for personalet, eleverne og for skolen som et samlet hele. I behøver ikke 

have drøftet det i lederteamet før dagen. Men I kan forberede jer ved at reflektere over 

dette hver for sig. 

 

3. I må også gerne til dagen have overvejet, hvad målene for udviklingsarbejdet er - og 

hvordan udviklingsarbejdet matcher skolens vision.  

 

Dagen bliver afviklet med en vekselvirkning af arbejde i eget lederteam og dialog med et andet 

lederteam end jeres eget. Vi gør det sådan, at hvert lederteam sidder sammen fysisk, og at 

oplæg og dialoger med andre lederteam foregår via TEAMS. Vi planlægger på forkant, hvilke 

lederteams der skal være sammen.  

 

Nedenfor kan I se den samlede plan for dagen. Slides, opgaver og arbejdsark finder I her på 

hjemmesiden Alle skal med: http://alleskalmedsilkeborg.dk/index.php/seminardag-3-21-maj/  

 

 

 

 

 

 

https://nordic-learning.com/
http://alleskalmedsilkeborg.dk/index.php/seminardag-3-21-maj/


Plan for dagen 

________________________________________________________ 

 

Kl. 08.30 – 08.45 Velkomst og kobling til ”Alle skal med” v. Thomas Born Smidt og 

Charlotte Ørbæk Langballe 

 

Kl. 08.45 – 09.30 Hvorfor er dette udviklingsarbejde vigtigt? (The moral 

Purpose) 

- Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen (10 minutter) 

- Arbejde i eget lederteam (30 minutter) 

 

Kl. 09.30 – 11.15 Organisering af udviklingsarbejdet 

(Inkl. pause) 

- Oplæg v. v. Micki Sonne Kaa Sunesen (20 minutter) 

- Arbejde i eget lederteam (45 minutter) 

- Dialog med andet lederteam (30 minutter) 

 

Kl. 11.15 – 12.00 Kollektiv mestring 

- Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen (20 minutter) 

- Arbejde i eget lederteam (25 minutter) 

   

Kl. 12.00 – 12.30 Frokostpause 

 

Kl. 12.30 – 14.00 Ledelse af pædagogiske team og professionelles læring 

(inkl. pause)  

- Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen (30 minutter) 

- Arbejde i eget lederteam (30 minutter) 

- Arbejde med andet lederteam (20 minutter) 

   

Kl. 14.00 – 15.00 Refleksive samtaler med afsæt i klasserumsobservationer 

 

- Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen (25 minutter) 

- Arbejde i eget lederteam (20 minutter) 

- Afslutning i plenum (10 minutter) 

 

Kl. 14.55 – 15.00 Afrunding og god pinse v. Thomas 

 

Vi glæder os til årets sidste seminardag med jer 

Med venlig hilsen 

På vegne af afdelingsledelsen – Charlotte Ø. 

 

 


