
 

 

Kære alle,  

Så nærmer tiden sig for Vidensdag 3 i kompetenceudviklingsforløbet Praksisnær vejledning 

inspireret af CO-teaching. 

På Vidensdag 1 og 2 blev i præsenteret for elementerne i den praksisnære vejledning inspireret af 

CO-teaching samt de procesværktøjer, der knytter sig hertil. I har desuden fået en opgave inden 

Vidensdag 3, hvor I har skulle afprøve praksisnær vejledning inspireret af CO-teaching i form af en 

øvebane med formøde, forberedelse, undervisning og evaluering. Vi ved, at Covid-19 har betydet, 

at nogle af jer har haft besværlige betingelser for at få jeres øvebaner realiserede. Det betyder, at 

vi på Vidensdag 3 vil have et stort fokus på at få genopfrisket centrale pointer fra Vidensdag 1 og 2 

samt tage udgangspunkt i, at I naturligvis er forskellige steder i forhold til arbejdet med øvebaner. 

Kompetenceudviklingsforløbet har fokus på vejledningsfærdigheder ift. at rammesætte og 

proceslede praksisnær vejledning inspireret af CO-teaching. På Vidensdag 3 vil der både blive afsat 

tid til sparring på tværs af interne ressourcepersoner, kommunale supportfunktioner og 

pædagogiske ledere samt arbejdstid til konkret planlægning af øvebaner.  

Vidensdag 3 og 4 indebærer faglige oplæg fra Bente Bro, som skal give et fælles afsæt i arbejdet 

med praksisnær vejledning inspireret af CO-teaching, herunder etableringen af øvebaner og de 

organisatoriske rammer som dette forudsætter. Det gælder både interne ressourcepersoner, 

kommunale supportfunktioner og pædagogiske ledere. Derfor anbefaler vi også, at der deltager en 

pædagogisk leder på Vidensdag 3 og 4. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolekonsulent Siff Lervad og ekstern konsulent Bente Bro 

 

 

 

 



 

Vidensdag 3 Praksisnær vejledning inspireret af CO-teaching 

(14. og 16. september)  

Medborgerhuset Sal A 

 

DEL 1 (kl. 9.00 – 12.00) 

 

Kl. 9.00 – 9.15 

 

Velkommen og rammesætning 

- Velkomst fra Skoleafdelingen 
- Kursets del II: Vidensdag 3 og 4, og øvebanerne imellem dem 
- Vidensdag 3, præsentation af programmet i dag 

 

Kl. 9.15 – 10.00 Oplæg: Faser og progression i den praksisnære vejledning inspireret af CO-

teaching – et brush-up 

 

Kl. 10.00 – 10.15 

 

Pause 

10.15 – 11.30 Workshop 1: Tilbageblik og udsigt (arbejde i blandede grupper interne 

ressourcepersoner og kommunale supportfunktioner og pædagogiske ledere) 

- 2 praksisbilleder (en intern ressourceperson og en kommunal 
supportfunktion) 

- Tilbageblik: Hvilke erfaringer gjorde vi os? 
- Udsigt: Hvad vil vi gerne? Hvad er vores næste skridt? 

 

 

11.30 – 12.00 Frokost 

 

DEL 2 (kl. 12.00 – 15.00) 

 

12.00 – 13.00 

 

Oplæg: Procesledelse, procesværktøjer og vejlederkompetencer 

- Almene vejlederkompetencer 
- Sammenfletning af viden, et genbesøg 
- Procesværktøjer 



13.00 – 13.15 Pause 

13.15 – 14.00 Workshop 2: Videreudvikling af procesværktøjer m. fokus på vejleders 

procesledelse (arbejde i egen skolegruppe / PPL-gruppe) 

 

14.00 – 14.15 Oplæg: Planlægning af vejledningssløjfe (øvebane) – genbesøg dialogredskabet 

 

14.15 – 14.45 Workshop 3: Planlægning af næste vejledningssløjfe (øvebane). (arbejde i egen 

skolegruppe / PPL-gruppe) 

 

 

14.45 – 15.00 Afslutning og evaluering af dagen  

 

 

 


